
Čia jūsų laukia:
- Magistro laipsnis po universitetinių ir koleginių tos pačios ar kitos krypties
studijų

- Galimybė keisti profesinę kryptį, renkantis papildomąsias studijas
- Patogus studijų grafikas, leidžiantis derinti darbą, studijas, gyvenimą
kitame mieste ar šalyje

- Profesinis augimas ir mokymasis iš stipriausių šalies agrosektoriaus
lyderių

- Vizitai ir praktinės stažuotės pažangiausiose agroverslo įmonėse
- Aktualias visuomenės bioekonomikos, tvarumo problemas sprendžiantys

mokslai ir  tyrimai
- Dėstytojai – mokslininkai, kuriantys pasaulinio lygio inovacijas,

sprendžiantys  visuomenei, šalies ekonomikai svarbias gamtos ir technologijų
problemas

- ERASMUS+ mainų galimybės renkantis iš daugiau kaip 170 universitetų
- Unikalus studijų miestelis, moderni studijų ir mokslo aplinka
- Studentiškos galimybės ir vertės, kurias siūlo Vytauto Didžiojo

universitetas
- Perspektyvus išsilavinimas – ŽŪA absolventai
sėkmingai kyla karjeros laiptais moderniose įmonėse
ir įstaigose

Mylintiems 
    gamtą ir 
 technologijas



Magistrantūros 
studijų programos
Žemės ūkio mokslai
Žemės ūkio mokslų magistras
Agronomija (NL – 2 m.)
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga  (I – 3 m.)    
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas  (I – 3 m.)
Miškininkystė  (NL – 2 m., I - 3 m.)

Gyvybės mokslai
Gyvybės mokslų magistras
Agroekosistemos (I – 3 m.)
Ekologija ir klimato kaita  (I – 3 m.)

Verslo ir viešoji vadyba
Verslo vadybos magistras
Apskaita ir finansai  (I – 3 m.)*
Verslo logistika (I – 2 m.)*
Verslo logistika (anglų k.)   (NL – 1,5 m.)*
Žemės ūkio verslo vadyba   (I – 3 m.)*
Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba (anglų k.)  (NL - 2 m., I – 3 m.)
(abi studijų formos derinamos su nuotoliniu mokymu) 

Viešojo administravimo magistras 
Kaimo plėtros administravimas  (I – 3 m.)*

Socialiniai mokslai
Socialinių mokslų magistras
Žemės ūkio ekonomika  (I – 3 m.)*

Inžinerijos mokslai
Inžinerijos mokslų magistras
Hidrotechninės statybos inžinerija  (I – 3 m.)
Transporto mašinų inžinerija  (NL – 2 m.)
Tvarioji energetika  (NL – 2 m.)
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba  (NL – 2 m.)   
Žemės ūkio mechanikos inžinerija (NL – 2 m.)
Žemėtvarka (I – 3 m.)

*Nuotolinės savaitgalinės studijos

Daugiau informacijos apie studijas ir priėmimą: 
Rasa Čingienė  |  rasa.cingiene@vdu.lt  
+370 682 22874   |   zua.vdu.lt




