Verslas ir teisė
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos verslo ir vadybos bei specialiųjų teisės žinių turinčius specialistus, gebančius
konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti verslo administravimo ir teisės
normas teikiant profesionalias konsultacijas įvairių ūkio subjektų
veiklos klausimais ir galinčius, pasitelkus profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę.

Verslo vadybos bakalauras

4 metai, nuolatinės studijos

2019 m. 26 % padidėjo programos
pasirinkimas pirmuoju prioritetu

VERTA, NES:

Vienintelis universitetas
Lietuvoje tarp 500
geriausių pasaulio
universitetų

›› programa jungia dviejų ypač paklausių

VU vadybos mokslai – tarp
400 geriausių pasaulyje

profesinių sričių – verslo ir teisės žinias,
o ją įgyvendina du fakultetai: Teisės bei
Ekonomikos ir verslo administravimo;

›› visi programos pagrindinių dalykų
dėstytojai turi praktinio darbo versle ir
teisės srityje patirties;

„Šiuolaikiniame globaliame versle teisės
žinios tampa vis didesne ir neatsiejama
būtinybe, jų nežinojimas ar nepaisymas
gresia skaudžiais padariniais verslui.“
Algimantas Akstinas,
Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius

›› absolventai, derinantys vadybos ir
teisės kompetencijas, turi didesnę paklausą darbo rinkoje;
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Matematika

0,2

Istorija arba informacinės
technologijos, arba geografija,
arba užsienio kalba

0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais
dalykais

0,2

Lietuvių k. ir literatūra

›› tai unikali studijų programa, kokios
nesiūlo jokia kita Lietuvos aukštoji
mokykla;

›› galima tęsti magistrantūros studijas
verslo, vadybos ar teisės srityse.

KARJEROS GALIMYBĖS:
›› verslo teisės ekspertas;

Egzaminai
Egzaminai arba metiniai pažymiai

›› verslo analitikas;
›› verslo konsultantas;
›› vadybininkas.

ABSOLVENTAI DIRBA:
Nasdaq
Ernst & Young Baltic
SEB bankas

Lietuvos verslo konfederacija
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„Verslo organizacijoje bet kurios grandies vadovams reikalingos darbo,
civilinės, finansų teisės žinios. O štai
teisininkams – advokatams, teisėjams,
susiduriantiems su civilinėmis bylomis,
dažnai stinga ekonominių žinių.“
Inga Lošienė,
„Nasdaq Vilnius Services“ žmogiškųjų išteklių verslo partnerė Baltijos šalims

Studijų programos planas*

Dalyko pavadinimas

Kreditai

Dalyko pavadinimas

Kreditai

1 semestras

30.0

5 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

25.0

Privalomieji dalykai

25.0

Dalykinė užsienio kalba

5.0

Ekonomikos teorija (Mikroekonomika) I/II

5.0

Ekonominės veiklos teisinės formos ir bendrovių
5.0
teisė

Įvadas į teisinę sistemą

5.0

Įvadas į teisines institucijas ir ekonominę teisės
5.0
analizę

Įmonių finansų pagrindai

5.0

Mokesčių teisė

5.0

Projektų valdymas

5.0

Verslo matematika

5.0

Verslo strategijos

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai

5.0

Pasirenkamieji dalykai

5.0

2 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

25.0

Daiktinės teisės ir prievolių užtikrinimas / Valstybinis ekonominės veiklos reguliavimas / Viešųjų pir- 5.0
kimų teisė

Civilinės teisės bendroji dalis

5.0

6 semestras

30.0

Ekonomikos teorija (Mikroekonomika) lI/lI

5.0

Privalomieji dalykai

25.0

Informacijos ir komunikacijos technologijos

5.0

Darbo ir socialinės apsaugos teisė

5.0

Apskaitos pagrindai

5.0

Globalus verslas

5.0

Verslo statistika

5.0

Mokslo tiriamasis darbas

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai

5.0

Rinkodara

5.0

3 semestras

30.0

Teisinė atsakomybė už ekonominės veiklos pažei5.0
dimus

Privalomieji dalykai

25.0

Pasirenkamieji dalykai

Ekonomikos teorija (Makroekonomika)

5.0

Finansinė analizė

5.0

Finansinė atskaitomybė / Vartotojų elgsena / Vers5.0
lo rizikos valdymas

Prievolių teisė: bendroji dalis

5.0

7 semestras

30.0

Vadyba

5.0

Organizacijų socialinė atsakomybė ir etika

5.0

Privalomieji dalykai

25.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai

5.0

Finansų rinkų teisinis reguliavimas

5.0

Intelektinė nuosavybė

5.0

4 semestras

30.0

Kokybės vadyba

5.0

Privalomieji dalykai

25.0

Teisiniai ginčų sprendimo būdai

5.0

Ekonominės minties istorija

5.0

Valdymo apskaita

5.0

Verslumas

5.0

Pasirenkamieji dalykai

5.0

Personalo vadyba

5.0

Prievolių teisė: sutarčių ir deliktų teisė

5.0

Korupcijos kontrolė ir prevencija / Ūkinė baudžia5.0
moji teisė

Verslo operacijų valdymas

5.0

8 semestras

30.0

Pasirenkamieji dalykai

5.0

Privalomieji dalykai

30.0

Profesinė praktika

15.0

Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: verslas)

15.0

Verslo derybų ir psichologijos pagrindai / Gyven5.0
tojai ir ekonominė plėtra / Logistika

* Studijų programos planas gali keistis.
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