
 

 

1924 m. Dotnuvoje (Kėdainių r.) įkurta Žemės ūkio akademija yra dabartinio Aleksandro Stulginskio 

universiteto (ASU) pirmtakė. 1945 m. Akademija buvo 

kur šalia pagrindinių mokomųjų pastatų išaugo kompaktiškas ir jaukus akademinis miestelis, 

suteikiantis šiam Universitetui tam tikro išskirtinumo. 1996 m. pakeistas Akademijos statusas ir 

pavadinimas – ji tapo Lietuvos žemės ūkio universitetu. 2011 m. LR Seimo nutarimu pakeistas 

Universiteto pavadinimas 

sąjungos steigėjo Aleksandro Stulginskio (1885

 

Siekiant konsoliduoti mokslin

rezultatais, 2012 m. atlikta Universiteto struktūros pertvarka. Fakultetuose katedros buvo 

pertvarkytos į institutus, o akademiniai padaliniai (katedros), tiesiogiai nevykdantys mokslinių

tyrimų pagal ASU mokslinių tyrimų kryptis, buvo įjungti į akademinius centrus. Pertvarka palietė ne 

tik ASU akademinius padalinius, bet ir akademinės infrastruktūros, ūkinės ir socialinės 

infrastruktūros, administracijos padalinius.

 

Kuo unikalus AleksandKuo unikalus AleksandKuo unikalus AleksandKuo unikalus Aleksandro Stulginskio universitetas?ro Stulginskio universitetas?ro Stulginskio universitetas?ro Stulginskio universitetas?

 

Esame vienintelis šalyje universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius tyrimus, rengiantis ir 

suteikiantis Europoje ir pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, magistro bei bakalauro mokslinius 

laipsnius ir kvalifikacijas tokioms svarbioms sritims kaip aprūpinimas maistu, žemės ir miškų ūkis, 

vandens ir žemės ištekliai ir jų tvarkymas, klimato kaita, alternatyvioji bioenergetika. Šios veiklos 

susijusios su pagrindiniais gamtos ištekliais, kurie yra be sienų. Todėl d

reikalingi kiekvienam ne tik savajame krašte, bet ir kitur pasaulyje.

 

Universiteto moto – Valia keisti. Galia kurti 

(žalia spalva logotipe), vandeniu (mėlyna), ugnimi (oranžin

vandens, galia – tai ugnis, arba mes 

 

Keturios gamtos stichijos atsispindi ir Universiteto logotipe.

 

Aleksandro Stulginskio universitetasAleksandro Stulginskio universitetasAleksandro Stulginskio universitetasAleksandro Stulginskio universitetas 

1924 m. Dotnuvoje (Kėdainių r.) įkurta Žemės ūkio akademija yra dabartinio Aleksandro Stulginskio 

universiteto (ASU) pirmtakė. 1945 m. Akademija buvo perkelta į Kauną, o 1964 m. 

kur šalia pagrindinių mokomųjų pastatų išaugo kompaktiškas ir jaukus akademinis miestelis, 

suteikiantis šiam Universitetui tam tikro išskirtinumo. 1996 m. pakeistas Akademijos statusas ir 

ietuvos žemės ūkio universitetu. 2011 m. LR Seimo nutarimu pakeistas 

Universiteto pavadinimas – jam suteiktas II Lietuvos Prezidento, agronomo, Lietuvių ūkininkų 

sąjungos steigėjo Aleksandro Stulginskio (1885–1969 m.) vardas. 

Siekiant konsoliduoti mokslinį potencialą, skatinti mokslinių tyrimų ir studijų pagrįstumą mokslo 

rezultatais, 2012 m. atlikta Universiteto struktūros pertvarka. Fakultetuose katedros buvo 

pertvarkytos į institutus, o akademiniai padaliniai (katedros), tiesiogiai nevykdantys mokslinių

tyrimų pagal ASU mokslinių tyrimų kryptis, buvo įjungti į akademinius centrus. Pertvarka palietė ne 

tik ASU akademinius padalinius, bet ir akademinės infrastruktūros, ūkinės ir socialinės 

infrastruktūros, administracijos padalinius. 

ro Stulginskio universitetas?ro Stulginskio universitetas?ro Stulginskio universitetas?ro Stulginskio universitetas?    

Esame vienintelis šalyje universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius tyrimus, rengiantis ir 

suteikiantis Europoje ir pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, magistro bei bakalauro mokslinius 

kacijas tokioms svarbioms sritims kaip aprūpinimas maistu, žemės ir miškų ūkis, 

vandens ir žemės ištekliai ir jų tvarkymas, klimato kaita, alternatyvioji bioenergetika. Šios veiklos 

susijusios su pagrindiniais gamtos ištekliais, kurie yra be sienų. Todėl drąsiai galima sakyti 

reikalingi kiekvienam ne tik savajame krašte, bet ir kitur pasaulyje. 

Valia keisti. Galia kurti – sieja mus su keturiomis gamtos stichijomis: žeme 

(žalia spalva logotipe), vandeniu (mėlyna), ugnimi (oranžinė) ir oru (žydra). Valia iš žemės, kaita iš 

tai ugnis, arba mes – žmonės, kūrimas – oras. 

Keturios gamtos stichijos atsispindi ir Universiteto logotipe. 
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1924 m. Dotnuvoje (Kėdainių r.) įkurta Žemės ūkio akademija yra dabartinio Aleksandro Stulginskio 

perkelta į Kauną, o 1964 m. – į Noreikiškes, 

kur šalia pagrindinių mokomųjų pastatų išaugo kompaktiškas ir jaukus akademinis miestelis, 

suteikiantis šiam Universitetui tam tikro išskirtinumo. 1996 m. pakeistas Akademijos statusas ir 

ietuvos žemės ūkio universitetu. 2011 m. LR Seimo nutarimu pakeistas 

jam suteiktas II Lietuvos Prezidento, agronomo, Lietuvių ūkininkų 

į potencialą, skatinti mokslinių tyrimų ir studijų pagrįstumą mokslo 

rezultatais, 2012 m. atlikta Universiteto struktūros pertvarka. Fakultetuose katedros buvo 

pertvarkytos į institutus, o akademiniai padaliniai (katedros), tiesiogiai nevykdantys mokslinių 

tyrimų pagal ASU mokslinių tyrimų kryptis, buvo įjungti į akademinius centrus. Pertvarka palietė ne 

tik ASU akademinius padalinius, bet ir akademinės infrastruktūros, ūkinės ir socialinės 

Esame vienintelis šalyje universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius tyrimus, rengiantis ir 

suteikiantis Europoje ir pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, magistro bei bakalauro mokslinius 

kacijas tokioms svarbioms sritims kaip aprūpinimas maistu, žemės ir miškų ūkis, 

vandens ir žemės ištekliai ir jų tvarkymas, klimato kaita, alternatyvioji bioenergetika. Šios veiklos 

rąsiai galima sakyti – esame 

sieja mus su keturiomis gamtos stichijomis: žeme 

ė) ir oru (žydra). Valia iš žemės, kaita iš 



 

 

ASU fakultetams yra sukurti prie Universiteto logotipo derantys unikalūs logotipai

 

Universiteto rūmai ir geografinė dislokacijaUniversiteto rūmai ir geografinė dislokacijaUniversiteto rūmai ir geografinė dislokacijaUniversiteto rūmai ir geografinė dislokacija

 

Universiteto mokomieji korpusai išsidėstę Akademijos miestelio teritorijoje, 5

mieste. 

 

ASU fakultetams yra sukurti prie Universiteto logotipo derantys unikalūs logotipai

 

Universiteto rūmai ir geografinė dislokacijaUniversiteto rūmai ir geografinė dislokacijaUniversiteto rūmai ir geografinė dislokacijaUniversiteto rūmai ir geografinė dislokacija    

Universiteto mokomieji korpusai išsidėstę Akademijos miestelio teritorijoje, 5
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ASU fakultetams yra sukurti prie Universiteto logotipo derantys unikalūs logotipai. 

Universiteto mokomieji korpusai išsidėstę Akademijos miestelio teritorijoje, 5-ieji rūmai yra Kauno 



 

    

Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada 

perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?

    

Studijų laikotarpis yra skirstomas į akademinius studijų metus 

skirstomas į rudens ir pavasario semestrus. Dalis semestro laiko skiriama studijų rezultatams 

įvertinti. Tai rudens ir pavasario semestrų egzaminų sesijos. Jei studijų dalykų paskaitos ir pratybos 

vyksta intensyviai (blokais), egzaminų sesija gali būti išskaidyta į kelias dalis, atsižvelgiant į blokų 

skaičių. Kalendorinis studijų grafikas sudaromas pagal taisykle

- studijų trukmė per kalendorinius metus 

 

- semestro trukmė – 20 savaičių. Ne mažiau kaip 4 semestro savaitės skiriamos egzaminų sesijai;

 

- rudens semestro pradžia 

pirmoji darbo diena po rudens semestro pabaigos;

 

- studentų atostogų trukmė per kalendorinius metus 

kurios apima šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventes, 1 savaitė prieš šv. Velykas; ne mažiau kaip vienas 

mėnuo nenutrūkstamų vasaros

- pavasario semestro ir studijų metų pabaiga 

 

 

Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada 

perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?    

Studijų laikotarpis yra skirstomas į akademinius studijų metus – 

skirstomas į rudens ir pavasario semestrus. Dalis semestro laiko skiriama studijų rezultatams 

rudens ir pavasario semestrų egzaminų sesijos. Jei studijų dalykų paskaitos ir pratybos 

vyksta intensyviai (blokais), egzaminų sesija gali būti išskaidyta į kelias dalis, atsižvelgiant į blokų 

Kalendorinis studijų grafikas sudaromas pagal taisykles: 

studijų trukmė per kalendorinius metus – 40 savaičių; 

20 savaičių. Ne mažiau kaip 4 semestro savaitės skiriamos egzaminų sesijai;

rudens semestro pradžia – rugsėjo mėnesio pirmoji darbo diena; pavasario semestro pradžia 

bo diena po rudens semestro pabaigos; 

studentų atostogų trukmė per kalendorinius metus – ne mažiau kaip 7 savaitės (2 savaitės, 

kurios apima šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventes, 1 savaitė prieš šv. Velykas; ne mažiau kaip vienas 

mėnuo nenutrūkstamų vasaros atostogų); 

pavasario semestro ir studijų metų pabaiga – birželio mėnesio paskutinis penktadienis;
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Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada 

 kursus....    Kiekvienas kursas 

skirstomas į rudens ir pavasario semestrus. Dalis semestro laiko skiriama studijų rezultatams 

rudens ir pavasario semestrų egzaminų sesijos. Jei studijų dalykų paskaitos ir pratybos 

vyksta intensyviai (blokais), egzaminų sesija gali būti išskaidyta į kelias dalis, atsižvelgiant į blokų 

20 savaičių. Ne mažiau kaip 4 semestro savaitės skiriamos egzaminų sesijai; 

rugsėjo mėnesio pirmoji darbo diena; pavasario semestro pradžia – 

ne mažiau kaip 7 savaitės (2 savaitės, 

kurios apima šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventes, 1 savaitė prieš šv. Velykas; ne mažiau kaip vienas 

birželio mėnesio paskutinis penktadienis; 



 

 

- studentų nenutrūkstamos vasaros atostogos 

atlikinėja įvairias praktikas arba atostogauja.

 

Kiekvienų studijų metų studijų kalendorius skelbiamas Universiteto tinklalapyje 

 

Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi 

studentai gauna? Kur reikia registruotis?studentai gauna? Kur reikia registruotis?studentai gauna? Kur reikia registruotis?studentai gauna? Kur reikia registruotis?

    

Prašymus dėl apgyvendinimo bendrabutyje studentai gali pateikti bendrabučio administratoriui, 

Studentų reikalų tarnybai arba ASU priėmimo skyriui kartu su kitais stojimo dokumentais. 

Gyvenamąją vietą bendrabutyje gauna visi norintys juose gyventi ASU stude

tie, kurie pateikia prašymus pirmieji. Socialiai remtiniems ir neturintiems tėvų studentams taikomos 

nuolaidos bendrabučio nuomos mokesčiui. Vieta bendrabutyje yra skiriama vieneriems studijų 

metams. Kambariuose gyvenama po du arba

iki kiekvieno mėnesio 30 dienos pavedimu per banką į ASU sąskaitą arba grynaisiais pinigais 

Universiteto kasoje bei banko kortelėmis 5

Studentų reikalų tarnyba 

bendrabutyje, privalo laikytis bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių, laiku mokėti mokesčius, būti 

drausmingais. 

    

Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? 

Studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo krūvis, yra 

kreditas. 60 kreditų skiriama už vienerių nuolatinių studijų metų darbo krūvį, susijusį su studijų 

programos siekiniais (rezultatais). Mūsų Universitete yra

per studijų metus, o vieno kredito apimtis 

    

Informacija apie gretutines studijų formasInformacija apie gretutines studijų formasInformacija apie gretutines studijų formasInformacija apie gretutines studijų formas

 

Universitete organizuojamos ir gretutinės studijos, kai studentams sudaromos galimybės greta 

pasirinktos pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) 

programą ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį. Šiuo metu gretuti

ūkio technologijų ir vadybos bei Apskaitos ir finansų studijų 

    

Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, 

 

Akademinė pažyma – tai dokumentas, įrodantis studijų pasiekimus universitete, jame atsispindi vi

išklausyti dalykai ir jų įvertinimai. Akademinė pažyma, dar vadinama išklotine, reikalaujama stojant 

 

studentų nenutrūkstamos vasaros atostogos – nuo rugpjūčio 1 iki 31 d. Liepos mėnesį studentai 

atlikinėja įvairias praktikas arba atostogauja. 

dijų metų studijų kalendorius skelbiamas Universiteto tinklalapyje 

Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi 

studentai gauna? Kur reikia registruotis?studentai gauna? Kur reikia registruotis?studentai gauna? Kur reikia registruotis?studentai gauna? Kur reikia registruotis?    

Prašymus dėl apgyvendinimo bendrabutyje studentai gali pateikti bendrabučio administratoriui, 

Studentų reikalų tarnybai arba ASU priėmimo skyriui kartu su kitais stojimo dokumentais. 

Gyvenamąją vietą bendrabutyje gauna visi norintys juose gyventi ASU stude

tie, kurie pateikia prašymus pirmieji. Socialiai remtiniems ir neturintiems tėvų studentams taikomos 

nuolaidos bendrabučio nuomos mokesčiui. Vieta bendrabutyje yra skiriama vieneriems studijų 

metams. Kambariuose gyvenama po du arba po tris. Mokestis už gyvenimą bendrabutyje mokamas 

iki kiekvieno mėnesio 30 dienos pavedimu per banką į ASU sąskaitą arba grynaisiais pinigais 

Universiteto kasoje bei banko kortelėmis 5-ame bendrabutyje. Svarbiausius klausimus sprendžia 

arnyba (2 bendrabutis, Studentų g. 5, 102 kab.). 

bendrabutyje, privalo laikytis bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių, laiku mokėti mokesčius, būti 

Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis?     

Studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo krūvis, yra 

kreditas. 60 kreditų skiriama už vienerių nuolatinių studijų metų darbo krūvį, susijusį su studijų 

programos siekiniais (rezultatais). Mūsų Universitete yra nustatytas studentų darbo krūvis 1600 val. 

per studijų metus, o vieno kredito apimtis – 26,7 val. 

Informacija apie gretutines studijų formasInformacija apie gretutines studijų formasInformacija apie gretutines studijų formasInformacija apie gretutines studijų formas????    

Universitete organizuojamos ir gretutinės studijos, kai studentams sudaromos galimybės greta 

pasirinktos pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) 

programą ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį. Šiuo metu gretutinės studijos įkomponuotos Žemės 

ūkio technologijų ir vadybos bei Apskaitos ir finansų studijų programose.

Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, norintnorintnorintnorint    jas gauti?jas gauti?jas gauti?jas gauti? 

tai dokumentas, įrodantis studijų pasiekimus universitete, jame atsispindi vi

išklausyti dalykai ir jų įvertinimai. Akademinė pažyma, dar vadinama išklotine, reikalaujama stojant 
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nuo rugpjūčio 1 iki 31 d. Liepos mėnesį studentai 

dijų metų studijų kalendorius skelbiamas Universiteto tinklalapyje http://asu.lt/ 

Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi 

Prašymus dėl apgyvendinimo bendrabutyje studentai gali pateikti bendrabučio administratoriui, 

Studentų reikalų tarnybai arba ASU priėmimo skyriui kartu su kitais stojimo dokumentais. 

Gyvenamąją vietą bendrabutyje gauna visi norintys juose gyventi ASU studentai. Pirmumo teisę turi 

tie, kurie pateikia prašymus pirmieji. Socialiai remtiniems ir neturintiems tėvų studentams taikomos 

nuolaidos bendrabučio nuomos mokesčiui. Vieta bendrabutyje yra skiriama vieneriems studijų 

po tris. Mokestis už gyvenimą bendrabutyje mokamas 

iki kiekvieno mėnesio 30 dienos pavedimu per banką į ASU sąskaitą arba grynaisiais pinigais 

ame bendrabutyje. Svarbiausius klausimus sprendžia 

(2 bendrabutis, Studentų g. 5, 102 kab.). Studentai, gyvenantys 

bendrabutyje, privalo laikytis bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių, laiku mokėti mokesčius, būti 

Studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo krūvis, yra 

kreditas. 60 kreditų skiriama už vienerių nuolatinių studijų metų darbo krūvį, susijusį su studijų 

nustatytas studentų darbo krūvis 1600 val. 

Universitete organizuojamos ir gretutinės studijos, kai studentams sudaromos galimybės greta 

pasirinktos pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) 

nės studijos įkomponuotos Žemės 

programose. 

tai dokumentas, įrodantis studijų pasiekimus universitete, jame atsispindi visi 

išklausyti dalykai ir jų įvertinimai. Akademinė pažyma, dar vadinama išklotine, reikalaujama stojant 



 

į kitą universitetą, pereinant iš vieno fakulteto į kitą arba išvykstant studijuoti į užsienį.

Pažymos išduodamos lietuvių ir / ar anglų k.

Dėl pažymos reikia kreiptis į savo fakulteto dekanatą.

    

Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?

    

Akademinė valanda ASU yra 45 minutės, paprastai akademinis užsiėmimas trunka 2 akademines 

valandas. 

Akademiniai užsiėmimai studentams gali vykti nuo 

programų studentams auditorinis darbas paprastai planuojamas pirmadieniais 

Ištęstinių studijų atveju bei magistrantūroje, kai studentai atvyksta iš kitų miestų ir derina studijas, 

darbą, studijų užsiėmimai vyksta ir šeštad

    

Užsiėmimų tvarkaraštis ir paskaitų lankymas. Užsiėmimų tvarkaraštis ir paskaitų lankymas. Užsiėmimų tvarkaraštis ir paskaitų lankymas. Užsiėmimų tvarkaraštis ir paskaitų lankymas. 

    

Laboratorinių darbų, pratybų, seminarų, praktikų lankymas ir jų atlikimas yra privalomi. Srautinių 

paskaitų lankymas yra pageidaujamas, nes lankydamas paskaitas sužinosi studijuojamo mokslo 

naujoves, lengviau įsisavinsi vadovėlių, kitos literatūros medžiagą, pasieksi geresnių studijų 

rezultatų. 

    

Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?

    

Kiekvieną dieną Tavo žinios nebus tikrinamos. Studijos yra kontroliuojamos periodiškai tikrinant 

atliktus darbus. Taip pat turėsi paaiškinti ir apginti atliktus laboratorinius darbus, rašyti kontrolinius 

darbus, aktyviai dalyvauti seminaruose, rašyti referatus, rengti kursinius darbus. Visi šie darbai bus 

vertinami, semestro metu privalėsi sukaupti atitinkamą kiekį te

įvertinamosTavo pastangos semestro metu. Kiekvieno semestro viduryje dėstytojai pateikia 

dekanatams studentų tarpinio vertinimo rezultatus taikant 0 (blogai) 

labai gerai) balų sistemą. 

 

Taigi studijų kontrolės formos gali būti labai įvairios: apklausa, testai, kontroliniai, laboratoriniai, 

kursiniai darbai, referatai ir kt.

 

ASU naudojama kaupiamojo balo sistema. Tai reiškia, kad galutinį pažymį už studijų dalyką lems 

ne tik egzaminas, bet ir semestro metu surinkti tarpiniai įvertinimai. Egzaminą gali laikyti tik 

turėdamas visus tarpinius įvertinimus.

 

Egzaminai laikomi rudens ir pavasario  egzaminų sesijų metu.

 

į kitą universitetą, pereinant iš vieno fakulteto į kitą arba išvykstant studijuoti į užsienį.

Pažymos išduodamos lietuvių ir / ar anglų k. 

reikia kreiptis į savo fakulteto dekanatą. 

Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?    

Akademinė valanda ASU yra 45 minutės, paprastai akademinis užsiėmimas trunka 2 akademines 

Akademiniai užsiėmimai studentams gali vykti nuo 8:00 iki 18:45. Nuolatinių s

programų studentams auditorinis darbas paprastai planuojamas pirmadieniais 

Ištęstinių studijų atveju bei magistrantūroje, kai studentai atvyksta iš kitų miestų ir derina studijas, 

darbą, studijų užsiėmimai vyksta ir šeštadieniais. 

Užsiėmimų tvarkaraštis ir paskaitų lankymas. Užsiėmimų tvarkaraštis ir paskaitų lankymas. Užsiėmimų tvarkaraštis ir paskaitų lankymas. Užsiėmimų tvarkaraštis ir paskaitų lankymas.     

Laboratorinių darbų, pratybų, seminarų, praktikų lankymas ir jų atlikimas yra privalomi. Srautinių 

paskaitų lankymas yra pageidaujamas, nes lankydamas paskaitas sužinosi studijuojamo mokslo 

lengviau įsisavinsi vadovėlių, kitos literatūros medžiagą, pasieksi geresnių studijų 

Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?    

Kiekvieną dieną Tavo žinios nebus tikrinamos. Studijos yra kontroliuojamos periodiškai tikrinant 

Taip pat turėsi paaiškinti ir apginti atliktus laboratorinius darbus, rašyti kontrolinius 

darbus, aktyviai dalyvauti seminaruose, rašyti referatus, rengti kursinius darbus. Visi šie darbai bus 

vertinami, semestro metu privalėsi sukaupti atitinkamą kiekį teigiamų įvertinimų, jais remiantis bus 

įvertinamosTavo pastangos semestro metu. Kiekvieno semestro viduryje dėstytojai pateikia 

dekanatams studentų tarpinio vertinimo rezultatus taikant 0 (blogai) – 

Taigi studijų kontrolės formos gali būti labai įvairios: apklausa, testai, kontroliniai, laboratoriniai, 

kursiniai darbai, referatai ir kt. 

ASU naudojama kaupiamojo balo sistema. Tai reiškia, kad galutinį pažymį už studijų dalyką lems 

et ir semestro metu surinkti tarpiniai įvertinimai. Egzaminą gali laikyti tik 

turėdamas visus tarpinius įvertinimus. 

Egzaminai laikomi rudens ir pavasario  egzaminų sesijų metu. Jie gali vykti raštu arba žodžiu. 
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į kitą universitetą, pereinant iš vieno fakulteto į kitą arba išvykstant studijuoti į užsienį. 

Akademinė valanda ASU yra 45 minutės, paprastai akademinis užsiėmimas trunka 2 akademines 

Nuolatinių studijų bakalauro 

programų studentams auditorinis darbas paprastai planuojamas pirmadieniais –penktadieniais. 

Ištęstinių studijų atveju bei magistrantūroje, kai studentai atvyksta iš kitų miestų ir derina studijas, 

Laboratorinių darbų, pratybų, seminarų, praktikų lankymas ir jų atlikimas yra privalomi. Srautinių 

paskaitų lankymas yra pageidaujamas, nes lankydamas paskaitas sužinosi studijuojamo mokslo 

lengviau įsisavinsi vadovėlių, kitos literatūros medžiagą, pasieksi geresnių studijų 

Kiekvieną dieną Tavo žinios nebus tikrinamos. Studijos yra kontroliuojamos periodiškai tikrinant 

Taip pat turėsi paaiškinti ir apginti atliktus laboratorinius darbus, rašyti kontrolinius 

darbus, aktyviai dalyvauti seminaruose, rašyti referatus, rengti kursinius darbus. Visi šie darbai bus 

igiamų įvertinimų, jais remiantis bus 

įvertinamosTavo pastangos semestro metu. Kiekvieno semestro viduryje dėstytojai pateikia 

 1 (vidutiniškai) – 2 (gerai ir 

Taigi studijų kontrolės formos gali būti labai įvairios: apklausa, testai, kontroliniai, laboratoriniai, 

ASU naudojama kaupiamojo balo sistema. Tai reiškia, kad galutinį pažymį už studijų dalyką lems 

et ir semestro metu surinkti tarpiniai įvertinimai. Egzaminą gali laikyti tik 

Jie gali vykti raštu arba žodžiu. 



 

Egzaminai vertinami pagal Universitete gali

sistemą. Studijuojamo dalyko žinios yra teigiamos, jei įvertinamos nuo 10 (puikiai) iki 5 balų 

(silpnai). Studijuojamo dalyko įgytos žinios ir gebėjimai yra nepakankami ir neįskaitomi, jei 

įvertinami 4 ir mažiau. 

    

Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?

 

Egzaminai vertinami pagal Universitete galiojančią studijų rezultatų vertinimo dešimties balų 

sistemą. Studijuojamo dalyko žinios yra teigiamos, jei įvertinamos nuo 10 (puikiai) iki 5 balų 

(silpnai). Studijuojamo daly

įvertinami 4 ir mažiau. 

    

Kaip vertinamos žinios?Kaip vertinamos žinios?Kaip vertinamos žinios?Kaip vertinamos žinios?    

 

ASU naudojama kaupiamojo balo sistema. Galutinį pažymį už studijų dalyką lemia ne tik 

egzaminas, bet ir semestro metu surinkti tarpiniai 

visus tarpinius įvertinimus. 

    

Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?

 

Studentai turi teisę laikinai sustabdyti studijas ir pasinaudoti akademinėmis atostogomis dėl ligos, 

vaiko auginimo, blogos materialinės padėti

sudėtingos situacijos darbe (studijuojant neakivaizdine ar ištęstine forma) ar kitos studentui 

svarbios priežasties. Studentai, pageidaujantys akademinių atostogų, fakulteto dekanui pateikia 

prašymą Universiteto rektoriaus vardu. Studentas, išleidžiamas akademinių atostogų, turi būti 

sumokėjęs visas studijų įmokas, atsiskaitęs su fakultetu, biblioteka, bendrabučiu, kitais Universiteto 

padaliniais. Akademinių atostogų trukmė 

pratęstos dar vienerius metus. Vaiko auginimo atveju akademinės atostogos gali būti pratęstos 

dvejus metus iš eilės. Studentai akademinių atostogų metu už studijas nemoka, neturi teisės gauti 

skatinamųjų stipendijų. Jeigu pasibaigus

studijas negrįžta, dekanas privalo parengti teikimą dėl išbraukimo iš studentų sąrašų.

    

Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?    

 

Studento iniciatyva studijos gali būti nutraukiamos bet kuriuo laiku dėl sveikatos sutrikimų, 

socialinių ir kitų individualių motyvų, pateikus prašymą. Universiteto iniciatyva studentas 

pašalinamas iš Universiteto, kai:  dėl akademinių skolų nekeliamas į a

kurso, dėl akademinių skolų neleidžiama pradėti baigiamųjų atsiskaitymų, laiku neparengė 

 

Egzaminai vertinami pagal Universitete galiojančią studijų rezultatų vertinimo dešimties balų 

sistemą. Studijuojamo dalyko žinios yra teigiamos, jei įvertinamos nuo 10 (puikiai) iki 5 balų 

(silpnai). Studijuojamo dalyko įgytos žinios ir gebėjimai yra nepakankami ir neįskaitomi, jei 

Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?    

Egzaminai vertinami pagal Universitete galiojančią studijų rezultatų vertinimo dešimties balų 

sistemą. Studijuojamo dalyko žinios yra teigiamos, jei įvertinamos nuo 10 (puikiai) iki 5 balų 

(silpnai). Studijuojamo dalyko įgytos žinios ir gebėjimai yra nepakankami ir neįskaitomi, jei 

ASU naudojama kaupiamojo balo sistema. Galutinį pažymį už studijų dalyką lemia ne tik 

egzaminas, bet ir semestro metu surinkti tarpiniai įvertinimai. Egzaminą galima laikyti tik turint 

 

Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?    

Studentai turi teisę laikinai sustabdyti studijas ir pasinaudoti akademinėmis atostogomis dėl ligos, 

vaiko auginimo, blogos materialinės padėties, išvykimo į užsienį dirbti ar studijuoti, susidariusios 

sudėtingos situacijos darbe (studijuojant neakivaizdine ar ištęstine forma) ar kitos studentui 

svarbios priežasties. Studentai, pageidaujantys akademinių atostogų, fakulteto dekanui pateikia 

ą Universiteto rektoriaus vardu. Studentas, išleidžiamas akademinių atostogų, turi būti 

sumokėjęs visas studijų įmokas, atsiskaitęs su fakultetu, biblioteka, bendrabučiu, kitais Universiteto 

padaliniais. Akademinių atostogų trukmė – vieneri metai. Akademin

pratęstos dar vienerius metus. Vaiko auginimo atveju akademinės atostogos gali būti pratęstos 

dvejus metus iš eilės. Studentai akademinių atostogų metu už studijas nemoka, neturi teisės gauti 

skatinamųjų stipendijų. Jeigu pasibaigus akademinių atostogų terminui studentas per dvi savaites į 

studijas negrįžta, dekanas privalo parengti teikimą dėl išbraukimo iš studentų sąrašų.

Studento iniciatyva studijos gali būti nutraukiamos bet kuriuo laiku dėl sveikatos sutrikimų, 

socialinių ir kitų individualių motyvų, pateikus prašymą. Universiteto iniciatyva studentas 

pašalinamas iš Universiteto, kai:  dėl akademinių skolų nekeliamas į a

kurso, dėl akademinių skolų neleidžiama pradėti baigiamųjų atsiskaitymų, laiku neparengė 
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ojančią studijų rezultatų vertinimo dešimties balų 

sistemą. Studijuojamo dalyko žinios yra teigiamos, jei įvertinamos nuo 10 (puikiai) iki 5 balų 

(silpnai). Studijuojamo dalyko įgytos žinios ir gebėjimai yra nepakankami ir neįskaitomi, jei 

Egzaminai vertinami pagal Universitete galiojančią studijų rezultatų vertinimo dešimties balų 

sistemą. Studijuojamo dalyko žinios yra teigiamos, jei įvertinamos nuo 10 (puikiai) iki 5 balų 

ko įgytos žinios ir gebėjimai yra nepakankami ir neįskaitomi, jei 

ASU naudojama kaupiamojo balo sistema. Galutinį pažymį už studijų dalyką lemia ne tik 

įvertinimai. Egzaminą galima laikyti tik turint 

Studentai turi teisę laikinai sustabdyti studijas ir pasinaudoti akademinėmis atostogomis dėl ligos, 

es, išvykimo į užsienį dirbti ar studijuoti, susidariusios 

sudėtingos situacijos darbe (studijuojant neakivaizdine ar ištęstine forma) ar kitos studentui 

svarbios priežasties. Studentai, pageidaujantys akademinių atostogų, fakulteto dekanui pateikia 

ą Universiteto rektoriaus vardu. Studentas, išleidžiamas akademinių atostogų, turi būti 

sumokėjęs visas studijų įmokas, atsiskaitęs su fakultetu, biblioteka, bendrabučiu, kitais Universiteto 

vieneri metai. Akademinės  atostogos gali būti 

pratęstos dar vienerius metus. Vaiko auginimo atveju akademinės atostogos gali būti pratęstos 

dvejus metus iš eilės. Studentai akademinių atostogų metu už studijas nemoka, neturi teisės gauti 

akademinių atostogų terminui studentas per dvi savaites į 

studijas negrįžta, dekanas privalo parengti teikimą dėl išbraukimo iš studentų sąrašų. 

Studento iniciatyva studijos gali būti nutraukiamos bet kuriuo laiku dėl sveikatos sutrikimų, 

socialinių ir kitų individualių motyvų, pateikus prašymą. Universiteto iniciatyva studentas 

pašalinamas iš Universiteto, kai:  dėl akademinių skolų nekeliamas į aukštesnį kursą ir nekartoja 

kurso, dėl akademinių skolų neleidžiama pradėti baigiamųjų atsiskaitymų, laiku neparengė 



 

baigiamojo darbo arba baigiamojo darbo neapginė, neišlaikė baigiamųjų egzaminų, 

neužsiregistravo studijoms, nors nėra akademinėse atostogos

registruotis, per dvi savaites negrįžo į studijas pasibaigus akademinėms atostogoms, falsifikavo 

studijų rezultatus, įsigaliojo teistumas, grubiai pažeidė studento etikos normas ir Universiteto 

vidaus tvarkos taisykles, nesumoka už studijas nustatytais terminais.

    

Kokia akademinių skolų Kokia akademinių skolų Kokia akademinių skolų Kokia akademinių skolų likvidavimo likvidavimo likvidavimo likvidavimo 

 

Akademinę skolą likviduoti galima pasibaigus egzaminų sesijai, dekano arba dėstytojų nurodytu 

laiku, pakartotinai jį laikant. Tam dekanate bus išduota egzamino pe

egzaminą pakartotinai galima laikyti ne daugiau kaip du kartus. Antrą kartą pakartotinai laikomo 

egzamino rezultatus vertina dekano sudaryta komisija. Už egzamino antrą perlaikymą reikia 

mokėti. 

    

Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?

 

Nuolatinių ir dieninių studijų studentai iki rugpjūčio 31dienos rektoriaus įsakymu keliami į 

aukštesnius kursus, jeigu neturi akademinių skolų. Studentų rugpjūčio 31dieną turinčių ne daugiau 

kaip 3 iki 12 kreditų apimties akademines skolas, kėlimas į auk

potvarkiu atidedamas dviems savaitėms, paliekant teisę dalyvauti aukštesniųjų kursų 

mokomuosiuose užsiėmimuose. Jie keliami į aukštesnį kursą po dviejų savaičių, jeigu likvidavo visas 

akademines skolas arba jų skaičių sumaž

kartoti neišlaikytų dalykų studijas (lankyti užsiėmimus ir įvykdyti visus akademinius atsiskaitymus).

    

Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?    

 

Pirmosios pakopos studijos yra baigtos, kai yra pasiekti studento indivi

numatytų dalykų ir praktikų rezultatai ir teigiamai įvertinti baigiamieji atsiskaitymai (apgintas 

baigiamasis darbas arba išlaikyti baigiamieji egzaminai). Bet kuriuo atveju užbaigtų studijų apimtis 

turi būti ne mažesnė už nurodytą st

    

Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?

ASU bendradarbiauja su daugiau kaip 80 užsienio aukštųjų mokyklų, yra galimybė mokytis arba 

dirbti užsienyje pagal: ES Erasmus+, BOVA, NOVA.

    

Koks bibliotKoks bibliotKoks bibliotKoks bibliotekos darbo laikas?ekos darbo laikas?ekos darbo laikas?ekos darbo laikas?

 

Centriniuose rūmuose esanti biblioteka: 8

 

baigiamojo darbo arba baigiamojo darbo neapginė, neišlaikė baigiamųjų egzaminų, 

neužsiregistravo studijoms, nors nėra akademinėse atostogose ir pagal studijų rezultatus turi teisę 

registruotis, per dvi savaites negrįžo į studijas pasibaigus akademinėms atostogoms, falsifikavo 

studijų rezultatus, įsigaliojo teistumas, grubiai pažeidė studento etikos normas ir Universiteto 

les, nesumoka už studijas nustatytais terminais. 

likvidavimo likvidavimo likvidavimo likvidavimo tvarka?tvarka?tvarka?tvarka?    

Akademinę skolą likviduoti galima pasibaigus egzaminų sesijai, dekano arba dėstytojų nurodytu 

laiku, pakartotinai jį laikant. Tam dekanate bus išduota egzamino pe

egzaminą pakartotinai galima laikyti ne daugiau kaip du kartus. Antrą kartą pakartotinai laikomo 

egzamino rezultatus vertina dekano sudaryta komisija. Už egzamino antrą perlaikymą reikia 

Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?    

Nuolatinių ir dieninių studijų studentai iki rugpjūčio 31dienos rektoriaus įsakymu keliami į 

aukštesnius kursus, jeigu neturi akademinių skolų. Studentų rugpjūčio 31dieną turinčių ne daugiau 

kaip 3 iki 12 kreditų apimties akademines skolas, kėlimas į aukštesnius kursus fakulteto dekano 

potvarkiu atidedamas dviems savaitėms, paliekant teisę dalyvauti aukštesniųjų kursų 

mokomuosiuose užsiėmimuose. Jie keliami į aukštesnį kursą po dviejų savaičių, jeigu likvidavo visas 

akademines skolas arba jų skaičių sumažino iki 2 ne didesnės kaip 8 kreditai apimties ir sutinka 

kartoti neišlaikytų dalykų studijas (lankyti užsiėmimus ir įvykdyti visus akademinius atsiskaitymus).

Pirmosios pakopos studijos yra baigtos, kai yra pasiekti studento indivi

numatytų dalykų ir praktikų rezultatai ir teigiamai įvertinti baigiamieji atsiskaitymai (apgintas 

baigiamasis darbas arba išlaikyti baigiamieji egzaminai). Bet kuriuo atveju užbaigtų studijų apimtis 

turi būti ne mažesnė už nurodytą studijų ir mokymo programų registre (AIKOS).

Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?    

ASU bendradarbiauja su daugiau kaip 80 užsienio aukštųjų mokyklų, yra galimybė mokytis arba 

dirbti užsienyje pagal: ES Erasmus+, BOVA, NOVA. 

ekos darbo laikas?ekos darbo laikas?ekos darbo laikas?ekos darbo laikas?    

Centriniuose rūmuose esanti biblioteka: 800 – 1900 
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baigiamojo darbo arba baigiamojo darbo neapginė, neišlaikė baigiamųjų egzaminų, 

e ir pagal studijų rezultatus turi teisę 

registruotis, per dvi savaites negrįžo į studijas pasibaigus akademinėms atostogoms, falsifikavo 

studijų rezultatus, įsigaliojo teistumas, grubiai pažeidė studento etikos normas ir Universiteto 

Akademinę skolą likviduoti galima pasibaigus egzaminų sesijai, dekano arba dėstytojų nurodytu 

laiku, pakartotinai jį laikant. Tam dekanate bus išduota egzamino perlaikymo kortelė. Vieną 

egzaminą pakartotinai galima laikyti ne daugiau kaip du kartus. Antrą kartą pakartotinai laikomo 

egzamino rezultatus vertina dekano sudaryta komisija. Už egzamino antrą perlaikymą reikia 

Nuolatinių ir dieninių studijų studentai iki rugpjūčio 31dienos rektoriaus įsakymu keliami į 

aukštesnius kursus, jeigu neturi akademinių skolų. Studentų rugpjūčio 31dieną turinčių ne daugiau 

štesnius kursus fakulteto dekano 

potvarkiu atidedamas dviems savaitėms, paliekant teisę dalyvauti aukštesniųjų kursų 

mokomuosiuose užsiėmimuose. Jie keliami į aukštesnį kursą po dviejų savaičių, jeigu likvidavo visas 

ino iki 2 ne didesnės kaip 8 kreditai apimties ir sutinka 

kartoti neišlaikytų dalykų studijas (lankyti užsiėmimus ir įvykdyti visus akademinius atsiskaitymus). 

Pirmosios pakopos studijos yra baigtos, kai yra pasiekti studento individualiam studijų plane 

numatytų dalykų ir praktikų rezultatai ir teigiamai įvertinti baigiamieji atsiskaitymai (apgintas 

baigiamasis darbas arba išlaikyti baigiamieji egzaminai). Bet kuriuo atveju užbaigtų studijų apimtis 

udijų ir mokymo programų registre (AIKOS). 

ASU bendradarbiauja su daugiau kaip 80 užsienio aukštųjų mokyklų, yra galimybė mokytis arba 



 

Trečiuose rūmuose esantis mokymo literatūros biblioteka: 8

Paskutinį mėnesio penktadienį bibliotekoje skaitytojai neaptarnaujami
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El. El. El. El. duomenų  bazės?duomenų  bazės?duomenų  bazės?duomenų  bazės?    

 

Pagrindinė ASU El. duomenų bazė: 

    

Seniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalba

 

Seniūnas atstovauja grupės interesams studijų, laisvalaikio ir buities klausimais. Kiekviena grupė 

turi savo kuratorių. Jam gali sakyti pastabas, užduoti klausimus akademiniais reikalais. Taip pat 

kuratorius metų pradžioje, po pirmo semestro ir po tarpinių rezultatų rengia susirinkimus, kuriuose 

aptariami rezultatai, pasiūlymai, pastabos.

    

Veikla po Veikla po Veikla po Veikla po paskaitųpaskaitųpaskaitųpaskaitų::::    

 

Universitete kiekvienas studentas gali realizuoti save įvairiuose veiklose. Čia gausu meno, sporto 

kolektyvų, taip pat turime Studentų atstovybę. Vieni seniausių kolektyvų 

tautinių šokių kolektyvas „Sėja“, gatvės šokių

„Ūkininkas“, Teatras „Jovaras“.

studentai turi galimybę tobulėti 14

graikų-romėnų imtynių, krepšinio (vaikinų), kulkinio šaudymo, lengvosios atletikos, rankinio, 

aerobinės gimnastikos, stalo teniso, šachmatų, tinklinių (vaikinų ir merginų) sporto šakose. ASU 

sporto aikštynas, sporto salė, stadionas ir kitos veiklos yra atviros kiekv

 

Informaciją parengė Aleksandro Stulginskio universiteto administracija ir studentų atstovybė. 
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Seniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalba    

Seniūnas atstovauja grupės interesams studijų, laisvalaikio ir buities klausimais. Kiekviena grupė 

savo kuratorių. Jam gali sakyti pastabas, užduoti klausimus akademiniais reikalais. Taip pat 

kuratorius metų pradžioje, po pirmo semestro ir po tarpinių rezultatų rengia susirinkimus, kuriuose 

aptariami rezultatai, pasiūlymai, pastabos. 

Universitete kiekvienas studentas gali realizuoti save įvairiuose veiklose. Čia gausu meno, sporto 

kolektyvų, taip pat turime Studentų atstovybę. Vieni seniausių kolektyvų 

tautinių šokių kolektyvas „Sėja“, gatvės šokių studija „Asu beat“, liaudiškos muzikos kapela 

„Ūkininkas“, Teatras „Jovaras“. Universitete yra Kūno kultūros ir sporto centras ,,Pilėnai“, kuriame 

studentai turi galimybę tobulėti 14-oje sporto šakų: badmintono, dziudo, futbolo, jėgos trikovės, 

ėnų imtynių, krepšinio (vaikinų), kulkinio šaudymo, lengvosios atletikos, rankinio, 

aerobinės gimnastikos, stalo teniso, šachmatų, tinklinių (vaikinų ir merginų) sporto šakose. ASU 

sporto aikštynas, sporto salė, stadionas ir kitos veiklos yra atviros kiekvienam studentui.

Informaciją parengė Aleksandro Stulginskio universiteto administracija ir studentų atstovybė. 
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 (02.26, 03.25, 04.29, 05.27, 

Seniūnas atstovauja grupės interesams studijų, laisvalaikio ir buities klausimais. Kiekviena grupė 

savo kuratorių. Jam gali sakyti pastabas, užduoti klausimus akademiniais reikalais. Taip pat 

kuratorius metų pradžioje, po pirmo semestro ir po tarpinių rezultatų rengia susirinkimus, kuriuose 

Universitete kiekvienas studentas gali realizuoti save įvairiuose veiklose. Čia gausu meno, sporto 

kolektyvų, taip pat turime Studentų atstovybę. Vieni seniausių kolektyvų – studentų choras „Daina“, 

studija „Asu beat“, liaudiškos muzikos kapela 

Universitete yra Kūno kultūros ir sporto centras ,,Pilėnai“, kuriame 

oje sporto šakų: badmintono, dziudo, futbolo, jėgos trikovės, 

ėnų imtynių, krepšinio (vaikinų), kulkinio šaudymo, lengvosios atletikos, rankinio, 

aerobinės gimnastikos, stalo teniso, šachmatų, tinklinių (vaikinų ir merginų) sporto šakose. ASU 

ienam studentui. 

Informaciją parengė Aleksandro Stulginskio universiteto administracija ir studentų atstovybė.  


