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Studijų programoje studijuojantieji sužinos kaip valdyti ūkio subjektų apskaitos procesus, išmoks skaičiuoti mokesčius, kontroliuoti, analizuoti finansinės 
veiklos rezultatus, rodiklius, atlikti prognozes ir baigę studijas gebės padėti organizacijos vadovui išlikti finansų pasaulio virsmuose saugiam. 
Bakalauro nuolatinių (NL) studijų trukmė – 4 metai, ištęstinių (I) – iki 5 m., kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos bakalauras. Studijos vyksta lietuvių 
kalba. 
  
 
Studijų programa orientuota į generalistų, kurie yra regioninės politikos, inovatyvių pokyčių ir kaimo gerovės kūrėjai, rengimą. Studijuojantieji šioje studijų 
programoje įgys žinių ir praktinių gebėjimų, rengiant įvairias strategijas, programas, projektus, buriant bendruomenes, prognozuojant vietovių pokyčius ir 
kuriant kraštą, kuriame gera gyventi.  
Bakalauro nuolatinių (NL) studijų trukmė – 3,5 metų, ištęstinių (I) – iki 5 m., kvalifikacinis laipsnis – viešojo administravimo bakalauras. Studijos vyksta 
lietuvių ir anglų kalba.  
  
 
 

Studijų programoje studijuojantieji įgis žinių ir gebėjimų planuoti, organizuoti kultūros ir turizmo veiklą regionuose, sumaniai valdyti gamtos, informacinius, 
IT išteklius. Studijuojant bus galimybės puikiai pažinti ir „kurti“ ne  tik savo kraštą, bet keliauti į kitas šalis ir ten atlikti profesinės veiklos praktikas. Šios 
studijos atveria geras galimybes į ateities turizmą!  
Bakalauro nuolatinių (NL) studijų trukmė – 4 metai, ištęstinių (I) – iki 5 m., kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos bakalauras. Studijos vyksta lietuvių ir 
anglų kalba.  
   
 
 

Studijų programoje studijuojantieji įgys žinių ir praktinių gebėjimų kaip kurti ir valdyti logistikos sistemas, procesus, sužinos apie transportavimo ir 
sandėliavimo techniką, technologijas, reikalavimus, išmoks bendrauti su klientais, planuos, organizuos prekybą, pasitelkiant pažangiausius pardavimo 
metodus ir IT. Šios studijų programos parengti specialistai itin paklausūs darbo rinkoje!  
Bakalauro nuolatinių (NL) studijų trukmė – 3,5 metų, ištęstinių (I) – iki 5 m., kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos  bakalauras. Studijos vyksta lietuvių 
ir anglų kalba.  
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Bakalauro  studijoms – prodekanas doc. dr. Bernardas Vaznonis                                                             el. paštas bernardas.vaznonis@vdu.lt, tel. nr. +370 37 752 277 

Studijų programose su bioekonomikos žiniomis 

BAKALAURO STUDIJOS 

Norintiems įgauti įgūdžių ir kompetencijos 

TOP 10 MOTYVŲ STUDIJUOTI BIOEKONOMIKOS PLĖTROS FAKULTETE: 

Priėmimo į bakalauro studijas sąlygos: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2019/05/VDU-pri%C4%97mimo-taisykl%C4%97s-2019.pdf  

APSKAITA IR FINANSAI (NL, I) - mėgstantiesiems tikslumą bei norintiems išmokti modernią skaičių kalbą 

KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS (NL, I) - kuriantiems ir taikantiems naujus kaimo vietovių vystymosi valdymo instrumentus 

KULTŪROS IR TURIZMO VADYBA (NL, I) - derinantiems hobį ir darbą 

LOGISTIKA IR PREKYBA (NL, I) - norintiems dirbti vienoje iš paklausiausių šalies darbo rinkoje 

  

  
KVIEČIA STUDIJUOTI 

Kurk savo sėkmės istoriją kartu!  

1   | Moksliniais tyrimais, praktika grįsta ir nuolat gerinama studijų kokybė 
2   | Naujai plėtojama bioekonomikos studijų kryptis  
3   | Paklausios, unikalios studijų  programos  
4   | Studijos ir gyvenimas – darniame akademijos miestelyje ir šiuolaikiškame Kauno  mieste 
5   | Tarptautiškumas – mobilumas mokymosi tikslais kitoje šalyje  

6    | Išplėtotas darbdavių lyderių tinklas praktikoms 
7    | Lanksčios studijos ir darbas  
8    | Aktyvus, turiningas studentiškas gyvenimas 
9    | Absolventų sėkmingas įsidarbinimas  
10 | Studijų tęstinumo galimybės 
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KVIEČIA STUDIJUOTI 
Kurk savo sėkmės istoriją kartu!  

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘‘Šiandien, vykdydami unikalias studijų programas, 

orientuotas į vieną svarbiausių bioekonomikos sričių 
– žemės ūkį ir regionų vystymąsi,  ruošiame šalies 

tvaraus augimo ateities lyderius. 
Turime išplėtotą studijų ir mokslinių tyrimų 

infrastruktūrą, kuri skatina jaunųjų 
lyderių  kūrybiškumą, verslumą. Studentams 

suteikiame šiuolaikiškas mokslo pasiekimais ir 
praktika paremtas žinias, reikalingas darbo vietai. 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIS MIŠKININKYSTĖ ŽUVININKYSTĖ IR 

AKVAKULTŪRA 

MAISTAS, GĖRIMAI 

IR KITI ŽEMĖS ŪKIO 

KILMĖS GAMINIAI 

  

BIOTEKSTILĖ 

               9,2 0,5 0,2 4,5 1,0 

 

 

 

MEDIENOS  

PRODUKTAI IR  

BALDAI 

               POPIERIUS BIOLOGINIAI  

CHEMINIAI  

PRODUKTAI, 

VAISTAI,  

PLASTIKAS IR  

GUMA 

SKYSTIEJI 

 BIODEGALAI 

BIOMASĖS  

ELEKTROS  

ENERGIJA 

              1,4 0,6 0,4 0,03 0,01 

UŽIMTUMAS BIOEKONOMIKOS SEKTORIUOSE ES  (18 MLN. DARBO VIETŲ)   
 

BIOEKONOMIKOS STRATEGIJA TVARIAI EUROPAI’2018  

 (Europos Komisijos  Bioekonomikos  žinių  centras, 2018)  Duomenys  2015      
 

(Europos komisija, 2018) 

‘‘Darbdaviai jau šiandien ieško agroverslo, 

bioekonomikos žinių ir gebėjimų turinčių specialistų 
bei sutinka jiems mokėti solidžius atlyginimus. Tiek 

agroverslo įmonėse, tiek ir viešajame sektoriuje 
gyvybiškai trūksta specialistų, gebančių laisvai 

komunikuoti užsienio kalbomis, valdančių 
modernias IT sistemas, turinčių  į ateitį orientuotų 

bioekonomikos universitetinių žinių.  
 

| Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė prof.dr. Astrida Miceikienė 
 


