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Paaiškins augalų biologines savybes, vystymosi
dėsningumus, augalų auginimo sąlygas, dirvožemio
derlingumo palaikymo svarbą, augalų mitybos procesus.
Apibūdins atskirų ūkinių gyvūnų rūšių biologines, ūkines
savybes, genetiką, veisimą, laikymą, higieną, gerovę ir
ūkinių gyvūnų mitybos technologijas.
Taikys tiksliosios žemdirbystės metodus augalų
auginimo technologijose, naudojant GIS sistemas ir
duomenų bazes.
Pasirinks inovatyvias augalų ir gyvūnų auginimo
technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, tausos
esamus gamtos resursus, biologinę įvairovę.
Vertins pasėlių derliaus formavimo principus ir
dėsningumus.
Naudos kompiuterines ūkio valdymo programas
duomenims gauti, kaupti, apdoroti, analizuoti ir naudoti
ūkio veiklos planavime.
Paaiškins maisto žaliavų gamybos, apdorojimo, laikymo
bei perdirbimo procesus.
Analizuos augalinės ir gyvūninės produkcijos kokybės
tyrimus bei kokybės kontrolės rezultatus.
Vykdys augalinės ar gyvūninės produkcijos laikymą,
pirminį perdirbimą ir paruošimą realizacijai, parinks
tinkamą žaliavą, modernią įrangą diegiant maisto
produktų technologijas.
Gebės taikyti profesinėje veikloje socialinių mokslų
teorines žinias ir modelius.
Žinos bendrąją žemės ūkio politiką, jos tikslus, susijusius
su žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiais, orientuotais į
Europos Sąjungos (ES) strategijos įgyvendinimą.
Vertins žemės ūkio verslo ūkinės veiklos procesus,
rezultatus bei parinks žemės ūkio produktų rinkodaros
strategijas ir modelius.
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Planuos, organizuos ir kontroliuos žemės ūkio subjektų
veiklą, pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos
procesus, numatys ir parinks veiklos finansavimo
šaltinius, kreditavimo formas, investicinius (inovacijų)
žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus.
Analizuos, vertins ūkio duomenis, taikys duomenų
analizės rezultatus sprendimams priimti ir veiklai
planuoti.
Bendraus ir bendradarbiaus įvairiose komunikacinėse
situacijose, argumentuotai reikš mintis dalyvaujant
konsultacijose.
Gebės formuluoti problemą, nustatyti tikslą, priimti
racionalius sprendimus.
Naudosis moksline literatūra, rekomendacijomis bei
teisės aktais, juos analizuos ir taikys praktinėje veikloje.
Gebės dirbti savarankiškai ir komandoje, spręsti
problemas, priimti vadybinius sprendimus ir teikti
siūlymus žemės ūkio verslų valdymui.

(Žemiau pateikiamos nuorodos į studijų planus, išskirstytos
pagal įstojimo metus, jeigu skiriasi):

STUDIJŲ PLANAI

Nuolatinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
Ištęstinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Galėsi dirbti tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su
žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse
organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse,
žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo
institucijose, plėtoti savo verslą.

