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Kokybės vadyba 
   

 
 

1,5 metų / 2 metų 

Ekonomikos fakultetas   
Nuolatinės / ištęstinės 
studijos 

Socialiniai mokslai   
  Lietuvių kalba 

Kokybės vadybos magistras    
 90 kreditų 

 

 

  

Valstybės finansuojama 
arba 2120 € / metai  
(trukmė 1,5 metų) 
 
1500 € / metai  
(trukmė 2 metų) 

 
Studijų programos tikslas 
Programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos vadybininkus ir vadovus, turinčius visapusiškas žinias ir gebėjimus kokybės vadybos 
ir organizacijos veiklos tobulumo valdymo srityje, gebančius įgyvendinti Lietuvos nacionalinę kokybės programą ir verslo strategiją, 
Europos Sąjungos kokybės politiką bei įvairių veiklos sričių įmonių veiklos strateginius uždavinius, projektuoti ir diegti 
organizacijose kokybės, aplinkosaugos, tausojamosios plėtros, saugos, socialinės atsakomybės vadybos sistemas, veikloje taikyti 
LEAN, Six Sigma, Subalansuotų rodiklių (BSC), Kokybės funkcijos išskleidimo (QFD), Veiklos tobulumo (Excellence), Bendrojo 
vertinimo modelio (CAF) ir kitus naujausius vadybos metodus, vadovauti organizacijos veiklai kokybės ir kitose vadybos srityse bei 
atlikti mokslo tiriamuosius darbus produktų ir organizacijų veiklos kokybės užtikrinimo ir kitose vadybos srityse. Šiam tikslui 
pasiekti programa įgyvendina šiuos uždavinius: suteikti sistemines žinias kokybės vadybos bei standartizavimo, sertifikavimo, 
produktų ekspertizės, visuotinės kokybės vadybos, marketingo, strateginio valdymo, makroekonominės analizės, informacinių 
technologijų, ekonomikos mokslų metodologijos srityse; išmokyti studentus taikyti kokybės vadybos, strateginio valdymo, 
visuotinės kokybės vadybos, marketingo ir kitus metodus verslo, valstybės, viešojo sektoriaus ir visuomenės reikmėms tenkinti; 
išmokyti studentus projektuoti, tobulinti bei diegti įvairių veiklos sričių kokybės vadybos bei aplinkosaugos sistemas bei atlikti jų 
ekspertizę ir auditą; suformuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, įsavinti tyrimų metodologiją bei gebėjimą visa tai pritaikyti verslo 
įmonių, valstybės ir visuomenės problemoms spręsti.  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Svarbiausios dėstomų dalykų grupės apima: a) Vadybos srities tyrimų klausimus (pvz. "Tyrimų metodai", "Marketingo tyrimai", 
"Kokybės vadybos metodai"); b) Kokybės vadybos klausimus (pvz., "Kvalitologija", "Visuotinės kokybės vadyba", "Verslo procesų 
kokybės valdymas", "Strateginis valdymas", "Projektų valdymas", "Tarpkultūrinė vadyba") ; c) Kokybės vadybos sistemų kūrimas 
ir jų auditas (pvz., "Kokybės sistemų projektavimas", "Kokybės diagnostika ir auditas", "Organizacinė psichologija", "Žmoniškųjų 
išteklių valdymas"). 

Studijų programos dalykinės kompetencijos 
Gebėjimas integruoti kokybės vadybos, aplinkosaugos, darnaus vystymo, veiklos tobulumo, socialinės atsakomybės ir verslo 
aplinkos teorijas, principus, modelius ir metodus. Gebėjimas taikyti kokybės vadybos, veiklos tobulumo, darnaus vystymo, 
aplinkosaugos, socialinės atsakomybės, verslo aplinkos ir lyderystės žinias ir supratimą organizacijų problemų sprendimui. 

Numatomi studijų rezultatai 
Asmuo, baigęs Kokybės vadybos programą, moka integruoti kokybės ir verslo technologinės aplinkos informaciją, idėjas ir 
modelius; atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus ir interpretuoti gautus duomenis; išmano kokybės vadybos sistemų kūrimo 
metodologiją ir procesą bei moka projektuoti; geba atlikti kokybės sistemų ir veiklos auditą bei produktų kokybės ir aplinkosauginį 
vertinimą; gali realizuoti mokslo ir verslo projektus, įsisavinti ir taikyti naujus metodus; geba konsultuoti organizacijas veiklos 
tobulinimo ir kokybės vadybos. 

Tolesnių studijų galimybės 
Gali tęsti studijas socialinių mokslų srities ekonomikos bei vadybos ir administravimo krypčių doktorantūroje 

Profesinės veiklos galimybės  
Absolventas gali dirbti kokybės vadybininku bei auditoriumi, kokybės sistemų bei procesų vadybininku, visuotinės kokybės vadybos 
vadovu ir vertintoju, produktų kokybės ekspertu, produktų vadybininku, kokybės disciplinų dėstytoju, konsultantu vadybos ir 
verslo konsultacinėse organizacijose, kurti savo įmones ir joms vadovauti. 
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Stojimo reikalavimai 
Į studijas konkurso tvarka priimami ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių universitetinių studijų bakalaurai ir magistrai. 
Kitų krypčių stojantiesiems reikalinga turėti ne mažiau kaip 30 kreditų iš verslo ir vadybos studijų programų pagrindų dalykų. 
Stojamųjų egzaminų nėra. 
NAUJOVĖ stojantiesiems į ištęstinę (sesijinę, šeštadieninę) 2 metų trukmės KV studijų programą: į šią programą LENGVATINĖMIS 
SĄLYGOMIS gali stoti bet kurias universitetinių studijų kryptis (įskaitant ir tiksliuosius, humanitarinius, biomedicininius ir kt. 
mokslus) baigusieji pretendentai, turintys ne mažesnę kaip 2 metų profesinę patirtį (stažą) KOKYBĖS VADYBOS srityje. Šiuo atveju 
NEREIKALAUJAMA turėti 30 kreditų iš ekonomikos ir vadybos disciplinų (remiantis stojančiojo pateiktu dokumentu; pažymą (Nr. 
5) apie profilinę patirtį, išduoda Ekonomikos fakulteto priėmimo komisija). 

Detalesnė informacija KOKYBĖS VADYBOS magistro programos svetainėje: www.kv.ef.vu.lt. 

http://www.kv.ef.vu.lt/

