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Studijų programos tikslas 
Rengti socialinių mokslų srities verslo magistrus, gebančius įgyvendinti verslo įmonių pokyčius, adaptuotis šiuolaikinėje ir 
dinamiškoje verslo aplinkoje, kritiškai vertinant teorinių koncepcijų taikymą, kūrybiškai taikyti verslo procesų analizės 
instrumentus, parengti ir nuosekliai įgyvendinti strategiškai pagrįstus sprendimus, suvokiant verslą kaip vieningą visumą ir 
neapsiribojant atskirų fragmentiškų uždavinių sprendimu. Programoje terminu „verslo procesai“ apibrėžiama veiklos procesų, 
santykių, metodų ir išteklių visuma, skirta tenkinti privataus ir viešojo sektoriaus įmonių poreikius. 

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Studijų procese studijuojami studijų krypties dalykų moduliai: 

 Verslo operacijų valdymas; 

 Verslo rizikos valdymas; 

 Paslaugų valdymas.  

Studijų programos dalykinės kompetencijos 

 Gebėjimas taikyti teorines žinias, analitinius metodus ir įgūdžius verslo operacijų valdymo procesui analizuoti ir vertinti; 

 Nuodugniai išmanyti verslo procesus, susijusius su gamybos ir paslaugų teikimo operacijomis vietinėje rinkoje ir globalioje 
erdvėje; 

 Gebėjimas vertinti verslo pokyčius, juos analizuoti ir kūrybiškai vertinti pasirenkant tinkamus komunikacijos integravimo 
būdus; 

 Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas verslo problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas ir modeliuoti įmonių 
plėtrą; 

 Gebėjimas vertinti verslo aplinką ir kurti naujus verslus ir su juo susijusias darbo vietas pagal rinkos poreikį 

Numatomi studijų rezultatai 

 Gebės taikyti teorines žinias ir įgūdžius verslo operacijų valdymo procesui analizuoti ir vertinti;  

 Supras šiuolaikinius verslo procesus ir naujausias jų valdymo teorijas;  

 Gebės taikyti analitinius metodus sprendžiant verslo procesų valdymo problemas, pasinaudojant mokslo pasiekimais; 

 Gebės kūrybiškai vertinti kultūrinius skirtumus pasirenkant tinkamus komunikacijos integravimo principus; 

 Gebės identifikuoti problemą, formuluoti hipotezes ir lyginti mokslinių verslo tyrimų rezultatus;  

 Gebės analizuoti verslo organizacijų patirtį ir modeliuoti įmonių plėtrą;  

 Gebės pasirinkti instrumentus ir pagrįsti tinkamus išteklius strategijos įgyvendinimui;  

 Gebės rengti ir administruoti verslo projektus vietinėje ir tarptautinėje aplinkoje; 

 Gebės identifikuoti verslo valdymo ir finansinę riziką, analizuoti grėsmes ir pavojus įvertinant etinius ir socialinius savo 
sprendimų padarinius;  

 Gebės kurti naujus verslus ir su tuo susijusias darbo vietas pagal rinkos poreikį. 

Tolesnių studijų galimybės 
Baigusieji šią studijų programą, linkę atlikti mokslinius tyrimus ir tobulintis mokslinėje aplinkoje, studijas galės tęsti socialinių 
mokslų srities doktorantūros studijų programose. 

Profesinės veiklos galimybės  
Verslo procesų valdymo absolventų karjeros galimybės atsiveria visose hierarchinėse verslo valdymo pakopose. Kadangi kiekvienas 
įmonės atitinkamo lygio vadovas yra susijęs su įmonės veikloje vykstančiais procesais, todėl didinant įmonės konkurencingumą 
žinios įgytos studijų procese bus neabejotinai naudingos. Verslo procesų planavimo, organizavimo, žmonių išteklių valdymo ir 
kontroliavimo žinios bei gebėjimai yra svarbūs bet kurio tipo organizacijoje, tiek gaminant prekes ar teikiant paslaugas, tiek pelno, 
tiek nepelno siekiančiose įmonėse ir organizacijose, kuriant naujus verslus ir priimant optimalius sprendimus dinamiškoje, 
integruotoje rinkoje. 


