


• 1993 m. įkurtas pirmasis Verslo vadybos fakultetas Lietuvoje; 

• 1413 studentai; 

• 280 užsie io studentai iš 42 šalių; 

• 5 katedros ir 1 Di a iškosios vadybos institutas; 

• Kas trečias studentas išv ksta į tarptautinius mainus; 

• 9719 absolventai; 

• 127 dėst tojai iš kurių 72 turi daktaro laips į; 
• 200 part eriauja čių u iversitetų visame pasaulyje. 

 

 

 





Studijų progra os api ūdi i as: kas tai ra? Ką reiškia pats pavadi i as?  
Ko gali a tikėtis šioje studijų progra oje? 

 Tai studijų programa skirta norintiems įg ti i tegruotų verslo vadybos ir kitų su profesine veikla susijusių 
ži ių, kitaip tariant ži oti kaip yra kuriamas ir plėtoja as paža gus verslas. 

 

Vadybos terminas yra kilęs iš italų kalbos – maneggiare, kas reiškia „išlaik ti ra kose“. Savo ruožtu vadyba 

tai prakti ė disciplina, agri ėja ti organizacijos vald ą ir ko trolę. Studijų programa leidžia įg ti ži ių, 
kurios gali ūti taikomos tiek privačia e, tiek viešaja e sektoriuje. 

 

Studijų programa sukurta siekiantiems iš a ti paža gius į o ių veiklos projektavimo, inovatyvius 
organizavimo ir valdymo standartus bei metodus.  

 



Kuo ši progra a ra išskirti ė l gi a t su kito is a alogiško is studijų progra o is? 
Kodėl stoja t sis turėtų atkreipti dė esį ir pasiri kti ūte t šią studijų progra ą? 

 
 
 

Studijų programos išskirti u as yra integruotos verslo i ži erijos ir kitos, su profesine veikla susijusios, 
ži ios, kurios padės kurti bei plėtoti paža gų verslą. 

 



 
 
 
 
 
Kas us studijuoja a šioje studijų progra oje? Kokių išskirti ių/i ovat vių 
studijų dal kų gali a tikėtis? 

 
 
• Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 

• Moksli ių t ri ų etodologija 

• Moksli ės veiklos praktika 

• Kt. studijų dal kai, tokie kaip Paža giosios eko o ikos, I for a i ių te h ologijų saugos vald as, 
Rizikos i ži erija, Mokėji ų i dustrija 



 
 
 
 
 
Ką ir kur stude tas galės dir ti ateit je, aigęs šią progra ą? Kokios ateities 
perspekt vos aigusie s šią progra ą spe ialista s? 

 
 
• Magistrai galės dirbti tarptauti ėse ir a io ali ėse organizacijose įvairaus profilio verslo valdymo ir 

plėtros specialistais,  

• Ge ės savara kiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus,  

• Formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus elektro i ių edijų, marketingo, verslo fi a sų, orga iza ijų 
vadybos, socialinio ir tarptautinio verslo srityse,  

• Tęsti studijas doktora tūroje. 

 





Studijų progra os api ūdi i as: kas tai ra? Ką reiškia pats pavadi i as?  
Ko gali a tikėtis šioje studijų progra oje? 

 
Ekonomikos i ži erijos programos ypatumai yra ekonominiai tyrimai kaip ekonominio paži i o i ži eri is 
procesas - kai, sudėti gėja t aplinkai, atsiranda ūti ė taikyti paža gias technikos okslų t ri ų 
priemones ir metodus ekonominiams procesams analizuoti bei projektuoti. 

 

Ekonomikos i ži erijos konceptas: ekonomikos i ži erija (angl. economics engineering) = ekonomikos 
mokslas (angl. economics) + ekonomikos ūkio šakos, institucijos) pro esų i ži erija + ekonominis 
valdymas. 

 



Kuo ši progra a ra išskirti ė l gi a t su kito is a alogiško is studijų 
progra o is? Kodėl stoja t sis turėtų atkreipti dė esį ir pasiri kti ūte t 
šią studijų progra ą? 

 
Tai vie i telė Lietuvos universitetuose ekonomikos programa, kuri ne tik siūlo studijas lietuvių ir a glų 
kalbomis, bet ir paremta stipriu ate ati ių / kiek i ių etodų taikymu.  

Dvigubo diplomo gali ė su Kyungpook nacionaliniu universitetu, Pietų Korėja Tarptauti ių eko o i ių 
r šių specializacija). 

 



Kas us studijuoja a šioje studijų progra oje? Kokių išskirti ių/i ovat vių 
studijų dal kų gali a tikėtis? 

 
• Programavimas Python; 

• Didžiųjų duo e ų a alizė;  

• Skait e i ė eko o ika; 

• I dustri ė eko o ika; 

• Regio ų eko o ika: Ki ija ar a Regio ų eko o ika: Šiaurės šal s; 

• Fakultat vi iai papildo i  orvegų kal os kursai. 



Ką ir kur stude tas galės dir ti ateit je, aigęs šią progra ą? Kokios ateities 
perspekt vos aigusie s šią progra ą spe ialista s? 

Ekonomistais, analitikais, finansininkais tarptautinio verslo, viešojo ir fi a sų sektoriaus organizacijose 
tokiose, kaip: 

UAB Cognizant Technology Solutions Lithuania; Western Union Processing Lithuania; Euromonitor 
International; Circle K Lietuva; LIDL Lietuva; Adform; Thermo Fisher Scientific; Mars Lietuva; Hollister; 
Dematic; Thermo Fisher Scientific; Circle K Lietuva; Festo; TGW, deVere Group; Simplex; Harbortouch; 
Bentley Systems Europe; International Fintech; Swedbank; SEB bankas; NASDAQ; Luminor; Danske Bank; 
Investuok Lietuvoje; UAB I vesti ijų ir verslo gara tijos“ Europos sąju gos institucijose ir kt.ir pan. 

 

 

 





Ką ir kur stude tas galės dir ti ateit je, aigęs šią progra ą? Kokios ateities 
perspekt vos aigusie s šią progra ą spe ialista s? 

• Nors valiuta esikeičia, pi igų vertė rytoj bus ne ta pati, kokia buvo vakar. Tą vertę lemia gal ė veiks ių: 
šalies politi ė ir eko o i ė situacija, vartotojų įpročiai, kartais net orai, turintys didelės reikš ės kai 
kurių prekių rinkoms, ir dar esuskaičiuoja a gal ė dal kų. Finansų i ži erijos studijų metu įg tos 
ži ios ir ge ėji ai leis priimant sprendimus verslo, viešuosiuose ar asmeniniuose finansuose atsižvelgti į 
nuolat esikeičia čią pi igų vertę ir parinkti ti ka ą fi a sų pro le ų sprendimo odelį, įverti ti 
fi a si ę riziką. 

 

• Kiekvienas finansinis sprendimas – ažiau ar daugiau rizikingas. Fi a si ių spre di ų sėk ę lemia ne 
tik ž o ių, bet ir ko piuterių siste ų klaidos, tad kiekviena dabar įverti ta rizika eatsigręš ilži iškais 
nuostoliais ateityje. Todėl Fi a sų i ži erijos studijų programos tikslas ir yra rengti specialistus, 
ge a čius finansuose taikyti informacines technologijas bei matematinius modelius, o sprendimus grįsti 
galimu pi igų vertės kitimu, rizika ir eapi rėžtu u.  

 

 

 



Kuo ši programa yra išskirti ė lyginant su kitomis a alogiško is studijų programomis? 
Kodėl stojantysis turėtų atkreipti dė esį ir pasirinkti ūte t šią studijų progra ą? 

• Fi a sų i ži erijos studijų programoje mokoma paži ti ir ge ėti taikyti ne tik fundamentalius, bet ir 
naujus fi a sų instrumentus. 

• Studijose formuojamos i ži eri io ąst o nuostatos, projektinis ąst as. 

• Ypatingas dė es s yra skiriamas laiko veiksniui, fi a si ės rizikos paži i ui ir vertinimui eapi rėžtu o 
sąl go is. 

• Kiek i ių tyrimo etodų, duo e ų azių ir ko piuteri ių progra ų taikymas studijų procese leidžia 
įg ti išskirti ių fi a sų valdymo ir prognozavimo ži ių ir ge ėji ų.  

 

 

 



Kas bus studijuojama šioje studijų programoje? Kokių išskirti ių/i ovat vių 
studijų dal kų galima tikėtis? 

• Programoje studijuojami bendrieji universitetiniai studijų dalykai (Filosofija, Spe ial ės kalba, 
Tarpkultūri ė komunikacija ir kt.), studijų krypties dalykai (Fi a sų raida ir principai, Fi a si ių 
spre di ų pagrindai, Mikroekonomika, Vadyba, Fi a sų i ži erija, Tarptautiniai finansai, 
I vesti ijų valdymas ir kt.). 

• Programoje siūlo os spe ifi ės fi a sų i ži erijos disciplinos, tokios kaip fi a sų elgsena, 
as e i ių fi a sų valdymas, fi a si ės rizikos valdymas ir kt. sąl goja įg tų ži ių bei ge ėji ų 
taps ą efektyviausiu ži ių šalti iu išk la čio s fi a sų valdymo problemoms spręsti. 

• Studijų programoje numatytos 2 praktikos, laisvo pasirinkimo dalykai ir baigiamojo darbo 
rengimas bei gynimas.   

 

 



Ką ir kur studentas galės dirbti ateityje, aigęs šią progra ą? Kokios ateities 
perspektyvos baigusiems šią progra ą specialistams? 

• Bakalauras yra pasire gęs dirbti privačia e (gamybos, prekybos ir paslaugų srityse), viešaja e 
(valst ės tarnyba) sektoriuose,  

• Bankuose, kredito unijose, pe sijų ir investiciniuose fonduose, okėji o įstaigose, draudimo 
e drovėse ir kt. į o ėse finansininkais, fi a sų analitikais, buhalteriais, statistikais. 

 

 

 





• Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – vadybos bakalauras 

• Studijų for a truk ė  – uolati ės studijos  etai  

 

• Šiuolaiki ia e pasaulyje ž ogaus gyvenimas eį a o as be orga iza ijų teikia ų įvairių paslaugų, 
prekių, kuria ų i telekti ių kūri ių. Orga iza ijų valdymo studijų programa skirta suteikti gilų suprati ą 
kaip veikia organizacija ir kokią įtaką ji daro ž o ių gyvenimui, ugdyti ge ėji us ūti us orga iza ijų 
efektyviam valdymui prisitaikant prie di a iškai ki ta čios aplinkos 

 

 

 

 



• Studijuojantiems siūlo i oder ūs tiek bendrieji, tiek ir specialieji dalykai, skirti ugdyti ge ėji us 
profesi ėje veikloje naudotis i for a i ė is technologijomis: multimedijos ele e tų dizainas, 
strateginis valdymas,  orga iza i ė elgsena ir kt. 

• Programos privalumas – gali ė mokytis net 3 užsie io kalbas a glų, vokiečių ir pra ūzų . 

• Studijuojami dalykai parengti taikant 3 ir 6 kreditų struktūrą, siekiant subalansuoti studijuoja ų dal kų 
apimtis ir suteikiant lankstesnes galimybes išv kti studijoms į užsie į pagal Erasmus progra ą. 

 

 

 

 

 

 

Progra os išskirti u as 



• Orga iza ijų valdymo studijų metu agri ėja a šiuolaiki ių orga iza ijų valdymo teorija ir praktika, 
spre di ų priė i o ir įg ve di i o, orga iza ijų išteklių ir pro esų valdymo metodai. Studentai įg ja 
ži ių apie verslo ir viešojo sektoriaus orga izavi ą, strategi į orga iza ijų vald ą, ž ogiškųjų, 
fi a si ių, i for a i ių išteklių ir rizikos vald ą, orga iza i ę elgse ą ir valdymo psi hologiją.  

• Studijų dalykai išdėst ti nuosekliai, nuo e drųjų, reikali gų kitiems dalykams studijuoti (pvz., Filosofija, 
Vadyba, Kiekybiniai spre di ų metodai ir kt.), einant prie spe ializuotų (pvz., Tarptauti ių r šių 
valdymas, Organizacijos aplinkos valdymas ir kt.) ir pasire ka ų dal kų Dal ki ė komunikacija, 
Protokolas ir etiketas, Sociologija ir kt.).  

• Privalomus dalykus sudaro dalykai, ūti i toli es ė s studijoms bei prakti ėje veikloje, pabaigus 
studijas. Pasirenkamus dalykus sudaro alternatyvos, kurios suteikia gilesnes atiti ka ų dal kų ži ias, 
naudingas pasirenkant profesi ę veiklą.  

 

 

 

 

 

Programos sandara 



• Absolventai ge ės taikyti inovatyvius personalo motyvavimo, der ų, spre di ų priė i o, fi a sų 
valdymo ir kitus vadybos metodus orga iza ijų įvairio s valdymo problemoms spręsti, taip pat 
integruotai taikyti įvairaus profilio orga iza ijų veiklą regla e tuoja čius teisės aktus, naudotis 
i for a i ių te h ologijų, siste ų ir duo e ų azių teikiamomis gali ė is veiksmingam 
orga iza ijų valdymui ir veiklos tobulinimui 

 

• Būsi i specialistai, turėda i gilias tarpdalykines ži ias ir ge ėji us, ge ės įg ve di ti ir plėtoti 
organizacijos strategiją ir politiką, identifikuoti stiprybes ir silpnybes, formuoti spe ialistų komandas, 
operatyviai reaguoti į išorės galimybes ir grės es 

 

• Specialistai galės sėk i gai dirbti verslo, valst ės ir viešojo sektoriaus orga iza ijų įvairiuose 
padaliniuose, kuriose reikia tiek puikių as e i ių įgūdžių, tiek ir ge ėji ų dirbti komandoje  

 

 

 

 

Veiklos gali ės 





VERSLO ANALITIKOS studijos progra os poreikis iškilo todėl, kad praktika prale kė u iversiteti es studijas, 
nes realiai verslo analitikai iki 2015 m. buvo eruošia i Lietuvoje, et a aliti į dar ą dir o: 
- a kų a alitikai, 
- verslo a alitikai pra o i i kų ko federa ijoje,  
- verslo a alitikai verslo dar davių ko federa ijoje, 
- verslo a alitikai keliose dides ėse Lietuvos į o ėse ir kt. 
 
Verslo į o ių vadovai ir pra o i i kų ko federa ijos vadovai teigia, kad tokio profilio spe ialistai 
į o ė s ra ūti i. 
 

 . VGTU  VVF  pradėjo ruošti verslo a alitikus. 

 

 

 



Daugel je išsiv sčiusių pasaulio šalių aukštojo okslo i stitu ijos savo studijų progra ų tarpe turi ir verslo 
a alitikos akalaurų ir agistrų studijų progra as: 

• Deloitte University (JAV),  

• University of Alberta (JAV), 

• Villanova University (JAV), 

• City University London Didžioji Brita ija , 

• Deakin University (Australija), 

• University of Pretoria Pietų Afrikos Respu lika , 

• McMaster University (Kanada) ir kt. 

 

 

 

 

Programos pagrindimas 
 



    Atlikus Lietuvos aukštųjų ok klų v kdo ų u iversiteti ių pirmosios pakopos 
(bakalauro) studijų progra ų a alizę, nustatyta, kad Lietuvos universitetai nevykdo 
progra ų a alogiškų VGTU VVF „Verslo analitikos“ pirmosios pakopos (bakalauro) 
studijų programai.  

    Šios spe ial ės rengimo iša verslo į o ėse yra tik dalinai užpild ta spe ialistų, kurie 
analitines kompetencijas įgijo savara kiško is studijomis, studijomis užsie io 
universitetuose, seminaruose ir kt. 

 

 

 



Verslo analitikos studijų programos tikslas - pare gti siste iškai ąsta čius a alitikus, ge a čius:  

- analizuoti ir formuoti efektyvius verslo ekonomikos ir valdymo procesus,  

- kurti į o ių eko o ikos, vad os ir ri kodaros plėtros strategijas, v kd ti jų įg ve di i o o itori gą,  

- verti ti į o ės ko kure i į pote ialą ir perspekt vas,  

- dal vauti prii a t pagrįstus eko o ikos, vad os ir ri kodaros spre di us. 

 

 

 

 

 

 

Programos pagrindimas 
 



Verslo a alitikos studijų progra os a solve tai ge ės: 

 

1) analizuoti verslo ir eko o i ius pro esus di a iškoje ir sudėti goje verslo apli koje;                                            
2  įverti ti į o ės ge ėji us adaptuotis, elgtis la ksčiai, vald ti uolati ius pok čius per aujovių diegi ą;  

3  taik ti įvairius verslo ir į o ės eko o ikos prog ozavi o etodus;  

4  ustat ti pagri di ius į o ės veiklos rodiklius ir jų efekt vu ą tikslų, są audų ir išteklių atžvilgiu; 

5  verti ti į o ės eko o i į, vad i į ir ri kodaros pote ialą ir efekt ves io jo pa audoji o gali es;  

6  re gti į o ių eko o ikos, vad os ir ri kodaros plėtros strategijas ir projektus; 

7  for uoti oder ias į o ių vald o orga iza i es vald o struktūras ir s he as;  

8  for uoti į o ės veiklos rizikos vald o e ha iz us. 
  

 

 



Norėda i tapti aukščiausio lygio verslo analitikos specialistais ir šių kr pčių 
mokslininkais, verslo analitikos bakalaurai, galės tęsti studijas agistra tūroje, o vėliau ir 
doktora tūroje. 

 

 

 

 

 

 

Toli es ių studijų gali ės 



Absolventai galės dirbti įvairių l gių a aliti į ir vadovauja tįjį dar ą Lietuvos ir užsie io 
į o ėse, tarptauti ėse gamybos ir paslaugų verslo į o ėse, ko sulta i ėse į o ėse, 
versli i kų asociacijose. 

 

 

 

 

 

 

Įsidar i i o gali ės 





 

Parengti verslo logistikos specialistus, ge a čius ko pleksiškai taikyti vadybos teorijas ir 
metodus atliekant į o ės išori ės ir vidi ės aplinkos bei logistikos pro esų verti i ą, 
iš a a čius šiuolaiki io verslo aterialiųjų ir i for a i ių srautų projektavimo, 
organizavimo ir įg ve di i o standartus bei modelius, kurie leidžia formuoti verslo 
logistikos strategijas gri džia as darnios plėtros principais ir paremtas orientacija į 
inovacijas ir te h ologijų paža gą, ge a čius priimti sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu 

ąst u pagrįstus sprendimus gamybos, i for a i ės, apsirūpi i o, paskirstymo, 
atliekų perdirbimo, fi a sų, grįžta osios logistikos srityse. 

 

 

 

 

 

Studijų progra os api ūdi i as 



 

• Su logistika, kitaip taria t,  išteklių aprūpi i o ir judėji o orga izavi u, susiduria e 
ko e kasdie  ir et paprasčiausiose situa ijose.  

• Kad ir ga i da i, kai re ka ės patiekalui reikali gus produktus, virtuvės įra kius ir 
indus, net – dėlioda i juos a t stalo, kad ūtų patogiau pasiekti.  
• Ar orga izuoda i savaitgalio išk lą su draugais, kai reikia užtikri ti skla dų uv ki ą, 

apg ve di i ą, aisto tieki ą ir šiukšlių sutvark ą po šve tės. 

 

 

 

 

 
Verslo logistikos veikla apima 



 

 

Api a aterialių, i for a i ių ei fi a si ių  srautų juda čių į ir iš į o ės ei į o ės viduje vald ą ir 
ra kur kas plates ė veiklos sfera ei fizi is produk ijos paskirst as, paprastai aso ijuoja as su 

tra sportavi o ir sa dėliavi o veiklo is.  

 

 

 

Studijų progra os išskirti u as ir dėsto i dal kai 

 

Dėsto i spe ifi iai dal kai: 
• Gamybos organizavimas; 

• Sa dėlių valdymas; 

• Transportinis aptarnavimas; 

• Logistika gamyboje; 

• Produktų paskirst as; 
• E-logistika; 

 

 

 

• E-prekyba; 

• Atliekų perdirbimas ir reversi ė logistika;  

• Ilogisti ių pro esų opti izavi o siste os; 
• Žalioji logiastika ir tvari plėtra; 
• Tiekimo gra di ės valdymas  

• ir kt. 

 

 



 

• Logistikos centruose;  

• Kurjerių ir pašto paslaugas teikia čiose į o ėse; 
• Gamybos ir prek os į o ėse;  
• E-prek a užsii a čiose į o ėse  
• ir kt. 

 

 

 

 

 

Praktikos ir karjeros gali ės 



 

Jūs galite tapti: padalinio vadovu, gamybos vadovu, logistikos vadovu ar vadybininku, bei patys sukurti verslą. 
 

• Gamybos į o ėse tokiose kaip „Karū a“, „Pergalė“, „Šv tur s“, „Traide is“, „Pie o žvaigždės“, „Biovela“, „Že aitijos 
pie as“, „Grigiškės“, „Vilpra“, „Orlen“; 

• Statybos į o ėse tokiose kaip „Eika“, „Pa evėžio statybos trestas“, „Kau o tiltai“, „Axis Te h ologies“, „YIT Kausta“; 

• Prekybos į o ėse tokiose kaip „Gelsva“, „Sa ite “, „Vil iaus prek a“, „Mi erali iai va de s“, „Lidl“, „Ri i“, 
„Ma i a“, „Topo e tras“; 

• Transporto ir logistikos į o ėse tokiose kaip „Girteka“, „Fi ėjas“, „Tra sekspedi ija“, „Hellmann Worldwide 
Logistics“, „DFDS Seaways“; 

• Elektro i ės prekybos į o ėse tokiose kaip „Pigu.lt“, „Geradovana.lt“, NoriuNoriuNoriu.lt“, „Varle.lt“; 

• Kitose verslo į o ėse, kurių veiklai ūti i verslo logistikos sprendimai, tokiose kaip „DHL“, „DPD“, „Lietuvos paštas“, 
„Autobrava“, „Moller Auto“, „Kemi“; 

• Valst i ėse institucijose ar kurti savo verslą. 

 

 

 

Kur ir kuo galėsiu dir ti?  


