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GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

Gretutinės studijų 
programos 

pavadinimas 

Gretutinės 
studijų 

programos 
kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 
pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės studijų 
programos 

valstybinis kodas 

Verslo vadyba LX017G01 Vadyba 6121LX017 

 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys Gretutinės programos vykdymo kalba 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, Saulėtekio 
al. 9, LT-10222 Vilnius 

Lietuvių k. 

 

Studijų rūšis Studijų 
pakopa 

Gretutinės 
programos 

apimtis kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 

Universitetinės Pirmoji 60 1560 592/608 952/968 

 

Studijų krypčių grupė Studijų kryptis  

Verslas ir viešoji vadyba Vadyba 

 

Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Asist. dr. Rasa Paulienė rasa.pauliene@evaf.vu.lt 

 

Gretutinės studijų programos tikslas 

Suteikti fundamentalias teorines ir praktines verslo ir vadybos žinias, įgalinančias suprasti, analizuoti ir vertinti 
verslo organizacijų procesus ir veiklas bei gebėti priimti vadybinius sprendimus, atsižvelgiant į vidinės ir 
išorinės aplinkos rizikas ir galimybes. 

 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje 
turi būti numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, 
t. y. 60 kreditų programoje “išlaisvinta” visiems 
studentams arba numatyta galimybė sudaryti 
individualų studijų planą. 
Studijų programą gali rinktis visų studijų krypčių 
bakalauro studentai. 

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 
įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami 
(įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) 
palyginus ankstesnių studijų ir gretutinių studijų 
siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems 
įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų 
perkėlimo priima Studijų programos komitetas. 

 

Gretutinės studijų programos siekiniai 

1. Žinos ir supras vadybos mokslo teorijas ir koncepcijas bei verslo kūrimo principus ir metodus. 

2. Gebės bendrauti tarpasmeniniame ir tarpkultūriniame kontekste bei vadovautis etinėmis ir socialiai 
atsakingo verslo vertybėmis. 

3. Gebės rinkti, analizuoti ir sisteminti duomenis, būtinus organizacijos, jos aplinkos ir procesų vertinimui 
bei pagrįstų išvadų darymui. 

4. Žinos ir supras bendruosius organizacijų vadybos, finansų, žmonių išteklių, rinkodaros, komunikacijos, 
inovacijų ir kokybės vadybos, projektų valdymo principus. 

5. Gebės savarankiškai ir kritiškai taikyti įgytas žinias pagrindinių vadybos funkcijų vykdymui.  

 

Tolesnių studijų galimybės 
Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės 

Verslo vadybos gretutinių studijų programą baigęs 
studentas gali tęsti studijas vadybos, apskaitos, 

Privalomieji dalykai (30 ECTS) 
Ekonomikos teorija (Mikroekonomika I) (3 sem.) 
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finansų, rinkodaros, verslo, žmonių išteklių vadybos 
krypčių magistrantūros programose. Gretutinėse 
studijose išklausyti dalykai gali būti įskaitomi kaip 
papildomųjų studijų dalykai stojant į atitinkamos 
krypties magistrantūros studijų programą. 

Vadyba (3 sem.) 
Globalus verslas (4 sem.) 
Verslumas (5 sem.) 
Rinkodara (6 sem.) 
Apskaitos pagrindai (6 sem.) 
Pasirenkamieji dalykai (30 ECTS) 
4 sem. 1 dalykas 
5 sem. 1 dalykas 
6 sem. 2 dalykai 
7 sem. 2 dalykai 

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

Visuose dalykuose yra numatyti seminarai, siekiant 
skatinti studentų saviraišką, kritinį analitinį mąstymą, 
gebėjimą dalyvauti diskusijose. 
Dėstant Verslo vadybos programos dalykus, taikomi 
inovatyvūs studijų metodai (individualios ir 
komandinės užduotys, individualūs ir grupiniai 
projektai, atvejų analizės, imitaciniai žaidimai ir t.t.), 
formuojantys studentų gebėjimą savarankiškai spręsti 
veiklos problemas.  
Konkretūs dėstymo metodai, atsiskaitymo būdai ir 
papildomos medžiagos naudojimas skiriasi ir 
priklauso nuo kiekvieno dalyko specifikos.  

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra 
egzaminas, kuris vykdomas raštu (pvz., esė, testas, 
atsakymai į klausimus; gali būti naudojama 
elektroninė egzaminavimo sistema). Retais atvejais 
egzaminas gali vykti raštu ir žodžiu.  
Daugumoje dalykų taikoma kaupiamojo balo 
vertinimo metodika, pagal kurią vertinami atskiri 
dalyko komponentai – individualūs ir grupiniai darbai 
(projektai), tarpiniai atsiskaitymai ir egzamino 
rezultatai. 
Studentų žinios ir gebėjimai vertinami dešimtbalėje 
sistemoje. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 
Išankstiniai ir (arba) gretutiniai 
reikalavimai dalykui (moduliui) 
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Studijų programos 
siekiniai 

1. 2. 3. 4. 5. 

II KURSAS  20 520 208/224 296/312      

3 SEMESTRAS  10 260 112 148      

Privalomieji dalykai (moduliai) 10 260 112 148      

Ekonomikos teorija (Mikroekonomika I)  5 130 64 66   x   

Vadyba  5 130 48 82 x  x x x 

4 SEMESTRAS  10 260 96/112 148/164      

Privalomieji dalykai (moduliai) 5 130 48 82      

Globalus verslas Vadyba 5 130 48 82 x x x x x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 5 130 48/64 66/82      

Ekonomikos teorija (Mikroekonomika II) Ekonomikos teorija (Mikroekonomika I) 5 130 64 66   x   

Personalo vadyba Vadyba 5 130 48 82 x  x x x 

Verslo modeliai Vadyba 5 130 48 82 x  x  x 

Informacinės technologijos  5 130 48 82   x x x 

III KURSAS  30 780 288 492      

5 SEMESTRAS  10 260 96 164      

Privalomieji dalykai (moduliai) 5 130 48 82      

Verslumas Vadyba 5 130 48 82 x x x  x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 5 130 48 82      

Organizacijų socialinė atsakomybė ir etika Vadyba 5 130 48 82 x x  x x 

Tarpkultūrinės vadybos pagrindai (anglų k.) Vadyba 5 130 48 82 x x    

Informacinės sistemos Informacinės technologijos 5 130 48 82   x x x 

Projektų valdymas Vadyba 5 130 48 82 x  x x x 

Verslo kūrimas ir valdymas Vadyba 5 130 48 82 x  x   

6 SEMESTRAS  20 520 192 328      

Privalomieji dalykai (moduliai) 10 260 96 164      

Rinkodara  5 130 48 82 x  x x x 

Apskaitos pagrindai  5 130 48 82 x  x x x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 10 260 96 164      

Verslo procesai Vadyba 5 130 48 82 x  x x x 

Finansų pagrindai Apskaitos pagrindai 5 130 48 82   x x x 

Organizacinė elgsena Vadyba 5 130 48 82 x x  x  

Verslo derybų ir psichologijos pagrindai Verslumas, Vadyba 5 130 48 82 x x    
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Elektroninis verslas Globalus verslas, Verslumas 5 130 48 82   x x x 

Integruota rinkodaros komunikacija Rinkodara 5 130 48 82 x x  x  

Mažmeninės prekybos vadyba ir rinkodara Vadyba, Rinkodara 5 130 48 82   x x x 

Vartotojų elgsena Vadyba, Rinkodara 5 130 48 82 x x x x x 

Žinių vadyba Vadyba, Globalus verslas 5 130 48 82 x  x  x 

Logistika Vadyba, Verslumas, Globalus verslas 5 130 48 82   x x x 

IV KURSAS  10 260 96 164      

7 SEMESTRAS  10 260 96 164      

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 10 260 96 164      

Elgsenos kainodara  5 130 48 82   x x x 

Inovacijų ekonomika ir vadyba Vadyba 5 130 48 82 x  x x x 

Rinkodaros tyrimai Rinkodara 5 130 48 82 x  x  x 

Kokybės vadyba Vadyba 5 130 48 82 x x x x x 

Verslo analitika ir sprendimai  5 130 48 82 x  x x x 

Verslo strategijos Verslo modeliai, Rinkodara 5 130 48 82 x  x x x 

Finansinė apskaita Apskaitos pagrindai 5 130 48 82   x x x 

Valdymo apskaita Apskaitos pagrindai 5 130 48 82   x x x 

Mokesčiai Apskaitos pagrindai 5 130 48 82    x  

Įmonės veiklos vertinimas Apskaitos pagrindai 5 130 48 82 x  x x x 

IŠ VISO - 60 1560 592/608 952/968 - - - - - 

 


