
Podiplominės studijos – kas tai?
Studijos organizuojamos intensyvių sesijų būdu – studentai būna intensyviai užimti dvi dienas kas dvi savai-

tes (keturios dienos per mėnesį). Toks grafikas leidžia lengviau derinti studijas su darbu, komandiruotėmis ir 

kitais užsiėmimais. 

Studijų programos trukmė    1,5 metų

Studijų forma     Podiplominė

Suteikiama kvalifikacija    Rinkodaros magistras

Kalba, kuria vyksta studijos   Lietuvių

Programos išskirtinumas:
Studijų metu suteikiamas strateginis požiūris į marketingą, tobulinami lyderystės, pardavimų, gebėjimo 

derėtis ir įtikinti įgūdžiai, ypatingai vertinami darbdavių ir svarbūs profesinei sėkmei. 

• Studijos orientuotos į veiklą

• Patogus studijų tvarkaraštis

• Aiškiai struktūrizuota programa

• Dėstytojai – ekspertai

• Studijų trukmė – 1,5 metų (du semestrus vyksta paskaitos,  

trečias semestras skirtas baigiamojo darbo rengimui) 

„Marketingas ir pardavimai programoje studentai įgauna specifinių žinių, o taip pat 
žadinama vaizduotė, kūrybingumas ir smalsumas šiandieninio marketingo temomis!“ 

- Prof. Habil. Dr. Pranas Žukauskas (Podiplominių studijų centro direktorius).

*Programa vykdoma nuo  
2017 m. vasario mėn.



Karjeros galimybės
Baigę šią programą, absolventai įgis kvalifikaciją 

dirbti marketingo vadybininkais ar marketingo sky-

rių vadovais, užsienio kompanijų rinkos / produktų 

vadybininkais ar vadovais Lietuvoje, marketingo 

specialistais ar konsultantais konsultacinėse verslo 

firmose, bus pasirengę steigti savo konsultacines 

firmas ar pradėti privatų verslą. 

Programos dalykai:
Elektroninis verslas ir marketingas

Pardavimų strategijos 

Pirkėjo elgsena

Tiekimo grandinės valdymas ir logistika

Strateginis marketingas

Tarptautinis marketingas 

Derybos ir verslo protokolas

Tarptautinė komercinė teisė

Tiriamasis darbas 1:  

Firmos pardavimų strategijos rengimas

Tiriamasis darbas 2:  

Strateginio marketingo problemų analizė  

ir sprendimai

Tiriamasis darbas 3:  

Tarptautinio marketingo ir  

pardavimų plano rengimas



Dėstytojai
Podiplominių studijų magistrantūros programoje „Marketingas ir pardavimai“ dėsto labiausiai 

patyrę savo srities ekspertai, turintys ilgametę dėstymo patirtį, glaudžiai bendradarbiaujantys su 

verslu, konsultuojantys aktualiomis temomis ir vedantys mokymus įmonėse bei viešuose rengini-

uose. Būtent toks derinys leidžia suteikti naudingas žinias ir analizuoti aktualias verslui situacijas 

paskaitų metu.



Priėmimas

Kas gali studijuoti?

Priimami tos pačios (rinkodaros) arba artimos (ekonomikos, finansų, komunikacijos, vadybos, verslo 

administravimo, apskaitos) studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys, įgiję 

šiuos kvalifikacinius laipsnius universitetuose, ir asmenys, baigę ekonomikos, finansų, rinkodaros, 

vadybos ar verslo administravimo krypties gretutines studijas. 

Taip pat priimami visų studijų krypčių universitetinių ir koleginių studijų absolventai, turintys ne 

mažiau kaip 1 metų darbo stažą.

Marketingas ir pardavimai programos priėmimas vykdomas Vilniuje.

Iki kada priimami dokumentai?

Dokumentai priimami iki 2017 m. vasario 01 d. 

Kada prasidės studijos?

Paskaitos prasidės nuo 2017 m. vasario mėnesio.

Kaip pateikti paraišką studijoms?

Paraiška pateikiama internetu. Daugiau informacijos: Justina.Banikonyte@vdu.lt

Kokia studijų kaina?

Marketingas ir pardavimai studijos mokamos – visos programos kaina 3750 €. Gali būti mokama 

dalimis kiekvieną semestrą.

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKUTETAS
S. Daukanto g. 28, LT-44246 Kaunas

Telefonas: (8 37) 327 851
El. paštas: Justina.Banikonyte@vdu.lt
Interneto svetainė: evf.vdu.lt
Facebook: VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas
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