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Studijų programos tikslas 
Studijų programos tikslas – rengti plataus profilio ir aukštos kompetencijos profesionalus iš praktikoje dirbančių vadovų ir 
specialistų, kurie gebės plėtoti visos organizacijos ir jos atskirų funkcinių sričių veiklą. Be to, atskiriems specializuotų dalykų 
moduliams keliami papildomi tikslai: “Organizacijų strateginės plėtros” modulio pagrindinis tikslas – vadovams ar specialistams 
suteikti sistemines kompetencijas organizacijų bendrosios ir funkcinių strategijų formavimo ir įgyvendinimo srityje. “Rinkodaros 
valdymo” modulio pagrindinis tikslas – rengti kompetentingus aukščiausios bei viduriniosios grandies rinkodaros specialistus, 
gebančius tinkamai suprasti kintančius aplinkos veiksnius ir adekvačiai valdyti organizacijų rinkodaros veiklą. “Finansinės apskaitos 
ir audito” modulio pagrindinis tikslas – specialistams suteikti sistemines kompetencijas finansinės apskaitos, finansinės 
atskaitomybės, nepriklausomo ir vidaus audito srityse. 

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Bendrieji verslo valdymo ir jo plėtojimo dalykai, tokie kaip “Strateginis valdymas”, “Organizacijų makroekonominė aplinka”, 
“Finansinės apskaitos instrumentai”, “Organizacijų santykiai su rinka”, “Audito teorija ir praktika”, “Valdymo informacinės 
sistemos”, “Prekės ženklo valdymas” ir kt. Specializuoti dalykų moduliai. Programoje yra trys specializuoti dalykų moduliai: 
“Organizacijų strateginės plėtros“ modulis: “Visuotinės kokybės valdymas”, “Tarptautinis verslas ir firmos internacionalizvimas”, 
“Verslo vertinimas”. “Projektų valdymas” ir kt. „Rinkodaros valdymo“ modulis: “Integruotos rinkodaros komunikacijos”, 
“Rinkodaros tyrimai”, “Strateginė rinkodara”, “Pardavimų valdymas” ir kt, „Finansinės apskaitos ir audito“ modulis: “ Audito 
procedūros”, “Verslo vertinimas”, “Vidaus auditas”. “Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita”, “Verslo apskaitos standartai” ir kt. 
Verslo tyrimų studijos, į kurias įeina “Vadybos ir tyrimų metodai”, tarpinės baigiamojo magistro darbo ataskaitos ir galutinis 
magistro darbas. 

Studijų programos dalykinės kompetencijos  
Programos studijų procese ugdomos dviejų tipų dalykinės kompetencijos: būdingos visai programai ir susiję su atskirais 
specializuotais studijų moduliais. Bendros dalykinės kompetencijos: - ilgalaikio organizacijos vystymo vadybos koncepcijos 
diegimo; - sisteminio vadybinių situacijų vertinimo ir jų sprendimo. „Organizacijų strateginės plėtros“ modulio studentams 
papildomai ugdomos šios kompetencijos: - organizacijos strateginės plėtros galimybių analizės; - organizacijos veiksmų planavimo 
bei funkcinių strategijų derinimo. „Rinkodaros valdymo“ modulio studentams papildomai ugdomos šios dalykinės kompetencijos: 
- gebėjimas suprasti ir analizuoti organizacijos santykių su rinka bei svarbiomis interesų grupėmis veiksmų visumą; - gebėjimas 
analizuoti ir naudoti rinkos informaciją sprendžiant praktinio pobūdžio užduotis. „Finansinės apskaitos ir audito“ modulio 
studentams ugdomos šios dalykinės kompetencijos: - gebėjimas suprasti ir tinkamai taikyti bendruosius apskaitos principus bei 
procedūras; - gebėjimas taikyti organizacijos pobūdį atitinkančią audito praktiką bei adekvačius turto vertinimo metodus. 

Numatomi studijų rezultatai 
Studijų programos studentai: - geba studijuoti ir apibendrinti teoriniuose šaltiniuose pateikiamą informaciją; - geba taikyti teorines 
žinias bei metodus, spręsdami praktinius uždavinius; - geba gilinti žinias ilgalaikės organizacijos plėtros srityje; - geba suprasti 
šiuolaikinių vadybos metodų esmę; - geba analizuoti organizacijos strateginės plėtros galimybes; - geba taikyti veiklos planavimo 
metodus; - geba analizuoti ir suprasti organizacijos veiksmus bei metodus, kuriais jos komunikuoja su rinka; - geba pasirinkti 
metodus rinkti bei analizuoti rinkos informaciją; - geba taikyti bendruosius apskaitos principus, formuoti apskaitos politiką, taikyti 
tinkamus turto, kapitalo, įsipareigojimų pajamų ir sąnaudų apskaitos metodus, rengti finansines ataskaitas; - geba taikyti audito 
testus ir procedūras, išmanyti audito įrodymų rinkimo būdus; - geba nustatyti ir kiekybiškai įvertinti veiklos rezultatus, taikyti turto 
ir verslo vertinimo pagrindinius principus ir metodus, organizuoti auditą. 

Tolesnių studijų galimybės 
Norėdami tapti aukščiausio lygio vadybos ir administravimo bei ūkio valdymo specialistais ir šių krypčių mokslininkais, magistras 
gali tęsti studijas doktorantūroje. 

Profesinės veiklos galimybės  
Absolventas gali dirbti įvairių lygių vadovaujamą darbą nacionalinėse ir tarptautinėse verslo struktūrose ir valstybės valdymo 
institucijose, kur reikalinga aukšta vadybinė kompetencija ir sudėtingų sprendimų paieška, taip pat sėkmingai kurti ir plėtoti 
nuosavą verslą bei dirbti mokslo ir studijų įstaigose. 


