
 
 
 
 

Studijų programos Gyvūno ir žmogaus sąveika aprašas 

 
Programos studijų planai: 

Nuolatinės studijos 

Ištęstinės studijos  
Studijų programos dalykų schema su kreditais 

 

 

Programą teikiantis 

fakultetas 

Gyvūnų mokslų fakultetas 

Programos duomenys 

valstybinis kodas  
studijų krypties grupė  

studijų kryptis  

studijų trukmė 
 

 

 

programos apimtis  

studijų forma 

 

6211IX003 

Žemės ūkio mokslai 

Gyvulininkystė 

1,5 metų (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi 

būdas); 

2 metai (ištęstinės formos studijos, taikomas neakivaizdinis 

mokymosi būdas) 

90 kreditų 

Nuolatinė/ištęstinė 

 

Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis/ profesinė 

kvalifikacija 

 

Žemės ūkio mokslų magistras 

Pakopa 

 

Antrosios pakopos studijos 

Priėmimo reikalavimai 

 

Visų studijų sričių bakalaurai, kurių baigtoje studijų 

programoje žemės ūkio mokslų krypties, biologijos, chemijos, 

mikrobiologijos, ekologijos ir aplinkos apsaugos, gyvūninių 

žaliavų gamybos pagrindų, ekonomikos, vadybos, dalykų 

bendra apimtis ne mažesnė kaip 10 kreditų. 

Studijų programos 
ypatumai (anotacija) 

 

Studijų programa rengia kvalifikuotus žmogaus ir gyvūnų 

sąveikos specialistus, kurie naujausias žinias ir mokslinių 

tyrimų rezultatus pritaikytų kūrybiškam darbui su terapijoje 

asistuojančiais ir rekreacijai auginamais gyvūnais, parinktų 

pažangius jų veisimo metodus, užtikrintų atsakingą gyvūno 

priežiūrą ir mitybą, ugdytų žmonių ir gyvūnų bendravimo 

gebėjimus. 

Studentų mainų galimybės 

 

Erasmus programa 
 https://lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-

mobilumas/erasmus/ 

Tolesnių studijų galimybės 

 

Doktorantūra 

http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/studiju-programos/i-pakopos-studijos/i-pakopos-studiju-programos-gyvulininkystes-technologija-nuolatiniu-studiju-planai.html
http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/studiju-programos/i-pakopos-studijos/i-pakopos-studiju-programos-gyvulininkystes-technologija-istestiniu-studiju-planai.html
http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/3241/gttinklelis.pdf
https://lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/erasmus/
https://lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/erasmus/


Studijų rezultatų vertinimas 

 

Egzaminas, studento savarankiškai atliktas darbas (projektas), 
praktikų rezultatų pasiekimai įvertinami praktikos gynimu, magistro 
baigiamasis darbas 

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai 

 

Pirmininkas:           Lekt. dr. Lina Anskienė Gyvūnų veisimo katedra; 

Nariai:                     

Prof. dr. Gintaras Zamokas, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų 

klinika; 

Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų 

institutas; 

Doc. dr. Agila Daukšienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas; 

dr. Renata Japertienė, Gyvūnų veisimo katedra; 

Doc. dr. Vilma Vilienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas; 

Lekt Mindaugas Paleckaitis, Gyvūnų auginimo technologijų 

institutas; 

Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra; 

Lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra; 

Lekt. dr. Vilija Buckiūnienė, Gyvūnų auginimo technologijų 

institutas; 

Asist. Jevgenij Razgulin, MA Visuomenės sveikatos fakultetas 

Sveikatos psichologijos katedra; 

J. m. d. Indrė Pašakinskaitė, Gyvūnų mitybos katedra, Gyvūnų 

mitybos tyrimų laboratorija; 

Socialinis partneris Ugnė Nedzinskaitė, VŠĮ „Stebuklingi draugai 

LT“ direktorė; 

Socialinis partneris Vilma Chorūnaitė, Lasisvalaikio ir jojimo 

paslaugų centro „VILIUMAI“ savininkė, jojimo trenerė. 

LSMU SA deleguoti atstovai 

 
 

 

https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/18532/gyvnoirmogaussveika.pdf

