VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA
VADYBOS KATEDRA
IŠMANIOSIOS VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
(6531LX027)
Išmaniosios vadybos studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotus profesinio bakalauro verslo
vadybos specialistus, gebančius įkurti verslo įmonę ir jai vadovauti, analizuoti bei kontroliuoti verslo būklę,
rūpintis verslo plėtra, vadovauti personalui.
Studijų programos rezultatai:
Studijų
programos
rezultatų
pobūdis

1. Žinios ir
jų taikymas

2. Gebėjimas
vykdyti
tyrimus

3. Specialieji
gebėjimai

4. Socialiniai
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Studijų programos studijų rezultatai
1.1.Žino ir supranta esmines vadybos studijų dalykų sąvokas, supranta verslo
administravimo, vadybos mokslo teorijos ir praktikos raidą, sąveiką su kitais mokslais,
taiko išmaniąsias technologijas.
1.2.Žino ir geba pritaikyti įgytas žinias taktiniams ir strateginiams verslo sprendimams
įgyvendinti, naudojant verslo duomenis ir taikant išmaniąsias informacines technologijas.
1.3.Žino ES įstatymus, direktyvas ir nuostatas bei LR institucijų priimamus teisės aktus,
reglamentuojančius verslo veiklą.
2.1.Geba identifikuoti problemas, kritiškai jas vertinti, analizuoti informaciją, pasitelkti
verslo informacines sistemas, pateikti joms sprendimo variantus.
2.2.Geba analizuoti verslo išteklius ir išorinės konkurencinės aplinkos elementus bei juos
interpretuoti, pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir vizualines priemones.
2.3. Geba atlikti analitinius ir tiriamuosius darbus, taikyti tyrimo metodologiją, parengti ir
pristatyti tyrimo ataskaitą.
3.1. Geba tikslingai naudoti ir valdyti informaciją planuodami, organizuodami,
vadovaudami, kontroliuodami verslo procesus, vykdydami individualius ir grupinius
projektus bei savarankiškai kuriant ir vykdant marketingo strategijas.
3.2. Geba suvokti skaitmeninio marketingo procesus, valdyti paieškos sistemų
optimizavimą, socialinius tinklus, mobiliąją terpę bei kurti ir taikyti elektroninį turinį,
grįstą marketingo strategijomis.
3.3. Geba organizuoti kūrybinius procesus, taikyti inovacijas valdant tvarius projektus.
4.1.Geba identifikuoti etines ir multikultūrines problemas, socialiai atsakingai taikyti
internetinių technologijų žinias, naudoti socialinius tinklus, plėtoti nuotolinio dalyvavimo
galimybes, laikantis socialinės atsakomybės principų.
4.2. Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu taisyklinga lietuvių ir
bent viena užsienio kalba, viešai pristatyti savo idėjas, dalyvauti debatuose, kritiškai vertinti
savo sprendimus organizacijų socialinio gyvenimo kontekste.

5. Asmeniniai
gebėjimai

4.3. Geba skatinti lyderystę ir komandinį darbą tiek tiesiogiai, tiek virtualiose darbo grupėse
nuotoliniu būdu, dalintis pasiektais rezultatais, naudodami išmaniąsias technologijas bei
vizualines priemones, remdamiesi socialinės atsakomybės ir pilietiškumo principais.
5.1.Geba kritiškai mąstyti ir vertinti skirtingus argumentus, taikyti deduktyviosios logikos
principus, plėtoti asmenines kompetencijas.
5.2.Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje, nuolat tobulinti profesinius
įgūdžius, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, moralinę atsakomybę už savo veiklos
ir jos rezultatų poveikį visuomenei.

