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Studijų programos pavadinimas
VERSLO VADYBA

Studijų programos kodas

Studijų programos
vykdymo kalba (-os)
Lietuvių

Studijų programą įgyvendinantis VU padalinys
VERSLO MOKYKLA
Studijų krypčių grupė
Verslas ir viešoji vadyba (L)
Studijų programos
trukmė (metais)
0,5

Studijų programos
apimtis kreditais
30

Studijų kryptis (kodas)
L01 (Verslas)
Visas klausytojo darbo
krūvis (valandomis)
780

Kontaktinio darbo
valandos
156

Savarankiško darbo
valandos
624

Studijų programos tikslas
Papildyti jau įgytą išsilavinimą ir suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms studijoms Verslo ir viešosios vadybos
krypčių grupės magistrantūros studijų programose.
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Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)
Žinos ir supras lyderystės esmę ir svarbą, gebės taikyti skirtingus lyderystės stilius, planuoti laiką, žinos kaip
sėkmingai vykdyti pokyčius organizacijose, daryti įtaką individams ir grupėms.
Gebės inicijuoti projektą ir susisteminti reikiamą informaciją, atlikti būtinus projekto planavimo veiksmus,
kontroliuoti projekto vykdymo procesą, išteklius, numatyti ir valdyti projekto riziką.
Žinos verslo įmonės išteklių ir vykstančių verslo procesų apskaitos principus ir metodus bei informacijos išorės ir
vidaus vartotojams pateikimo formas ir būdus.
Gebės sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti įmonės ir ar projekto finansus, planuoti finansinių
išteklių poreikį, prognozuoti pinigų srautus. Remiantis apskaitos ataskaitų informacija vertinti įmonės finasinę būklę,
priimti analize pagrįstus ir argumentuotus finansų valdymo sprendimus.
Žinos rinkodaros valdymo principus bei naujausias tendencijas, gebės taikyti skirtingose veiklos srityse. Žinos
svarbiausius rinkodaros įrankius ir gebės taikyti juos praktikoje.
Suvoks įmonės ir verslo aplinkos tyrimų vykdymo nuoseklumą, duomenų rinkimo metodų galimybes bei gebės juos
pritaikyti praktikoje.
Gebės savarankiškai rinkti sisteminti ir kritiškai vertinti informaciją, pristatyti sprendimus, priimtus remiantis įvairių
tipų analize, rinkos tyrimais.
Studijų metodai

Interaktyvios paskaitos, seminarai, diskusijos, atvejų analizės, esė,
individualūs ir grupiniai darbai, projektas, pranešimai, pristatymai,
probleminių klausimų analizė.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Verslo ir vadybos, ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos
krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Vertinimo metodai
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma 10 balų vertinimo
sistema. Taikomas kaupiamasis vertinimas, kurio sandara
nurodoma dalyko apraše. Pagrindiniai vertinimo metodai:
atsiskaitymai žodžiu ir raštu arba tik raštu, pateikčių
pristatymai, projekto rengimas, testai (atsakymai į uždaro ir /
arba atviro tipo klausimus),
pranešimai, atsakymai į
klausimus raštu, individualių ir grupinių darbų pristatymas.

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Gali būti įskaityti kitose aukštosiose mokyklose įgyti
studijų rezultatai, atitinkantys programos siekinius ir jų
apimtis.

Tolesnių studijų galimybės
Tęsti studijas VU Verslo mokyklos verslo ir viešosios vadybos krypties magistrantūros studijų programose.
Studijų programa patvirtinta akademinio kamieninio padalinio taryboje
2017 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr.
Studijų metinė kaina
950 EUR/semestras

Kaina patvirtinta

Išduodamas dokumentas
Papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas
Studijų programos komiteto pirmininkas

Kontaktinis asmuo
Vita Remenytė, tel. (8 5) 236 6899, el. p.
vita.remenyte@vm.vu.lt

Kontaktinis
darbas

Savarankiškas
darbas
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Lyderystė ir projektų valdymas
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Verslo finansų valdymas ir analizė
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Rinkodara ir tyrimai
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Studijų dalykai (moduliai)
(pagal eiliškumą)
(galima suskirstyti semestrais)
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Visas klausytojo
darbo krūvis

PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS
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