Marketingas ir pardavimai
Verslas ir entreprenerystė
magistrantūros studijos
Podiplominės studijos – kas tai?
Studijos organizuojamos intensyvių sesijų būdu –
studentai būna intensyviai užimti dvi dienas kas dvi
savaites (keturios dienos per mėnesį). Toks grafikas
leidžia lengviau derinti studijas su darbu,
komandiruotėmis ir kitais užsiėmimais.
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Marketingas ir pardavimai
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
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Karjeros galimybės
Baigę šią programą, absolventai
įgis kvalifikaciją dirbti marketingo
vadybininkais ar marketingo
skyrių 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.
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Verslas ir entreprenerystė
Programos dalykai:
• Entreprenerystė ir inovacijos
• Tiriamasis darbas 1: verslo
modelio dizainas
• Verslo apskaita ir finansų
valdymas
• Verslo strategijos
• Strateginis žmogiškųjų
išteklių valdymas
• Organizacinis projektavimas
• Tarptautinis verslas ir
marketingas
• Tiriamasis darbas 2: įmonės
organizacinis projektas
• Komunikacija ir derybos
• Strateginis marketingas
• Tiriamasis darbas 3:
tarptautinio marketingo ir
pardavimų plano rengimas

Karjeros galimybės
Asmenys, įgiję verslo ir
vadybos magistro kvalifikacinį
laipsnį gali užimti
vadovaujančias pozicijas
įvairaus profilio, dydžio ir
industrijų įmonėse, plėtoti
nuosavą verslą. Programos
absolventai gali dirbti verslo ir
vadybos konsultantais, verslo ir
inovacijų paramos
organizacijose, įmonių politiką
formuojančiose ir
įgyvendinančiose viešojo
sektoriaus institucijose.

Prof. dr.
Giedrius
Jucevičius
VDU Vadybos
katedros vedėjas
VDU dėstytojas

Doc. dr.
Renata
Legenzova
VDU EVF
prodekanė
VDU dėstytoja

Prof. dr.
Irena
Bakanauskienė
VDU dėstytoja

Doc. dr.
Sonata
Staniulienė
„Verslas ir
entreprenerystė“
programos vadovė
VDU dėstytoja

Doc. dr.
Rita
Bendaravičienė
VDU EVF dekanė
VDU dėstytoja

Prof. dr.
Nijolė
Petkevičiūtė
VDU dėstytoja

Priėmimas
Kas gali studijuoti?
Priimami tos pačios (rinkodaros, vadybos) arba
artimos (ekonomikos, finansų, komunikacijos, verslo
administravimo,
apskaitos)
studijų
krypties
bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys,
įgiję šiuos kvalifikacinius laipsnius universitetuose
arba kolegijose, ir asmenys, baigę ekonomikos,
finansų,
rinkodaros,
vadybos
ar
verslo
administravimo krypties gretutines studijas.
Taip pat priimami visų kitų studijų krypčių
universitetinių ir koleginių studijų absolventai,
turintys ne mažiau kaip 1 metų darbo stažą. Bei kitų
sričių bakalaurai, išklausę papildomą studijų
programą.

Iki kada priimami dokumentai?
Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 24 d.
Mandatinė komisija - 2018 m. rugpjūčio 31 d., 14 val.

Kada prasidės studijos?
Paskaitos prasidės nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio.

Kaip pateikti paraišką studijoms?
Paraiška pateikiama adresu: S. Daukanto g. 28, 207 k.
Daugiau informacijos: rita.vaiciuniene@vdu.lt

Kokia studijų kaina?
Visos programos kaina 3750 eur.
Mokama dalimis kiekvieną semestrą (3 semestrai).
Valstybės finansuojamų vietų nėra.
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