PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMA
KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo
specialistus/profesionalus, kurie yra regioninės politikos, inovatyvių pokyčių ir kaimiškų
regionų gerovės kūrėjai.
Baigę šią programą absolventai gebės rengti ir įgyvendinti darnaus vystymo strategijas,
programas, projektus, prognozuoti regionų vystymąsi ir kurti darnias bendruomenes bei kitas
NVO, jas konsultuoti.
Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
Valstybinis kodas: 6121LX036
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
Studijų kryptis: Viešasis administravimas
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
Studijų trukmė: (NL – nuotolinės, I – mišriu nuotoliniu sesijiniu būdu) (NL – 3,5 m., I – 5
m.)
Programos apimtis kreditais: 210
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Viešojo administravimo
bakalauras
Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
Vykdymo vieta: Kaunas

STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI
I semestras
Pavadinimas

Kodas

Kreditai

Įvadas į viešojo administravimo studijas (KPA)

EVVKB016

4

Matematika (KPA)

MAT1001

6

Mikroekonomika (KPA)

EVEAB010

6

Verslo ir viešosios vadybos pagrindai (KPA)

EVVKB036

4

A ir B grupių dalykai

12

Iš viso:

32

II semestras
Pavadinimas

Kodas

Kreditai

Apskaitos pagrindai (KPA)

EVEAB690

6

Bioekonomika (TI)

EVEAB756

4

Makroekonomika (KPA)

EVEAB020

6

Rinkodara (KPA)

EVVKB484

4

Specialybės kalba (KPA)

EVVKB077

4

A ir B grupių dalykai

6

Iš viso:

30

III semestras
Pavadinimas

Kodas

Kreditai

Retorika ir komunikacija (KPA)

EVVKB074

4

Viešieji finansai (KPA)

EVEAB370

6

Viešoji politika ir administravimas (KPA)

EVVKB086

6

Žemės ūkio ir maisto technologijos (KPA)

IFISB067

6

Žmogiškųjų išteklių valdymas (KPA)

EVVKB304

4

A ir B grupių dalykai

4

Iš viso:

30

IV semestras
Pavadinimas

Kodas

Kreditai

Kaimo plėtra ir regioninė politika (KPA)

EVVKB080

4

Kaimo sociologija (KPA)

EVVKB050

4

Regionų socialinių tyrimų pagrindai ir praktika (KPA)

EVVKB456

6

Viešoji teisė (KPA)

EVVKB097

4

Viešojo administravimo pagrindai (KPA)

EVVKB060

4

A ir B grupių dalykai

8

Iš viso:

30

V semestras
Pavadinimas

Kodas

Kreditai

Kaimo plėtros vadyba (KPA)

EVVKB160

4

Kaimo plėtros vadybos kursinis darbas (KPA)

EVVKD002

4

Projektų valdymas (KPA)

EVVKB320

6

Viešojo administravimo sistemos (KPA)

EVVKB156

5

Vietos savivalda (KPA)

EVVKB296

6

Viešųjų projektų valdymas (KPA)

EVVKB196

6

Vietos ekonomika (KPA)

EVEAB515

6

Pasirenkami dalykai I (6 kreditai):

Iš viso:

31

VI semestras
Pavadinimas

Kodas

Kreditai

Kaimo pokyčių valdymo informacinės sistemos (KPA)

EVVKB186

4

Kaimo socialinės infrastruktūros valdymas (KPA)

EVVKB186

6

Lyderystė ir žinių vadyba (KPA)

EVVKB271

6

Regionų kultūros vadyba ir kraštotvarka (KPA)

EVVKB239

4

Viešojo administravimo darbo įgūdžių praktika (KPA)

EVPPB004

6

Pasirenkami dalykai II (4 kreditai):
Bendruomenės darnus vystymas (KPA)

EVVKB964

4

Viešojo administravimo etika ir socialinė atsakomybė
(KPA)

EVVKB226

4

Iš viso:

30

VII semestras
Pavadinimas

Kodas

Kreditai

Bakalauro baigiamasis darbas (KPA)

EVBDB014

15

Konsultavimo pagrindai (KPA)

EVVKB256

6

Verslumo ugdymo praktika (KPA)

EVVUB001

6

Iš viso:

27

STUDIJŲ REZULTATAI
1. Žino pagrindines ekonomikos ir vadybos bei susijusių studijų krypčių dalykų terminus ir
jais apibūdinamus socialinius reiškinius, procesus, vadybos funkcijas, rinkodaros
priemones, socialinių tyrimų metodus, pagrindinius viešojo sektoriaus administravimo
principus, žemės ūkio ir maisto technologijų taikymo ypatumus.
2. Žino ir supranta viešojo valdymo sistemą, jos elementus, tarpusavio sąsajas ir sąveikas,
viešosios politikos valdymo procesą, geba taikyti viešojo administravimo principus,
metodus ir instrumentus.
3. Geba analizuoti informaciją, vadovaujantis etikos principais taikyti kiekybinius ir
kokybinius empirinio tyrimo metodus, priimdami išteklių paskirstymo ir regionų
vystymosi sprendimus.
4. Geba analizuoti ir vertinti praktinius kaimo ir regionų plėtros politikos administravimo
atvejus, taikydami tinkamus analizės ir vertinimo metodus bei instrumentus nustatyti
viešojo sektoriaus problemas.
5. Geba taikyti organizacinės ir individualios veiklos vadybos modelius, planuoti ir
koordinuoti organizacinius procesus ir nustatyti ryšius tarp kaimo ir regionų plėtros
politikos, programų ir projektų siekdami viešojo administravimo veiksmingumo ir
rezultatyvumo.
6. Geba parinkti tinkamas regioninės politikos įgyvendinimo ir vystymosi stebėsenos
priemones, instrumentus ir modelius siekdami kaimo vietovių, regionų socialinės ir
teritorinės sanglaudos bei darnaus vystymosi.
7. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su piliečiais ar jų grupėmis daugiakultūrinėje erdvėje,
prieš tai nustačius ir įvertinus kaimo vystymosi veikėjų socialinio įtraukimo ir dalyvavimo
galimybes ir metodus.
8. Geba rengti ir įgyvendinti kaimo vietovių vystymosi programas ir projektus, paskirstyti ir
valdyti viešojo sektoriaus, viešojo valdymo organizacijų išteklius, siekdami jų efektyvaus
panaudojimo.
9. Geba etiškai/empatiškai elgtis ir priimti sprendimus sąžiningai ir nešališkai, bendraudami
ir bendradarbiaudami, išklausydami, informuodami ir konsultuodami piliečius ar jų
grupes, kitus kaimo vystymosi veikėjus.
10. Geba savarankiškai mokytis ir kūrybiškai mąstyti, veikti ir įgyvendinti derinant regioninės
politikos ir administravimo tikslus, atpažinti viešąjį interesą ir derinti privataus sektoriaus,
valdžios institucijų ir viešuosius interesus nesiekdami asmeninės naudos prisiimdami
atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus.
TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS
Studijų metu studentams sudaromos galimybės išvykti ir studijuoti užsienio šalių
universitetuose pagal ERASMUS+ studijų mainų programą.
TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS
Baigusieji Kaimo plėtros administravimo studijų programą galės:
• dirbti regionų plėtros vadybininko, administratoriaus, konsultanto darbą šalies ir
Europos Sąjungos regionų valdymo, žemės ūkio ir kaimo plėtros konsultavimo
institucijose, savivaldybių administracijose ir jų įstaigose, seniūnijose, viešosiose ir
biudžetinėse įstaigose, administruojančiose regionų politiką, vietos veiklos grupėse,
kaimo bendruomenių sąjungose bei kitose nevyriausybinėse organizacijose,
įgyvendinančiose regionų plėtros programas ir projektus;

•

toliau tęsti studijas pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities programas
magistrantūroje Vytauto Didžiojo universitete ir/ar kituose Lietuvos bei užsienio šalių
universitetuose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS
Studijuojant šioje studijų programoje yra privalomos trys praktikos.
Regionų socialinių tyrimų pagrindai ir praktika. Šią praktiką studentai atlieka universitete,
duomenų rinkimui praktikos vieta pasirenkama pagal poreikį. Praktika skirta susipažinti su
mokslinių tyrimų pagrindais. Praktikos tikslas- suteikti žinių apie mokslinių tyrimų vykdymo
principus, tyrimo procesą ir metodus bei formuoti studentų praktinius įgūdžius, taikant
kiekybinius ir kokybinius metodus, viešojo administravimo ir kaimo plėtros problemoms tirti,
analizuoti, apibendrinti.
Viešojo administravimo darbo įgūdžių praktika. Studentams praktiką atlieka kaimo plėtros
viešojo administravimo organizacijose – žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką ir paramą
administruojančiose ministerijose ir agentūrose, rajonų savivaldybėse, seniūnijose, Vietos
veiklos grupėse, kaimo bendruomenėse bei ES institucijose. Praktikos tikslas – įtvirtinti įgytas
studijų programos pagrindinės krypties dalykų teorines žinias, ugdyti praktinius vadybinio bei
administracinio darbo, viešojo administravimo kokybinio ir kiekybinio vertinimo gebėjimus,
susipažįstant su kaimo plėtros administravimo institucijų ar viešųjų paramos verslui
organizacijų veikla ir jos rezultatais, veiklos ištekliais, darbuotojų darbo sąlygomis,
analizuojant kaimo vietovės gyventojų poreikius, ekonomines bei socialines vietovės
problemas, pateikiant realius jų sprendimo būdus ir priemones ar parengiant organizacijų
veiklos tobulinimo ar kaimo vietovės plėtros strategiją, projektą.
Verslumo ugdymo praktika. Šią praktiką studentai atlieka universitete. Praktikos tikslas gilinti studijų metu sukauptas teorines žinias bei jas pritaikyti praktiškai, ugdyti studentų
verslumo gebėjimus. Atlikdami įvairias praktines užduotis studentai įgyja gebėjimus
skirtingose verslo organizacijų veiklos srityse (marketingo, personalo, finansų valdymo ir
pan.). Praktikos tikslo siekiama vykdant verslo simuliacijas, t.y. kuriant įmonę bei
organizuojant jos produkcijos gamybos ir pardavimų procesus.
BAIGIAMASIS DARBAS
Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu (15 kr.). Baigiamasis darbas pristatomas ir
ginamas viešai.

