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Vadybos informacinės sistemos 
   

 
 

4  metai 

Ekonomikos fakultetas   Nuolatinės / Sesijinės 

Socialiniai mokslai  
 
  

Lietuvių kalba 

Vadybos bakalauras 
 

  
 

240 kreditų 

    
Valstybės finansuojama 
arba 1500 € / metai 

 
Studijų programos tikslas 
Suteikti absolventams teorinių ir praktinių žinių apie informacijos ir komunikacijos technologijas, kompiuterinio duomenų 
apdorojimo ir vadybos sprendimų paramos sistemas, būtinų jų projektuotojams ir organizatoriams; supažindinti su naujausiomis 
vadybos ir ekonomikos teorijomis bei ūkio ir verslo valdymo metodais, informacijos gavimu ir naudojimu darant sprendimus; 
suteikti informacijos poreikių nustatymo ir jų tenkinimo verslo ir valstybės valdymo struktūrose žinių ir praktinių įgūdžių; ugdyti 
informacinių sistemų projektavimo, programinės, techninės ir technologinės įrangos parinkimo bei taikymo gebėjimus ir praktinius 
įgūdžius. 

 
Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Programos apimtis yra 240 kreditų. Todėl visų studijų metu dėstomi dalykai atspindi ir apima šiuos esminius aspektus: 

 organizacijų veiklą ir vadybą, 

 informacinių sistemų analizę, projektavimą ir plėtrą,  

 konstruktyvumą ir kūrybiškumą išnaudojant informacinių sistemų potencialą,  

 analitinius ir problemų sprendimo įgūdžius, 

 technologinių ir sisteminių naujovių vertinimą ir naudojimą. 

Numatomi studijų rezultatai 
Baigęs Vadybos informacinių sistemų programą, absolventas įgyja profesinę kompetenciją savarankiškai atlikti sudėtingą, su 
asmenine atsakomybe susijusį darbą šiose srityse: informacijos ir komunikacijos technologijų diegimas, informacinių sistemų 
projektų kūrimas ir diegimas, sistemų eksploatavimas ir plėtra, informacijos verslo kūrimas ir vystymas. Gali dirbti aukščiausios 
kvalifikacijos informacinių sistemų projektuotojais ir vadovais.  

Studijų programos dalykinės kompetencijos   
Mokės taikyti ir diegti priemones informacinėms problemoms spręsti. Gebės kompleksiškai vertinti siūlomų sprendimų padarinius. 
Įgis analitinius informacinius gebėjimus – problemų atpažinimo ir prevencijos, alternatyvų apibrėžimo ir vertinimo, patirties 
kaupimo ir naudojimo. Suvoks informacinių sistemų esmę ir sandarą. Įgis inžinierinės psichologijos įgūdžius – vartotojų poreikių 
suvokimo, žmogaus ir sistemos sąveikos kūrimo ir vertinimo. Suvoks vadybos informacinių sistemų srities socialinius aspektus 
(informacijos etiką, informacijos teisę), informacinių technologijų sandaros ir sąveikos pagrindus. Gebės suvokti ir objektyviai 
vertinti informacinių technologijų ir informacinių sistemų srities naujoves. 

Tolesnių studijų galimybės 
Siekdami profesionaliai dirbti aukščiausios kvalifikacijos informacinių sistemų projektuotojais ir vadovais, vadybos informacinių 
sistemų bakalaurai tęsia studijas įvairiose vadybos krypties magistrantūros studijose. 
 
Profesinės veiklos galimybės  
Absolventas gali dirbti verslo įmonėse (įskaitant informacijos verslą, taip pat elektroninį verslą), vyriausybinėse organizacijose ir 
kitose valdžios struktūrose (įskaitant elektroninę valdžią), mokslo, studijų ir švietimo įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir 
bendrovėse. 
 


