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APRAŠAS
Studijų programą administruoja Agronomijos fakultetas
Studijų dalykas priskirtas Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutui
Studijų dalyko kodas: EVVKB530
Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba: Management of agricultural businesses
Studijų dalyko apimtis 4 kreditai
Studijų dalykas priskirtas:
Studijų programos dalykų grupei

Studijų pagrindinės krypties ir su ja susijusių dalykų

Dalykų tipui
(privalomasis, alternatyviai pasirenkamasis, laisvai pasirenkamasis)
Alternatyviai pasirenkamasis

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: augalininkystės technologijų projektavimas, gyvulininkystės technologijos, žemės ūkio ekonomika ir
politika, vadybos pagrindai.
Studijų tikslas:
Studijų programos pagrindinis tikslas
(iš studijų programos aprašo)
Rengti plačios erudicijos, aukštos kvalifikacijos žemės ūkio
mokslų ir vadybos arba kaimo plėtros administravimo
bakalaurus darbui žemės ūkio gamybos (arba kaimo plėtros
administravimo) institucijose, agroverslo ir jo infrastruktūros
įmonėse, turinčius fundamentaliųjų agrobiologijos, žemės ūkio
technologijų, vadybos (arba viešojo administravimo) žinių,
gebančius parinkti, įgyvendinti ir valdyti žemės ūkio
technologijas, plėtoti ir kurti konkurencingą agroverslą, vertinti

Studijų programos dalinis tikslas (kuriam pagal studijų
programos aprašą dalykas priskirtas)
Suteikti ekonomikos, vadybos ir rinkodaros žinias,
formuojančias teorinius profesijos pagrindus ir savarankiškam
darbui būtinus specialiuosius vadybinius gebėjimus, diegiant
ir valdant žemės ūkio technologijas, sprendžiant kitus žemės
ūkio strateginius klausimus.

Studijų dalyko tikslas
Suteikti studentams žemės ūkio verslo vadybos
žinių ir padėti įgyti būtinus savarankiškam
darbui žemės ūkio verslo valdymo vadybinius
gebėjimus.

kaimo plėtros aplinką bei kaimo vietovių ir regionų išteklius,
rengti ir įgyvendinti projektus, prognozuoti kaimo plėtros
socialinius ir ekonominius pokyčius, spręsti kitas su studijų
sritimi susijusias problemas, tausoti aplinką.

Studijų programos ir studijų dalyko rezultatai, jų pasiekimo ir vertinimo metodai:
Siekiamų
studijų
rezultatų rūšis
Žinios, jų
taikymas

Specialieji
gebėjimai

Siekiami studijų programos
rezultatai
(iš studijų programos aprašo)
Apibrėžti ekonomikos ir žemės ūkio
verslo vadybos ypatumus, veiklos
strategijas, veiklos finansavimo šaltinius,
pagrindinių žemės ūkio produktų
gamybos inovacijų aktualijas, paslaugų ir
prekybos procesų valdymo principus,
logistikos funkcijas, žemės ūkio ir maisto
produktų rinkodaros komplekso elementų
valdymo ypatumus ir strategijas ir juos
pritaikyti praktinėse situacijose.

Parinkti įmonės (ūkio) gamybinę bei
organizacinę-valdymo struktūras ir
veiklos strategijas, įvertinus žemės ūkio
verslo plėtros galimybes ir galimas
grėsmes bei žemės ūkio verslo,
žmogiškųjų išteklių ir žemės ūkio
produktų rinkodaros komplekso vadybos
problemas.

Siekiami studijų dalyko
rezultatai

Studijų metodai

Studento pasiekimų vertinimo
kriterijai ir metodai

Įvardinti verslo tikslus ir motyvus,
verslo kūrimo sąlygas ir ekonominius
principus, verslo rūšis ir formas, žemės
ūkio verslo ypatumus, išorinės ir
vidinės aplinkos veiksnius, rizikos
rūšis.
Paaiškinti pagrindinių žemės ūkio
subjektų
organizacines
formas,
steigimo ir registravimo tvarką, verslo
sferų ir jų derinių parinkimą bei šakų
derinimą, alternatyvios žemės ūkio
veiklos kryptis.
Apibūdins ūkininkavimo tipus, ūkio
gamybinės ir organizacinės valdymo
struktūrų tipus, veiklos strategijas,
planų rūšis ir nurodys žemės ūkio
subjektų veiklos planavimo ypatumus.
Apibrėš pagrindinių žemės ūkio
šakų, paslaugų ir prekybinės veiklos
organizavimo principus.

Pasakojimas, aiškinimas,
diskusijos. Darbas grupėse.
Individualios užduotys.
Pristatymų rengimas. Kursinio
darbo rengimas. Atvejo analizės.

Studentų
pasiekimo
vertinimo
kriterijai:
1) studijų dalyko pagrindinių sąvokų
supratimas ir vartojimas;
2) studijų rezultatuose įvardintų
žinių įsisavinimas;
3) studijų rezultatuose įvardintų
gebėjimų taikymas;
4) savarankiškų darbų atlikimas ir
išvadų bei apibendrinimų
formulavimas;
5) praktinių problemų
identifikavimas ir jų sprendinių
argumentavimas.

Geba išanalizuoti aplinkos
veiksnius, leidžiančius numatyti
palankias žemės ūkio veiklos subjektų
verslo kryptis, plėtros galimybes ir
galimas grėsmes, įvertinti rizikos
laipsnį;
Geba parinkti efektyvias žemės ūkio
verslo pagrindinės, papildomų ir

Metodai: testavimas, žodinių
pranešimų stebėjimas, atvejo analizė,
kursinio darbo analizė.

Planuoti ir organizuoti žemės ūkio
subjektų veiklą, pagrindinių žemės ūkio
produktų gamybos procesus, numatant
efektyvius veiklos finansavimo šaltinius,
kreditavimo formas, tame tarpe ir
investicinius (inovacijų) žemės ūkio ar
kaimo plėtros projektus.

Socialiniai
gebėjimai
Asmeniniai
gebėjimai

pagalbinių šakų derinius, numatyti
įmonės (ūkio) gamybinę ir organizacinę
valdymo struktūras;
Geba parengti ūkio gamybinės
veiklos plėtros planą ir atlikti jo
ekonominį vertinimą, nustatyti ūkio
ekonominį dydį.
Geba savarankiškai spręsti pagrindinių
žemės ūkio produktų gamybos
organizavimo problemas, parinkti
efektyvius žemės ūkio produktų
pardavimo būdus ir strategijas.

Analizuoja, argumentuotai ir sklandžiai reiškia mintis žodžiu ir raštu. Pritaiko įgytas studijų dalyko žinias praktinėje
veikloje ir jas perteikti kitiems asmenims. Bendrauja, bendradarbiauja ir dirba komandoje, planuoja ir organizuoja jos
darbą.
Atsakomybė, pareigingumas, kritinis mąstymas.
Savarankiškas mokymasis.

Pasirengimas studijų dalyko dėstymui mišriuoju nuotoliniu būdu (Nuotolinių studijų komisijos išvada, nurodant protokolo datą ir Nr. ...)
Dalyko turinys:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tema
Žemės ūkio verslo vadyba: sritys, funkcijos ir uždaviniai.
Žemės ūkio verslai ir jų ypatumai.
Žemės ūkio verslo aplinka.
Rizika ir pelningumas žemės ūkio versle.
Žemės ūkio verslo informacinė sistema. Buhalterinė apskaita ir specialieji tyrimai. Išoriniai informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio verslo planavimas. Strateginio planavimo principai taikant subalansuotų rodiklių sistemas. Išteklių, gamybos ir pardavimų planavimas.
Žemės ūkio verslo organizavimas. Žemės ūkio verslo organizavimo formos. Žemės ūkio verslo organizacinė ir valdymo struktūros.
Darbo apmokėjimas ir motyvavimas.
Žemės ūkio verslo vertinimas. Projektų vertinimo metodai.

Pratybos
1.
2.
3.

Žemės ūkio verslo aplinkos veiksnių kokybinė analizė.
Susipažinimas su žemės ūkio viešosiomis duomenų bazėmis ir pagrindiniais ūkio apskaitos dokumentais. Duomenų gavimas ir pirminis apdorojimas.
Strateginių ir taktinių tikslų nustatymas. Tikslų medžio ir siekiamų rezultatų sistemos parengimas.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Derlingumo ir kainų rizikos analizė. Diversifikavimo galimybių vertinimas.
Gamybos ir pardavimų planavimas augalininkystėje (arba kitoje pasirinktoje žemės ūkio šakoje).
Investicijų poreikio ir jų finansavimo šaltinių planavimas.
Pasirinktų alternatyvių žemės ūkio verslo organizavimo formų ir struktūrų vertinimas.
Darbo apmokėjimo planavimas: alternatyvių apmokėjimo sistemų palyginimas.
Verslo pelningumo ir mokumo vertinimas.
Investicinių projektų atsipirkimo vertinimas.

Kursinio darbo tematika
1.

N ūkio veiklos planavimas ir vertinimas (rengiama konkretaus ūkio pavyzdžiu).

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo instrumentai ir struktūra:
Studentų pasiekimui taikoma dešimtbalė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema bei vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo
kriterijais. Galutinis dalyko pažymys apskaičiuojamas naudojant kaupiamojo pažymio skaičiavimo formulę, nurodytą egzaminų laikymo apraše.
Egzaminas vykdomas raštu pagal Universitete nustatytą tvarką egzaminų sesijos metu. Egzaminą sudaro visas dalyko teorinis kursas iš atvirų arba
uždarų klausimų ir praktinės užduotys.
Kontroliniai darbai rašomi atsiskaitymo terminuose nurodytu periodiškumu ir yra sudedamoji kaupiamojo balo dalis. Kontrolinis darbas rašomas tik
vieną kartą ir jo perrašymas negalimas. Kontrolinis darbas rašomas praktinių užsiėmimų metu.
Pratybų rezultatų vertinimo kriterijai: dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas, rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas
praktinių uždavinių sprendimui, pažintiniai ir analitiniai gebėjimai bei įgūdžiai. Praktinių užsiėmimų metu studentai dirba individuliai arba grupėse.
Praktinių darbų vertinimas atliekamas atsižvelgiant į parengimo, pristatymo, atsakymų į klausimus ir sugebėjimo diskutuoti kokybę.
Semestro pabaigoje studentas pateikia kursinį darbą, kuris turi būti parengtas laikantis socialinių mokslų studijų rašto darbų rengimo bendrųjų
metodinių patarimų, dalyką dėstančio dėstytojo pateiktų metodinių rekomendacijų. Semestro pradžioje studentas turi užpildyti kursinio darbo užduotį,
kurią turi pasirašyti pats studentas ir dėstytojas. Kursinio darbo vertinimo rezultatai yra sudedamoji kaupiamojo vertinimo dalis.
Visos užduotys privalo būti atliktos ir įformintos pagal dalyko ir ASU EVF rašto darbų reikalavimus.
Kaupiamojo vertinimo struktūra
Atsiskaitymų formos
Kontrolinis darbas
Kursinis darbas
Egzaminas
Iš viso

Svorio koeficientas
0,15
0,35
0,5
1,0

Atsiskaitymo terminai
Tarpinių atsiskaitymų laiku
Semestro pabaigoje
Pagal egzaminų laikymo tvarkaraštį
x

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:
Literatūros šaltinių bibliografiniai aprašai
PAUNKSNIENĖ, J.; ANTANAVIČIENĖ, J.; PELECKIS, K. 2011. Verslo pagrindai. Vilnius:
VGTU.
RONALD D. KAY, WILLIAM M. EDWARDS, PATRICIA A. DUFFY. 2015. Farm management.
McGraw-Hill Higher Education
DAVID D. VAN FLEET, ELLA W. VAN FLEET, GEORGE J. SEPERICH. 2014. Agribusiness:
Principles of Management. Delmar, Cengage Learning.

Patarimai šaltinio paieškai

Papildomi mokymosi šaltiniai:
Literatūros šaltinių bibliografiniai aprašai
VITUNSKIENĖ, V. 2013. Žemės ūkio ekonomika. Aleksandro Stulginskio universitetas.
KAZAKEVIČIUS, Z. 2009. Žemės ūkio verslo plėtra ir jos vertinimas. Kaunas-Akademija. LŽŪU.

Patarimai šaltinio paieškai

Studijų dalyko dėstytojai:
Dėstytojo statusas
Koordinuojantis dėstytojas
Kiti dėstytojai

Pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas, pavardė
Lekt. Rolandas Rakštys

Studijų dalyko detalizuota apimtis ir struktūra:
Nuolatinei studijų formai
Temos
Nr.

Apimtis,
akademinė
mis
valandomis

1.
2
2.
2
3.
8
4.
10
5.
9
6.
11
7.
5
8.
5
9.
11
10.
97
Iš viso
107
Iš jos –pagrindiniam
institutui

Iš
viso

Kontaktinis darbas, akademinėmis valandomis
Iš jų
Paskaitos
Pratybos
LaboraMok.
Konsultoriniai
prakti
tacijos
darbai
ka

Egzaminas

Savarankiškas darbas, akademinėmis valandomis
Iš viso
Iš jų
Kitos
Pasirengima
Pasiren
užduotys
s
gimas egzami
kontroliniam
nui
darbui

2
4
6
4
6
6
4
4
4
4
44

2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
24

0
0
2
3
2
3
2
2
4
18

0

0

2
1

1
1

94
63

35
20

23
19

36
24

44

24

18

0

0

1

1

63

20

19

24

dalyvaujančiam
institutui

Ištęstinei studijų formai
Temos
Nr.

Apimtis,
akademinė
mis
valandomis

Iš viso
107
Iš jos –pagrindiniam
institutui
dalyvaujančiam
institutui

Iš
viso

28
28

Kontaktinis darbas, akademinėmis valandomis
Iš jų
Paskaitos
Pratybos
LaboraMok.
Konsultoriniai
prakti
tacijos
darbai
ka

12
12

9
9
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–
–

6
6

Egzaminas

1
1

Savarankiškas darbas, akademinėmis valandomis
Iš viso
Iš jų
Kitos
Pasiren Pasireng Pasiren
užduoty
gimas
imas
gimas
s
kontroli pratybom egzami
niui
s
nui
darbui
–
79
20
19
12
28
–
79
20
19
12
28

