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1. Audrius Gargasas, komiteto pirmininkas EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius 
2. Jonas Čaplikas ASU prorektorius, 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 Kniūkšta EVF prodekanas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorius dr. 
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 UAB „Skubios siuntos“ įgaliotojo „UPS“ atstovo Lietuvoje operacijų skyriaus vadovė 

 

  



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  

 

„Logistika ir prekyba“ pirmosios pakopos universitetinių studijų programos poreikis grindžiamas Europos Sąjungos strateginės plėtros nuostatomis, darbo rinkos pokyčių 

tendencijomis bei potencialių darbdavių poreikių darbo ištekliams tyrimais. Europos Komisijos komunikate „Bendrosios rinkos aktas – Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui 

stiprinti“ įvardyti siekiai bendrąją rinką paversti augimo ir darbo vietų kūrimo platforma bei skatinti įvairių tiekimo grandinės subjektų konkurencingumo veiksmingesnėje ir 

sąžiningesnėje mažmeninės ir didmeninės prekybos bendrojoje rinkoje sukuria palankias prielaidas verslinėms veikloms logistikos ir prekybos srityje. Eurostat duomenimis, ES 

prekiaujančios įmonės turi nevaržomą prieigą prie beveik 500 mln. vartotojų rinkos. Lietuvos verslo sektoriaus aktyvus dalyvavimas Europos Sąjungos vidaus ir tarptautinėse rinkose 

ir logistinės bei prekybinės veiklos plėtojimas sukuria naujas darbo vietas tiekimo ir prekybos grandinėje.  

Remiantis Lietuvos darbo biržos atliktos darbdavių apklausos, darbo jėgos poreikiui 2012 metais įvertinti duomenimis, didžiausias teigiamas darbo vietų steigimo balansas 

prognozuojamas paslaugų sektoriuje, tarp jų: didmeninės ir mažmeninės prekybos, sausumos transporto, sandėliavimo ir ryšių veikloje. Lietuvos darbo biržos parengtas įsidarbinimo 

galimybių barometras 2012 metams taip pat rodo didėjantį ir ateityje augsiantį logistikos ir prekybos specialistų poreikį. Tai rodo, kad vis daugiau darbo vietų Lietuvoje bus kuriama 

kvalifikuotiems sandėlių ūkio, pardavimo, transporto vadybos specialistams, o pirmumą įsidarbinti turės šią kvalifikaciją įgiję specialistai.  

 

Reikalavimai stojantiesiems: 

Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal konkursines eiles.  

Konkursinė eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreikštus konkursiniais balais.  

Pagrindiniai kriterijai yra vidurinės mokyklos programos trijų dalykų brandos egzaminų įvertinimai ir ketvirtojo dalyko metinis pažymys. Pagrindinių kriterijų įtaka konkursinei eilei 

sudaryti išreiškiama svertiniais koeficientais.  

Jei asmuo nėra laikęs vieno iš pagrindiniuose kriterijuose numatytų dalykų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys 

(netaikoma pagrindiniam, turinčiam didžiausią svertinį koeficientą dalykui). 

 

Pagrindiniai kriterijai ir jų įtaka konkursinėms eilėms sudaryti yra skelbiami Aleksandro Stulginskio universiteto internetinėje svetainėje  - 

http://www.asu.lt/noriu_studijuoti_lzuu/lt/27107 

 

Išankstinio priėmimo metu pateikiami dokumentai:  
 

– prašymas dalyvauti išankstiniame priėmime (pildoma priėmimo komisijoje);  

– asmens tapatybės kortelė arba pasas;  

– brandos atestatas ir jo priedas(-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai;  

– diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtinti šių dokumentų nuorašai;  

– visi kiti papildomi išsilavinimą liudijantys dokumentai arba notaro patvirtinti jų nuorašai;  

– dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtintas 

nuorašas.  

 

Prašymai dalyvauti konkurse priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajame priėmime  http://www.lamabpo.lt/ 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:LT:NOT


Karjeros bei tolesnių studijų 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. 

Sėkmingai baigę studijas absolventai bus pasirengę antrosios pakopos (magistrantūros) verslo ir vadybos krypčių studijoms. 

 

Studijų programos tikslas (tikslai):  

 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 programos tikslų, studijų rezultatai (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos: 

Programos tikslai Numatomi studijų rezultatai Studijų dalykai  

Pirmasis dalinis 

programos tikslas – 

plėtoti pasaulėžiūrą, 

formuojant kritiškai 

mąstančias 

asmenybes, turinčias 

aiškią vertybių ir 

nuostatų sistemą, 

būtiną dalykinei 

veiklai ir asmeninei 

karjerai. 

Žinios ir jų taikymas 

Žinos pagrindines filosofijos, sociologijos ir psichologijos teorijas ir koncepcijas, 

aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį. 

Filosofija, 

Sociologija,  

Psichologija. 

Suvoks žmogaus istoriškumo, pasaulietiškumo ir individo visuomeniškumo problemas, 

geopolitines mentaliteto formavimosi aplinkybes ir individualėjimo procesus 

globalizacijos sąlygomis. 

Verslininkystė,  

Visuomenės raida, 

Įvadas į studijas. 

 

Žinos specialiąją terminologiją lietuvių ir užsienio kalba, reikalingą profesinėje veikloje. Verslo užsienio kalbos pagrindai, Verslo 

užsienio kalba pažengusiems, Specialybės 

kalba 

Specialieji gebėjimai 

Gebės identifikuoti, analizuoti ir vertinti pagrindinius šiuolaikinės visuomenės raidos 

aspektus, vertinti verslininkystės problemas ir teikiamas galimybes. 

Filosofija, Visuomenės raida, 

Verslininkystė,  

Psichologija. 

Socialiniai gebėjimai 

Gebės taikyti visuminį požiūrį kuriant idėjas, vertinant įvairias nuomones ir pasiūlymus, 

priimant dalykinius sprendimus. 

Visuomenės raida, Psichologija, 

Sociologija, Verslo užsienio kalbos 

pagrindai, Verslo užsienio kalba 

pažengusiems, Specialybės kalba. 
Gebės dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu gimtąja/ užsienio 

kalbomis. 



Antrasis dalinis 

programos tikslas – 

suteikti verslo 

krypties žinias, 

formuojant sisteminį 

požiūrį į logistikos ir 

prekybos procesus ir 

išugdyti gebėjimus, 

reikalingus verslinei 

veiklai 

Žinios ir jų taikymas 

Fundamentinės ir bendrosios taikomojo pobūdžio žinios, formuojančios verslo studijų pagrindus 

Žinos pagrindines ekonomikos, rinkodaros, verslo kategorijas ir jomis nusakomus 

reiškinius, pagrindinius verslo principus, metodus ir strategijas. 

Verslininkystė, Mikroekonomika,  

Makroekonomika,  

Rinkodara, Verslo teisė,  

Finansai, Buhalterinė apskaita, Verslo 

vystymas, 

Verslo komunikacija. 

Žinos verslo organizavimo formų įvairovę ir jų pasirinkimą įtakojančius veiksnius, finansų 

ir kitų išteklių apskaitos bei valdymo metodus ir taikymo galimybes. 

Žinos statistinės analizės, rinkotyros ir kitus tyrimo metodus, leidžiančius pažinti 

organizacijų ir verslo aplinką bei joje vykstančius procesus ir kitų metodų taikymo 

galimybes. 

Taikomoji informatika, 

Sociologija, Statistika, 

Rinkodara,  Matematika 

Žinios, formuojančios atsakingą požiūrį į verslą ir jo vystymą 

Žinos šiuolaikines verslo valdymo teorijas ir koncepcijas bei verslinę veiklą įtakojančius 

veiksnius ir jų poveikio vertinimo būdus. 

Verslininkystė, Mikroekonomika,  

Makroekonomika,  

Rinkodara, Verslo teisė,  

Finansai, Buhalterinė apskaita, Verslo 

vystymas, 

Verslo komunikacija 

Verslo planavimas ir vertinimas. 

Supras verslininkystės esmę, verslinės veiklos ypatumus bei galimą įtaką aplinkai, verslo 

sprendimams ir visuomenei.  

Logistikos ir prekybos verslo ir jo vystymo žinios bei jų taikymas 

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. 

Prekybos valdymas, Psichologija, 

Tarptautinė prekyba, Logistikos technika ir 

technologijos 1+2,  

Logistikos verslo administravimas, Verslo 

komunikacija, Logistikos valdymas,  

Transporto ir sandėlių ūkio organizavimas,  

 Komercinės sutartys. 

Gebės taikyti bazinius teorinius teiginius ar teorijas, pagrindžiant logistinės ir prekybos 

veiklos sprendimus. 

 Gebėjimai vykdyti tyrimus 

Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms, logistikos ir prekybos 

problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais 

ir metodais. 

Taikomoji informatika, 

Sociologija, Statistika, 

Rinkodara,  Matematika 

Studijų baigiamasis darbas 



Specialieji gebėjimai 

Bendrieji taikomojo pobūdžio gebėjimai, formuojantys verslininkystės pagrindus 

Gebės kurti verslo įmones, organizuoti, vykdyti ir vertinti jų veiklą, parinkti išteklius, 

įgyvendinti verslo plėtros projektus, taikyti organizacijų veiklą ir verslą reglamentuojančius 

teisės aktus. 

Verslininkystė, Mikroekonomika,  

Makroekonomika,  

Rinkodara,  Verslo teisė,  

Finansai,  Buhalterinė apskaita,  Verslo 

vystymas, 

Verslo komunikacija. 

Gebėjimai, įgalinantys novatorišką verslinę veiklą 

Gebės 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. 

Verslininkystė, 

Mikroekonomika,  

Makroekonomika,  

Rinkodara, Verslo teisė,  

Finansai, Buhalterinė apskaita, Verslo 

vystymas, 

Verslo komunikacija 

Verslo planavimas ir vertinimas. 

Gebėjimai, reikalingai  logistikos ir prekybos  verslinei veiklai 

Gebės 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. 

Prekybos valdymas, Tarptautinė prekyba,  

Logistikos technika ir technologijos 1+2, 

Logistikos verslo administravimas, Verslo 

komunikacija, Logistikos valdymas,  

Transporto ir sandėlių ūkio organizavimas,  

Komercinės sutartys,  Studijų baigiamasis 

darbas. 

Socialiniai gebėjimai 

Gebės 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. 

Verslo vystymas,  

Logistikos ir prekybos mokomoji praktika, 

Verslumo ugdymo praktika, Profesinės 

veiklos praktika, Logistikos ir prekybos 



projektų valdymas, Prekybos rinkodara, 

Verslo komunikacija,  

Pasirenkamieji ir alternatyvūs studijų 

dalykai. 

Trečias programos 

dalinis tikslas – 

formuoti verslo 

bakalaurui vadybines 

klientų aptarnavimo, 

veiklos kokybės 

užtikrinimo, personalo 

ir finansų valdymo 

kompetencijas 

Žinios ir jų taikymas Žmogiškųjų išteklių valdymas, 

Vadyba, Kokybės vadyba, 

Vartotojų elgsena, Finansų valdymo 

pagrindai. 

Žinos vadybos principus, funkcijas ir strategijas, taikys šias žinias verslo organizacijose. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus Žmogiškųjų išteklių valdymas, 

Vadyba, Kokybės vadyba, 

Vartotojų elgsena, Finansų valdymo 

pagrindai, Pasirenkamieji ir alternatyvūs 

studijų dalykai. 

Gebės organizuoti ir vykdyti klientų bei konkurentų elgsenos, darbuotojų motyvacijos 

taikomuosius tyrimus, atsakingai parengti vadybinių sprendimų priėmimui reikalingą 

informaciją. 

Specialieji gebėjimai Žmogiškųjų išteklių valdymas, 

Vadyba, 

Kokybės vadyba, 

Vartotojų elgsena,  

Finansų valdymo pagrindai, Pasirenkamieji 

ir alternatyvūs studijų dalykai. 

Studijų baigiamasis darbas 

Gebės valdyti verslo informacijos srautus, socialinius, technologinius procesus ir jų 

sąveikas organizacijos veikloje, analizuoti ir pagrįsti sprendimus žmogiškųjų, finansinių, 

materialiųjų išteklių planavimo, organizavimo, koordinavimo, kontroliavimo, informacijos 

valdymo, ekonominės būklės bei veiklos efektyvumo vertinimo srityse. 

Socialiniai gebėjimai Žmogiškųjų išteklių valdymas, 

Vadyba, Kokybės vadyba, 

Vartotojų elgsena, Finansų valdymo 

pagrindai, Pasirenkamieji ir alternatyvūs 

studijų dalykai. 

Gebės efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, dirbti komandoje ir atstovauti 

interesus. 

 

Asmeniniai gebėjimai 

 Suvoks moralinę-etinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, 

ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 

Gebės savarankiškai mokytis ir tobulinti įgūdžius logistikos bei prekybos srityje, planuoti 

mokymosi procesą.  

Visi studijų programos dalykai 



Vertybinės nuostatos 

  pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms; 

 nuostata nuolatos mokytis; 

 teigiamas požiūris į kūrybingą darbą, skatinantį žmogaus dorovinį tobulėjimą; 

 pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti; 

 siekti racionalaus gamtos, žmogaus technikos bei technologinių veiksnių derinio; 

 gyvenime siekti atsakingos raiškos, puoselėti pilietiškumo vertybes; 

 pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 

Visi studijų programos dalykai 

  



 
Programos sudėtis (studijų dalykai, praktikos ir baigiamieji atsiskaitymai) 

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai, praktikos,  Apimtis ECTS 

kr. 

Semestras 

nuolatinėms 

studijoms 

(NL) 

Ištęstinėms 

studijoms 

(I) 

1. Bendrieji universitetinių studijų dalykai 

1.  KEFPB012 Filosofija 3 1 1 

2.  KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 2 2 

3.  KEFPB044 Visuomenės raida 3 2 2 

4.  KEFPB030 Psichologija 3 2 2 

5.  KEKAB Specialybės kalba 3 4 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.  MFITB004 Matematika 6 1 2 

2.  MFITB031 Taikomoji informatika 6 2 1 

3.  EVVKB010 Įvadas į studijas 3 1 1 

4.  EVEAB010 Mikroekonomika 6 1 3 

5.  EVVKB090 Verslo teisė 6 4 5 

6.  EVVKB040 Sociologija 6 3 3 

7.  EVEAB020 Makroekonomika 6 2 4 

8.  KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 3 3 

9.  EVEAB240 Statistika 6 3 4 

10.  EVVKB480 Rinkodara 6 4 6 

11.  EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 3 5 

Iš viso 60 x 

Verslo studijų bendrieji dalykai   

12.  EVVKB700 Verslininkystė 6 1 1 

13.  EVVKB760 Verslo vystymas 6 4 5 

14.  EVVKB720 Tarptautinė prekyba 4 6 7 

15.  EVVKB560 Verslo planavimas ir vertinimas 6 6 9 

16.  EVVKB360 Komercinės sutartys 4 5 9 

17.  EVVKB730 Verslo komunikacija 6 7 7 

Iš viso 32 x 

Verslo (logistikos ir prekybos) studijų specialieji dalykai   

18.  EVVKB710 Vartotojų elgsena 4 6 8 

19.  EVVKB660 Transporto ir sandėlių ūkio organizavimas 4 6 7 

20.  EVEAB430 Finansai  6 2 3 

21.  IFIŠB037 Logistikos technika ir technologijos1 3 2 1 

22.  IFEBB056 Logistikos technika ir technologijos 2 3 3 1 

23.  EVVKB750 Logistikos valdymas 6 5 4 

24.  EVVKB770 Prekybos valdymas 6 4 5 

25.  EVVKB820 Logistikos verslo administravimas* 6 5 7 

26.  EVVKB680 Prekybos rinkodara 6 6 8 

27.  EVVKB670 Logistikos ir prekybos projektų valdymas* 6 7 9 

Iš viso 50 x 

28.  EVVDB006 Studijų baigiamasis darbas 12 7 10 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje 12 x 



Praktikos 

29.  EVVKB440 Logistikos ir prekybos mokomoji praktika 3 5 6 

30.  EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 6 8 

31.  EVPPB006 Profesinės veiklos praktika 6 7 10 

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 

32.  EVVKB303 Žmogiškųjų išteklių valdymas 3 3 7 

33.  EVVKB020 Vadyba 6 1 2 

34.  EVVKB500 Kokybės vadyba 4 5 6 

35.  EVEAB480 Finansų valdymo pagrindai 4 5 8 

36.  Laisvai pasirenkamas dalykas (Humanitariniai mokslai) 3 3 5 

37.  Laisvai pasirenkamas dalykas (Specialybės užsienio 

kalbos alternatyvos) 

3 4 4 

38.  Laisvai pasirenkamas dalykas (LPD) 3 5 6 

Iš viso vadybos krypties ir studento pasirenkamų dalykų 26 x 

Iš viso apimtis studijų programoje 210 x 

 

 

  



Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos „Logistika ir prekyba“ planas 

 
1 kursas 

1 semestras 2 semestras 

Dalyko kodas Dalyko pavadinimas 

ECTS

Kr. sk. 

Dalyko 

kodas Dalyko pavadinimas 

ECT

S Kr. 

sk. 

KEFPB012 Filosofija 
3 

KEFPB044 
Visuomenės raida  

 

3 

EVVKB020 Vadyba 6 KEFPB030 Psichologija  3 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 MFITB031 Taikomoji informatika 6 

EVVKB700 
Verslininkystė 6 

KEKAB 
Verslo užsienio kalbos 

pagrindai 

3 

MFITB004 
Matematika  6 

IFIŠB037 
Logistikos technika ir 

technologijos 1 

3 

EVEAB010 Mikroekonomika  6 EVEAB020 Makroekonomika  6 

 
  

EVAFB06E Finansai 6 

Iš viso 30 Iš viso 30 

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

EVEAB240 Statistika 6 EVVKB480 Rinkodara  6 

EVVKB303 Žmogiškųjų išteklių valdymas 3 EVVKB090 Verslo teisė 6 

EVVKB040 Sociologija 6 KIKAB38E Specialybės kalba 3 

KEKAB 
Verslo užsienio kalba 

pažengusiems 

3 
KEKAB 

Laisvai pasirenkamas 

dalykas (alternatyvos) 

3 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 EVVKB770 Prekybos valdymas 6 
 

Laisvai pasirenkamas dalykas 3 EVVKB760 Verslo vystymas 6 

IFEBB056 
Logistikos technika ir 

technologijos 2 

3  

  

Iš viso 30 Iš viso 30 

3 kursas 

5 semestras 6 semestras 

EVVKB750 Logistikos valdymas 6 EVVKB680 Prekybos rinkodara* 6 

EVVVB820 
Logistikos verslo 

administravimas* 

6 
EVVKB560 

Verslo planavimas ir 

vertinimas 

6 

EVVKB500 
Kokybės vadyba 4 

EVVKB660 
Transporto ir sandėlių ūkio 

organizavimas 

4 

EVEAB400 Finansų valdymo pagrindai 4 EVVKB720 Tarptautinė prekyba 4 

EVVKB360 Komercinės sutartys 4 EVVKB710 Vartotojų elgsena 4 

EVVKB440 
Logistikos ir prekybos mokomoji 

praktika 

3 EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 

 Laisvai pasirenkamas dalykas 3    

Iš viso 30 Iš viso 30 

4 kursas 

7 semestras 

  

EVVKB730 Verslo komunikacija 6 

EVVKB670 Logistikos ir prekybos projektų 

valdymas* 

6 

EVVDB006 Studijų baigiamasis darbas 12 

EVPPB006 Profesinės veiklos praktika 6 

Iš viso 30 

 



Programos  „Logistika ir prekyba“ ištęstinių studijų planas 

 

1 kursas 

I semestras 2 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECT

SKr. 

sk. 
KEFPB012 Filosofija 3 KEFB044 Visuomenės raida 3 
EVVKB010 Įvadas į studijas 3 KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 
MFITB031 Taikomoji informatika 6 KIEFPB03

0 
Psichologija  3 

EVVKB700 Verslininkystė      6 MFITB004 Matematika  6 

IFIŠB037 
Logistikos technika ir technologijos 

1 

3 EVVKB02

0 
Vadyba 6 

   IFEBB056 Logistikos technika ir technologijos 2 3 

Iš viso 21 Iš viso 24 

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECT

SKr. 

sk. 
KEKAB Verslo anglų kalba pažengusiems 3 EVEAB240 Statistika 6 
EVEAB010 Mikroekonomika  6 EVEAB020 Makroekonomika                               6 
EVEAB430 Finansai 6 KEKAB Laisvai pasirenkamasis dalykas 

(specialybės užsienio kalbos 

alternatyvos) 

3 

EVVKB040 Sociologija 6 KEKAB Specialybės kalba 3 
   EVVKB75

0 
Logistikos valdymas 6 

Iš viso                                                                           21 Iš viso                                                                                   24 

3 kursas 

5 semestras 6 semestras   

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECT

SKr. 

sk. 
EVVKB090 Verslo teisė 6 EVVKB77

0 
Prekybos valdymas 6 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6    

EVVVB67E Verslo vystymas 6 EVVKB50
0 

Kokybės vadyba 4 

KEKAB Laisvai pasirenkamasis dalykas 

(humanitariniai) 

3 EVVKB48

0 
Rinkodara  6 

   EVVKB44

0 

Logistikos ir prekybos mokomoji 

praktika 
3 

    Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 

Iš viso: 21 Iš viso: 22 

4 kursas 

7 semestras 8 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECT

SKr. 

sk. 
EVVKB303 Žmogiškųjų išteklių valdymas 3 EVEAB480 Finansų valdymo pagrindai 4 

EVVKB820 Logistikos verslo administravimas* 6 EVVKB71

0 
Vartotojų elgsena 4 

EVVKB660 
Transporto ir sandėlių ūkio 

organizavimas 

4 EVVUB00

1 
Verslumo  ugdymo praktika 6 

EVVKB720 Tarptautinė prekyba 4 EVVKB68
0 

Prekybos rinkodara* 6 

EVVKB730 Verslo komunikacija 6    

Iš viso: 23 Iš viso: 20 

5 kursas 

9 semestras 10 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECT

SKr. 

sk. 
EVVKB670 Logistikos ir prekybos projektų 

valdymas* 

6 EVVDB00

6 
Studijų baigiamasis darbas 12 



EVVKB56

0 

Verslo planavimas ir vertinimas 6 
EVPPB006 Profesinės veiklos praktika 6 

EVVKB360 Komercinės sutartys 4  

Iš viso: 16 Iš viso: 18 

 


