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ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO 

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ REGLAMENTAS 

 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Magistrantūros studijų reglamentas (toliau – Reglamentas) apibrėžia Aleksandro Stulginskio 

universiteto (toliau – ASU) Žemės ūkio inžinerijos fakultete (toliau – Fakultetas)  vykdomų 

magistrantūros studijų, kurias baigus įgyjamas technologijos mokslų studijų srities akredituotos 

krypties arba šakos magistro laipsnis, tvarką, programų sudarymo principines nuostatas. 

2. Fakultetas, vykdydamas magistrantūros studijas, užtikrina Reglamente įvardintą studijų sandarą, 

dėstytojų kvalifikaciją ir kitas sąlygas magistro laipsniui įgyti.  

3. Fakultete vykdomų studijų krypčių magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų formų  

programos rengiamos ir tvirtinamos ASU nustatyta tvarka.  

4. Į magistrantūros studijas priimami asmenys: 

• turintys tos pačios mokslo krypties pirmosios pakopos studijų aukštojo universitetinio 

mokslo diplomą; 

• artimos mokslo krypties, kurioje inžinerinių universitetinių pirmos pakopos studijų 

dalykų bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų. Šio reikalavimo atitikimą tikrina 

studentų priėmimo atrankos komisija. Inžinerinių dalykų sąrašą tvirtina Fakulteto taryba. 

Kai inžinerinių dalykų apimtis per maža, magistrantas, laikydamasis pirmaisiais studijų 

metais ASU nustatytos tvarkos, pagal individualią studijų programą išklauso ir atsiskaito 

už išlyginamuosius dalykus. Išlyginamųjų dalykų sąrašus tvirtina Fakulteto taryba, o 

magistrantui reikalingus studijuoti – dekanas.   

• baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio  bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pagal 

individualią studijų programą Fakultete baigę papildomas studijas patvirtintas Fakulteto 

taryboje .  

II. Studijų apimtis ir struktūra 

5. Magistrantūros studijų programos apimtis – 120 kreditų. Nuolatinių studijų trukmė yra 2 metai , 

ištęstinių - iki 3 metų. 



6. Studijų programos, dalykų apimtis ir struktūra reglamentuojama Švietimo ir mokslo ministerijos 

bei ASU patvirtintais dokumentais. 

 

III. Moksliniai tyrimai ir magistro baigiamasis darbas 

7. Magistrantūros studijose dėsto mokslininkai, kurių mokslinė veikla atitinka dėstomų dalykų 

turinį. 

8. Mokslinis tiriamasis darbas vykdomas per visą magistrantūros studijų laikotarpį, tyrimų 

rezultatai apibendrinami magistro baigiamajame darbe. 

9. Magistranto moksliniam darbui vadovauja instituto patvirtintas mokslininkas, turintis daktaro 

laipsnį ir jo mokslinės veiklos kryptis atitinka magistranto mokslinio tiriamojo darbo kryptį. 

Jeigu reikia, institutas magistrantui gali skirti ir konsultantą. Vienas mokslininkas gali vadovauti 

ne daugiau kaip 5 magistrantams. 

10. Magistranto mokslinio darbo vadovo ir konsultanto kandidatūra, preliminari tyrimų tematika yra 

tvirtinama instituto posėdyje. Mokslinio darbo tema turi atitikti pasirinktą studijų programą ir 

mokslų kryptį. 

11. Magistrantūros studijų eiga 

11.1.Nuolatinės studijos:  

11.1.1. pirmaisiais  studijų metais:  

• per 15 darbo dienų nuo mokomųjų užsiėmimų pradžios magistrantas kartu su darbo vadovu 

sudaro individualų pirmo kurso studijų planą, numato mokslinių tyrimų tematiką ir 

parengtus dokumentus teikia svarstyti institutui. Institutui pritarus, dokumentai perduodami 

studijų administratoriui;  

• žiemos egzaminų sesijos metu magistrantas institutui pateikia rašytine forma atliktą 

informacijos šaltinių analizę ir baigiamojo darbo rengimo detalų planą, perskaito trumpą 

pranešimą.  

• iki gegužės mėnesio 1 d. magistrantas kartu su darbo vadovu sudaro individualų antro kurso 

studijų planą, jį apsvarsto institute ir įteikia studijų administratoriui; 

• vasaros egzaminų sesijos metu magistrantas institutui pristato tyrimų metodiką ir perskaito 

trumpą pranešimą apie atliktą darbą ir rašytine forma pateikia atlikto tiriamojo darbo ataskaitą. 

11.1.2. antraisiais studijų metais: 

• žiemos egzaminų sesijos metu magistrantas pateikia vadovui atliktų tyrimų rezultatus ir 

instituto posėdyje perskaito pranešimą apie atliktą darbą, pristato rengiamo spaudai 

mokslinio straipsnio metmenis ir rašytine forma pateikia atlikto tiriamojo darbo ataskaitą. 

• iki kovo mėn. 15 d. magistrantas vadovui pateikia visą turimą medžiagą baigiamojo darbo 

rengimui. Instituto posėdyje apsvarsto magistranto atliktą darbą ir galutinę baigiamojo darbo 



temą, kurią teikia tvirtinti dekanui; 

• ne vėliau kaip 3 savaitės iki viešo gynimo baigia rašyti baigiamąjį darbą.  

11.2. Ištęstinės studijos:  

11.2.1. pirmaisiais  studijų metais:  

• per 15 darbo dienų nuo mokomųjų užsiėmimų pradžios magistrantas kartu su darbo vadovu 

sudaro individualų pirmo kurso studijų planą, numato mokslinių tyrimų tematiką ir 

parengtus dokumentus teikia svarstyti institutui. Institutui pritarus, dokumentai 

perduodami studijų administratoriui;  

• iki gegužės mėnesio 1 d. magistrantas kartu su darbo vadovu sudaro individualų antro kurso   

studijų planą, jį apsvarsto institute ir įteikia studijų administratoriui; 

• vasaros egzaminų sesijos metu magistrantas institutui pateikia rašytine forma atliktą 

informacijos šaltinių analizę ir baigiamojo darbo rengimo detalų planą, perskaito trumpą 

pranešimą. 

11.2.2. antraisiais  studijų metais:  

• žiemos egzaminų sesijos metu magistrantas institutui pristato tyrimų metodiką ir perskaito 

trumpą pranešimą apie atliktą darbą ir rašytine forma pateikia atlikto tiriamojo darbo ataskaitą. 

• iki gegužės mėnesio 1 d. magistrantas kartu su darbo vadovu sudaro individualų trečio kurso 

studijų planą, jį apsvarsto institute ir įteikia studijų administratoriui;  

• Vasaros egzaminų sesijos metu magistrantas pateikia vadovui atliktų tyrimų rezultatus ir 

instituto posėdyje  perskaito pranešimą apie atliktą darbą, pristato rengiamo spaudai mokslinio 

straipsnio metmenis ir rašytine forma pateikia atlikto tiriamojo darbo ataskaitą. 

11.2.3. trečiaisiais studijų metais: 

• iki kovo mėn. 15 d. magistrantas vadovui pateikia visą turimą medžiagą baigiamojo darbo 

rengimui. Instituto posėdyje apsvarsto magistranto atliktą darbą ir galutinę baigiamojo darbo 

temą, kurią teikia tvirtinti dekanui; 

• ne vėliau kaip 3 savaitės iki viešo gynimo baigia rašyti baigiamąjį darbą.  

 

 

12. Baigiamojo darbo parengimo ir gynimo tvarka: 

12.1.  Baigiamąjį darbą sudaro: 

• antraštinis lapas; 

• santrauka lietuvių ir užsienio kalbomis; 

• turinys; 

• simbolių, santrumpų aiškinamasis žodynas; 



• įvadas; 

• informacijos šaltinių analizė; 

• tyrimų tikslas ir uždaviniai; 

• tyrimų metodika; 

• tyrimų rezultatai ir jų aptarimas (instituto sprendimu gali būti tik teoriniai arba tik 

eksperimentiniai tyrimai); 

• išvados;  

• informacijos šaltinių sąrašas; 

• mokslinio darbo aprobacija; 

• priedai. 

12.2. Baigiamojo darbo apimtis – nuo 45 iki 60 psl. (priedai į apimtį neįskaičiuojami). Nagrinėjamu 

klausimu analizuojama ne mažiau kaip 25 informacijos šaltiniai (ne mažiau kaip 10 iš jų turi 

būti moksliniai). Magistrantas parengia ir pateikia institutui baigiamojo darbo vieną 

egzempliorių rašytine forma.  Baigiamasis darbas  elektronine forma dedamas į Lietuvos 

elektroninės tezės ir disertacijos (ETD) duomenų bazę ASU nustatyta tvarka.   

12.3. Iki baigiamojo darbo gynimo magistrantas privalo perskaityti pranešimą mokslinėje 

konferencijoje ir vykdytų tyrimų tematika paskelbti bent vieną straipsnį (įskaitomas ir priimtas 

spaudai straipsnis). Straipsnis gali būti skelbiamas ir spausdinta, ir elektronine forma. 

12.4. Parengtą baigiamąjį darbą magistrantas ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jo viešo gynimo 

dienos pateikia institutui. Instituto direktoriaus  paskirtas recenzentas susipažįsta su darbu,  

parašo recenziją, įvertina, ar jis atitinka magistrinio darbo reikalavimus – reglamentą. Kai 

recenzija teigiama, darbas instituto posėdyje ginamas ne vėliau kaip 1 savaitė iki jo viešo 

gynimo. Esant teigiamam instituto vertinimui, dekano sudaryta komisija siūlo skirti oponentą, 

kuris tvirtinamas dekano potvarkiu. Oponentu skiriamas tik tos pačios arba gretimos studijų 

krypties mokslininkas, dirbantis kitame  institute arba institucijoje ir turintis mokslinį laipsnį.  

12.5. Magistrantas baigiamąjį darbą oponentui turi įteikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki 

viešo darbo gynimo dienos. Darbas įteikiamas įrištas ir vėliau netaisomas.  

12.6. Oponentas įvertina baigiamojo darbo aktualumą, baigiamojo darbo temos tikslų ir uždavinių 

atitikimą, pateiktų duomenų apimtį bei rezultatų analizės kokybę, magistranto gebėjimą 

analizuoti mokslinę literatūrą ir rašyti mokslinį tekstą, lentelių ir paveikslų apiforminimo 

kokybę, nurodo darbo trūkumus. Atsiliepimo pabaigoje oponentas, atsižvelgdamas į 

išvardintus kriterijus, įvertina darbą balais ir siūlo suteikti ar nesuteikti magistro laipsnį.  

12.7. Jeigu magistrantas baigiamojo darbo nepateikia laiku arba darbas neapginamas, pakartotinai jį 

leidžiama ginti tik po metų, bet ne vėliau kaip po trejų metų ASU nustatyta tvarka. 



12.8. Baigiamasis darbas ginamas viešame Baigiamųjų darbų vertinimo  komisijos posėdyje. 

Komisija  sudaroma ASU nustatyta tvarka. 

12.9. Magistro baigiamasis darbas yra apgintas, jei bendras komisijos narių vertinimų vidurkis yra 

teigiamas, t. y. vertinamas pažymiu, ne mažesniu  kaip 5 (silpnai).  

         

 

                  

 

 

 


