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Eil. Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Audrius Gargasas, komiteto pirmininkas EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius 

2. Jonas Čaplikas EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius 

3. Adelė Astromskienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

4. Vilma Tamulienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

5. Bernardas Kniūkštta EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorius 

6. Vytautas Pilipavičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

7. Vilma Baltušytė EVF Logistikos ir prekybos studijų programos studentė 

8. Audrius Kavaliauskas UAB Dojus Agro direktorius 

9. Gintarė Mitkutė UPS įgalioto atstovo Lietuvoje UAB „Skubios siuntos“ operacijų vadovė 

 

Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas: 



Intensyviai plėtojant tarptautinius santykius ir sparčiai keičiantis inovacijomis, prekių ir paslaugų mainuose ypač svarbūs tampa logistiniai sprendimai bei 

logistikos įmonių plėtra. Lietuvoje logistikos sritis užima gan didelę ūkio dalį. Lietuvos vežėjai ir ekspeditoriai yra žinomi ir vertinami toli už šalies ribų. 

Lietuvoje vykdomi dideli projektai, stiprinantys šalies logistikos potencialą ir galimybes. Verslo įmonėms (agroverslo, pramonės, prekybos), vykdomiems 

projektams koordinuoti reikalingi kompetentingi logistikos vadovai. Tinkamai suderintos, pagrįstos inovacijomis ir prie besikeičiančių aplinkos sąlygų 

nuolat pritaikomos logistikos sistemos leidžia užtikrinti savalaikį žaliavų ir produktų tiekimą, iki minimumo sumažinti produktų kiekybinius ir kokybinius 

nuostolius, pagerinti galutinius verslo rezultatus. 

 

Reikalavimai stojantiesiems: 
Į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas yra priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį  laipsnį arba profesinio 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį, t.y.: 

- baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) verslo bei vadybos ir verslo administravimo krypčių studijas;  

- baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus vadybos ir verslo administravimo krypties 

dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 24 kreditai; 

- baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą po koleginių studijų ir baigė papildomąsias studijas pagal 

vadybos ir verslo administravimo programas; 

- baigę kolegines (profesinio bakalauro) logistikos studijas ir po koleginių studijų turi ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą logistikos srityje, 

priimami be papildomųjų studijų. 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 
Programos absolventai galės dirbti agroverslo įmonių logistikos vadovais, logistikos paslaugas teikiančių įmonių ir jų padalinių vadovais, kita veikla 

užsiimančių įmonių logistikos vadovais, logistikos įmones vienijančių organizacijų logistikos konsultantais ir specialistais, kitų verslo asociacijų logistikos 

konsultantais ir specialistais. Programos absolventai taip pat bus įgalinti pradėti ir vystyti logistikos paslaugų verslą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje. 

Absolventams yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje bei po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį.  

 

Studijų programos pagrindinis tikslas: 
Parengti aukštos kvalifikacijos verslo magistrus, gebančius kūrybiškai taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, priimant inovatyvius 

verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus bei juos įgyvendinant intensyviai kintančios verslo aplinkos ir klimato kaitos sąlygomis. 

 

 

Studijų 

rezultatų 

grupės 

Numatomi programos studijų rezultatai Studijų dalykai (moduliai) 

Žinios ir jų 

taikymas 

Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais 

grindžiamos logistikos technologijų valdymo, logistikos sistemų 

modeliavimo ir projektavimo logistikos verslo vystymo žinios ir jų 

taikymas kintančios aplinkos ir klimato kaitos sąlygomis.  

Ž.ū. logistikos technologijų valdymas 

Verslo sprendimų modeliavimas 

Prekybos logistika 

Logistikos sistemų projektavimas ir modeliavimas  

Tarptautinė verslo teisė 

Verslo organizacijų elgsena globalioje rinkoje 

Verslo strateginis vystymas 

Strateginis verslo finansų valdymas 

Tarptautinė logistika 



Gebėjimai 

vykdyti 

tyrimus 

Geba analizuoti ir kritiškai vertinti verslo logistines idėjas, 

formuluoti verslo vadybinius argumentus ir prielaidas, taikyti 

logistinės veiklos valdymui, atlikdamas taikomuosius ir 

tarpdalykinius tyrimus.  

Taikomieji logistikos tyrimai 

Baigiamasis darbas 

 

 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba pritaikyti turimas logistikos technologijų valdymo ir 

logistikos verslo vystymo žinias ir jomis remiantis parengti, priimti 

bei įgyvendinti inovatyvius verslo logistikos sprendimus 

reikalingus ekonominiam, socialiniam ir aplinkosauginiam 

efektyvumui didinti kintančios aplinkos sąlygomis. 

  

Ž.ū. logistikos technologijų valdymas 

Logistikos inovacijų vadyba 

Baigiamasis darbas 

Tarptautinė verslo teisė 

Verslo organizacijų elgsena globalioje rinkoje 

Verslo strateginis vystymas 

Verslo sprendimų modeliavimas 

Logistikos inovacijų praktika 

Strateginis verslo finansų valdymas 

Baigiamasis darbas 

Geba pritaikyti logistikos sistemų modeliavimo ir projektavimo 

žinias ir jomis remiantis rengti verslo logistikos valdymo modelius, 

materialinių vertybių ir biosubstancijų judėjimo logistikos 

grandinėje priemones, reikalingas logistikos įmonės aptarnaujančių 

sektorių veiklos koordinavimui ir tobulinimui. 

Verslo sprendimų modeliavimas 

Prekybos logistika 

Logistikos sistemų projektavimas ir modeliavimas 

Tarptautinė logistika  

Baigiamasis darbas 

Socialiniai 

gebėjimai 

Geba aiškiai, argumentuotai perteikti logistikos procesų valdymo 

informaciją bei tobulinimo idėjas, pristatydamas suinteresuotoms 

šalims.  

Baigiamasis darbas 

Logistikos sistemų projektavimas ir modeliavimas 

 

Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų verslo logistikos 

veiklos kokybę ir jos vertinimą, vadovaudamasis profesine etika ir 

pilietiškumu. 

Strateginis verslo finansų valdymas  

Baigiamasis darbas 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Geba savarankiškai inicijuoti verslo logistikos  veiklą ir jai 

vadovauti, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir nuolatos lavintis 

savarankiškai 

Taikomieji logistikos tyrimai  

Baigiamasis darbas 

Geba demonstruoti kritiško, sisteminio ir strateginio mąstymo 

įgūdžius priimdamas inovatyvius sprendimus, pagrįstus galimybių 

ir pasekmių vertinimu, suvokia moralinę ir socialinę atsakomybę už 

savo veiklą ir jos etines pasekmes. 

Ž.ū. logistikos technologijų valdymas 

Valdymo sprendimų modeliavimas 

Strateginis verslo finansų valdymas  

Logistikos sistemų projektavimas ir modeliavimas 

Baigiamasis darbas 

 

 

 

 

 



2 lentelė. Verslo logistikos nuolatinės formos studijų programos sandara 

Eil. 

Nr. 
Studijų dalykai  

Apimtis  
Semestras 

ECTS kreditais Val.  

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI, 60 kr.  

I semestras 

1 Ž.ū. logistikos technologijų valdymas 6 160 1 

2 Tarptautinė logistika 6 160 1 

3 Prekybos logistika 5 133 1 

4 Verslo organizacijų elgsena globalioje rinkoje 7 187 1 

5 Logistikos inovacijų vadyba 6 160 1 

 Iš viso I semestre: 30 800 X 

6 Tarptautinė verslo teisė 4 107 2 

7 Strateginis finansų valdymas 6 160 2 

8 Taikomieji logistikos tyrimai 6 160 2 

9 Studijų krypties alternatyvos* 6 160 2 

 * Verslo strateginis vystymas    

  * Verslo sprendimų modeliavimas       

 Iš viso II semestre: 22 587 X 

 10 Logistikos sistemų modeliavimas ir projektavimas  8 213 3 

 Iš viso III semestre: 8 213 3 

BAIGIAMASIS DARBAS, 30 kr. 

 Baigiamasis darbas  8 213 2 

  Baigiamasis darbas 22 587 3 

Iš viso: 30 800 X 

Iš viso studijų programos apimtis 90 2400 X 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslo logistikos ištęstinės formos studijų programos sandara 

Eil. 

Nr. 
Studijų dalykai  

Apimtis  
Semestras 

ECTS kreditais val. 

I semestras 

1 Ž.ū. logistikos technologijų valdymas 6 160 1 

2 Tarptautinė logistika 6 160 1 

3 Prekybos logistika 5 133 1 

4 Tarptautinė verslo teisė 4 107 1 

 Iš viso I semestre: 21 560 X 

II semestras 

5 Logistikos inovacijų vadyba 6 160 2 

6 Strateginis finansų valdymas 6 160 2 

7 Taikomieji logistikos tyrimai 6 160 2 

8 Studijų krypties alternatyvos* 6 160 2 

 * Verslo strateginis vystymas       

 *Valdymo sprendimų modeliavimas       

 Iš viso II semestre: 24 640 X 

III semestras 

9 Verslo organizacijų elgsena globalioje rinkoje 7 187 3 

 Baigiamasis darbas  15 400 3 

 Iš viso III semestre:  22 587    

IV semestras 

10 Logistikos sistemų projektavimas ir modeliavimas 8 213 4 

  Baigiamasis darbas 15 400 4 

Iš viso IV semestre: 23 613 4 

Iš viso studijų programos apimtis 90 2400 x 
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