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Programos bendras apibūdinimas 

Studijų programos tikslas(-ai): 

Studijų programos tikslas(-ai): Parengti verslo krypties bakalaurus, kurie būdami plačios erudicijos, 

taikydami verslo ir vadybos teorines žinias ir jų pagrindu išugdytus prekybos ir logistikos verslo gebėjimus, 

galėtų vystyti socialiai atsakingą ir šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą verslą. 



Studijų rezultatai: 

Studijų rezultatai: programos absolventas žinos: 

1. Pagrindines filosofijos, sociologijos ir psichologijos teorijas ir koncepcijas, aiškinančias organizacijas kaip 

savitą socialinį-ekonominį reiškinį. 

2. Žmogaus istoriškumo, pasaulietiškumo ir individo visuomeniškumo problemas,geopolitines mentaliteto 

formavimosi aplinkybes ir individualėjimo procesus globalizacijos sąlygomis. 

3. Specialiąją terminologiją lietuvių ir užsienio kalba, reikalingą profesinėje veikloje. 

4. Pagrindines ekonomikos, rinkodaros, verslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, pagrindinius verslo 

principus, metodus ir strategijas, verslo organizavimo formų įvairovę ir jų pasirinkimą įtakojančius veiksnius, 

finansų ir kitų išteklių apskaitos bei valdymo metodus ir taikymo galimybes. 

5. Statistinės analizės, rinkotyros ir kitus tyrimo metodus, leidžiančius pažinti organizacijų ir verslo aplinką bei 

joje vykstančius procesus ir kitų metodų taikymo galimybes. 

6. Šiuolaikines verslo valdymo teorijas ir koncepcijas bei verslinę veiklą įtakojančius veiksnius ir jų poveikio 

vertinimo būdus. 

7. Žinos ir supras ekonominius, socialinius, technologinius verslo išteklius ir procesus, problemas bei jų 

sprendimų svarbą planuojant, prognozuojant ir vertinant logistikos ir prekybos verslo eigą bei rezultatus. 

Vadybos principus, funkcijas ir strategijas, taikys šias žinias verslo organizacijose 

Programos absolventas gebės: 

1. Identifikuoti, analizuoti ir vertinti pagrindinius šiuolaikinės visuomenės raidos aspektus, vertinti 

verslininkystės problemas ir teikiamas galimybes, taikyti visuminį požiūrį kuriant idėjas, vertinant įvairias 

nuomones ir pasiūlymus, priimant dalykinius sprendimus. 

2. Taikyti bazinius teorinius teiginius ar teorijas, pagrindžiant logistinės ir prekybos veiklos sprendimus. 

3. Rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms, logistikos ir prekybos problemoms spręsti, naudojantis 

fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais. 

4. Kurti verslo įmones, organizuoti, vykdyti ir vertinti jų veiklą, parinkti išteklius, įgyvendinti verslo plėtros 

projektus, taikyti organizacijų veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus. 

5. Analizuoti ir vertinti verslinės veiklos ekonominius, socialinius, technologinius išteklius ir procesus, 

identifikuoti problemas, formuluoti veiklos tobulinimo tikslus ir uždavinius, parinkti ir taikyti informacijos 

apdorojimo būdus ir technikas gaunant duomenis, planuoti bei prognozuoti tolesnę verslo eigą bei rezultatus. 

6. Novatoriškai taikyti vadybos ir ekonomikos, taip pat kitų mokslų žinias logistikos ir prekybos organizacijų 

vadybai ir verslo organizavimui, kurti logistikos ir prekybos įmones, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti 

jų veiklą, parinkti kompleksines technologines, organizacines ir metodines verslinės veiklos valdymo priemones. 

7. Bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant logistikos bei prekybos veiklos uždavinius, pristatant 

atliktą veiklą ir jos rezultatus, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą 

vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. 

Organizuoti ir vykdyti klientų bei konkurentų elgsenos, darbuotojų motyvacijos taikomuosius tyrimus, 

atsakingai parengti vadybinių sprendimų priėmimui reikalingą informaciją. 

Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, diskusijos, darbas 

grupėse, atvejo analizė, praktinės užduotys, literatūros analizė, kursiniai darbai, projektų rengimas. 



Studijų rezultatų vertinimo būdai: 

Kiekvieno studijų programoje numatyto ar studento parinkto dalyko studijos baigiamos egzaminu. Egzaminai 

vertinami kaupiamojo balo principu, vertinant studento darbą viso semestro eigoje. Mokomosios, verslumo 

ugdymo ir profesinės veiklos praktikų rezultatai vertinami pristatant praktikos ataskaitas. Logistikos ir prekybos 

studijos baigiamos baigiamuoju darbu. 

 

Programos bendra sandara 

Specializacijos: NĖRA 

Studento pasirinkimai: Studentai turi galimybę laisvai  rinktis po vieną dalyką trijuose studijų 

semestruose. 

Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų trukmė 3,5 metų, 210 kreditų. Studijų programos 

absolventams suteikiamas verslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

 
Programos sudėtis (studijų dalykai, praktikos ir baigiamieji atsiskaitymai) 

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai, praktikos,  Apimtis ECTS 

kr. 

Semestras 

1. Bendrieji universitetinių studijų dalykai 

1.  KIKFB01E Filosofija 3 1 

2.  KIKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 2 

3.  KIKFB02E Visuomenės raida 3 2 

4.  KIPPB01E Psichologija 3 2 

5.  KIKAB38E Specialybės kalba 3 4 

Iš viso 15 x 

2. Studijų pagrindinės krypties ir su ja susiję studijų dalykai, praktikos, baigiamieji atsiskaitymai 

Fundamentiniai ir taikomieji mokslai verslo studijų pagrindams formuoti 

1.  FMMAB04E Matematika 6 1 

2.  FMINB03E Taikomoji informatika 6 1 

3.  EVAKB51E Įvadas į studijas 3 1 

4.  EVETB02E Mikroekonomika 6 2 

5.  EVAKB07E Teisė 6 2 

6.  EVAKB03E Sociologija 6 3 

7.  EVETB03E Makroekonomika 6 3 

8.  KIKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 3 

9.  EVAFB05E Statistika 6 3 

10.  EVVVB08E Rinkodara 6 4 

11.  EVAFB08E Buhalterinė apskaita 6 5 

Iš viso 60 x 

Verslo studijų bendrieji dalykai   

12.  EVVVB57E Verslininkystė 6 1 

13.  EVVVB67E Verslo vystymas 6 4 

14.  EVVVB61E Tarptautinė prekyba 4 5 

15.  EVVVB60E Verslo planavimas ir vertinimas 6 6 

16.  EVAKB50E Komercinės sutartys 4 6 

17.  EVVVB62E Verslo komunikacija 6 7 



Iš viso 32 x 

Verslo (logistikos ir prekybos) studijų specialieji dalykai   

18.  EVVVB59E Vartotojų elgsena 4 5 

19.  EVVVB53E Transporto ir sandėlių ūkio organizavimas 4 6 

20.  EVAFBE Finansai  6 4 

21.  IFSBB37E Logistikos technika ir technologijos 6 1 

22.  EVVVB65E Logistikos valdymas 6 3 

23.  EVVVB68E Prekybos valdymas 6 4 

24.  EVVVB86E Logistikos verslo administravimas* 6 5 

25.  EVVVB55E Prekybos rinkodara 6 6 

26.  EVVVB54E Logistikos ir prekybos projektų valdymas* 6 7 

Iš viso 50 x 

27.  EVKAB99E Studijų baigiamasis darbas 12 7 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje 12 x 

Praktikos 

28.  EVVVB88E Logistikos ir prekybos mokomoji praktika 3 5 

29.  EVVVB82E Profesinės veiklos praktika 6 6 

30.  EVEVB01E Verslumo ugdymo praktika 6 7 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje 15 x 

Iš viso studijų pagrindinės krypties ir su ja susijusių studijų dalykų 169 x 

3. Vadybos krypties ir studento pasirenkami dalykai 

31.  EVAKB52E Personalo valdymas 3 2 

32.  EVAKB02E Vadyba 6 2 

33.  EVVVB14E Kokybės vadyba 4 5 

34.  EVAFB Finansų valdymo pagrindai 4 6 

35.  Laisvai pasirenkamas dalykas (Humanitariniai mokslai) 3 3 

36.  Laisvai pasirenkamas dalykas (Specialybės užsienio kalbos 

alternatyvos) 

3 4 

37.  Laisvai pasirenkamas dalykas (LPD) 3 5 

Iš viso vadybos krypties ir studento pasirenkamų dalykų 26 x 

Iš viso apimtis studijų programoje 210 x 

 

 

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

 

Profesinės veiklos galimybės: Baigę programos „Logistika ir prekyba“ studijas ir įgiję Verslo bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį studijų programos absolventai galės dirbti logistikos, tiekimo valdymo, transportavimo, 

sandėliavimo ir perkrovimo paslaugų įmonėse logistikos funkcijos koordinatoriais, tarpininkais, atstovais, 

administratoriais Lietuvos bei 3PL (trijų šalių logistikos modelis), 4PL (keturių šalių logistikos modelis) 

organizacijų, žemės ūkio tiekimo ir logistikos įmonėse bei šią veiklą koordinuojančiose organizacijose, žemės 

ūkio žaliavų supirkimo, perdirbimo ir prekybos įmonėse, maisto produktų ir gėrimų gamybos bei pardavimo 

įmonėse, žemės ūkio ir logistikos kompleksuose, prekybos centruose ir krovinių gabenimo tinkluose, taip pat 

plėtoti nuosavą verslą logistikos ir prekybos srityje. 

Tolesnių studijų galimybės: Sėkmingai baigę studijas absolventai bus pasirengę antrosios pakopos 

(magistrantūros) verslo ir vadybos krypčių studijoms. 

 


