
VERSLO VADYBA
Intensyviosios VGTU magistrantūros studijos

Studijų programos tikslas

Specializacija – Organizacijų vadyba
Studijų trukmė – 1,5 metų
Studijų kryptis – Verslas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos magistras

Parengti aukštos kvalifikacijos verslo magistrus, gebančius kompleksiškai taikyti vadybos ir ekono-
mikos mokslo žinias, siekiant efektyvių verslo valdymo sprendimų, grįstų moksline argumentacija 
neapibrėžties sąlygomis; išmanančius šiuolaikinio verslo organizacijų projektavimo, organizavimo, 
koordinavimo ir įgyvendinimo veiklų standartus; gebančius atlikti organizacijos būsenos ir plėtros 
galimybių vertinimą, modeliuojant verslo valdymo scenarijus, priimant sisteminiu ir kritiniu mąstymu 
pagrįstus plėtotei tinkamų strategijų sprendimus ir projektuojamų veiklų ekonominio, socialinio 
efektyvumo, inovacijų bei technologijų pažangos srityse; bei būti pasirengusiems savarankiškai 
tobulėti, mokantis visą gyvenimą.

Karjeros galimybės?

Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę verslo vadybos studijų 
programos Organizacijų vadybos specializaciją, absolventai galės dirbti tarptautinėse ir naciona-
linėse organizacijose įvairaus profilio verslo valdymo ir plėtros specialistais; gebės savarankiškai 
atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus organizacijų 
vadybos srityje; galės studijas tęsti socialinių mokslų vadybos krypties doktorantūroje.

Šios studijų programos absolventai:

Ką gebėsiu?

gebės kompleksiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti egzistuojančio ir projektuojamo verslo vertės 
kūrimui bei valdymui reikalingus tyrimo duomenis, integruojant organizacijų valdymo žinias, 
įvertinant alternatyvius globalaus verslo sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai;
gebės pritaikyti antikriziniam organizacijų ir pokyčių valdymui, derybinio potencialo ugdymui 
reikalingas žinias, vykdant mokslinius tyrimus, rengiant naujas metodines ir vadybines priemones, 
būtinas organizacijų veiklos vykdymui užtikrinti;
gebės argumentuotai perteikti moksliškai grįstas žinias verslo specialistams, vadovaujantis profes-
ine etika bei moralės principais, kompleksiškai ir kritiškai vertinti savo mokslinių tyrimų rezultatus 
bei atitinkamos verslo veiklos kokybę, ir susistemintai perteikti vertinimo rezultatus, grindžiamus 
analitiniu, sisteminiu ir kritiniu mąstymu, gebės aiškiai formuluoti ir pateikti socialiai atsakingus 
pasiūlymus;
gebės savarankiškai naudotis ekonomikos ir vadybos žiniomis moksliniam tiriamajam darbui 
atlikti, siekiant savarankiškai kurti ir plėtoti verslą, taikant sisteminio mąstymo ir kūrybiškumo 
įgūdžius, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės 
gerovei ir aplinkai, kūrybiškai plėtojant mokslinę veiklą, įvertinant tos veiklos inovatyvumo aspek-
tus bei poveikį aplinkai ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus.
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Studijų organizavimas

Studijų forma – nuolatinės studijos.

Studijų pradžia – rugsėjo 1 d.

Studijos vyksta intensyviu grafiku, mišriuoju mokymų būdu: 

Reikalinga konsultacija? Kreipkis:
VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras
Saulėtekio rūmai, I korpusas, 204 kab.,
Saulėtekio al. 11, Vilnius
(8 5) 237 0655
magistrantura@vgtu.lt

Verslo vadybos fakultetas
Alma Mačiulytė-Šniukienė
(8 5) 274 4882
a.maciulyte-sniukiene@vgtu.lt

Studijų finansavimas – valstybės nefinansuojamos studijos, išankstinio priėmimo metu galima 
pretenduoti į studijų įmokos sumažinimą 50 %.

Semestro studijų kaina – 1476 Eur.

Studijų finansavimas

paskaitos vyksta ciklais. Kiekvieną mėnesį prasideda naujas studijų dalykas. 4 savaites vyksta 
paskaitos, penktą savaitę laikomas egzaminas;
kiekvieną antradienį nuo 18:10 iki 21:30 vyksta paskaitos vaizdo įrašais;
kiekvieną ketvirtadienį nuo 18:10 iki 21:30 vyksta vaizdo konsultacijos;
du šeštadieniai per mėnesį nuo 10:20 iki 18:10 vyksta paskaitos VGTU patalpose;
vieną šeštadienį per mėnesį vyksta paskaitos vaizdo įrašais;
penktą savaitę vyksta egzaminas ir dvi įvadinės paskaitos į naują dalyką VGTU patalpose.

Studijų dalykai

Antikrizinis organizacijų valdymas

Inovacijų teorija / Mokėjimų industrija / Rizikos 
inžinerija

Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai

Magistro baigiamasis darbas

Mokslinės veiklos praktika

Mokslinių tyrimų metodologija

Organizacijų derybinio potencialo ugdymas

Organizacijų teorija

Pokyčių organizacijose valdymas

Prekės ženklo valdymas / Informacinių 
technologijų saugos valdymas / Pažangiosios 
ekonomikos / Valdymo informacinės 
technologijos


