
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIRUOŠIMAS MAGISTRANTŪROS STUDIJOMS 

Siekiantiems gilesnių studijų – daugiau galimybių karjerai, papildomoms kompetencijoms, savęs realizavimui   

Kolegijų absolventai magistrantūroje gali studijuoti be papildomųjų studijų – vietoje papildomųjų studijų įskaitant 1 m. profesinės 
veiklos patirtį su studijų programa susijusioje srityje 

KVIEČIA STUDIJUOTI 
  

  
PAPILDOMOSIOS STUDIJOS 

Kurk savo sėkmės istoriją kartu!  vdubpf  

Magistrantūros studijose norintys studijuoti kolegijų absolventai  ir baigiamųjų kursų studentai, neturintys 1 m. 
trukmės profesinės patirties, bei kitų krypčių nei nurodyta VDU priėmimo į magistrantūrą taisyklėse, studijas baigę 

universitetų absolventai kviečiami  į 24 kreditų apimties papildomąsias studijas 

Papildomųjų studijų programa Dalyko pavadinimas 
Kreditų 

skaičius 

APSKAITA IR FINANSAI  

Mikroekonomika 6.0 

Buhalterinė apskaita 6.0 

Finansai 6.0 

Finansų valdymo pagrindai 6.0 

Iš viso 24.0 

KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS  

Viešojo administravimo pagrindai 6.0 

Vadyba  6.0 

Kaimo plėtros ir regioninė politika 6.0 

Kaimo socialinės infrastruktūros valdymas 6.0 

Iš viso 24.0 

VERSLO LOGISTIKA  

Logistikos valdymas 6.0 

Rinkodara 6.0 

Verslo planavimas ir vertinimas 6.0 

Verslo projektų valdymas 6.0 

Iš viso 24.0 

ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VADYBA  

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO VERSLŲ VADYBA 

 (AGRI-FOOD BUSINESS MANAGEMENT)  

Vadyba 6.0 

Rinkodara 6.0 

Verslo planavimas ir vertinimas 6.0 

Verslo projektų valdymas 6.0 

Iš viso 24.0 

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA  

Mikroekonomika 6.0 

Makroekonomika  6.0 

Finansai 6.0 

Žemės ūkio ekonomika 6.0 

Iš viso 24.0 

1 kredito  kaina – 24,43 eur  
 

https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/studentams/papildomuju-studiju-studentams/  

Universitetinių studijų kryptys, kurių absolventai priimami be papildomųjų studijų 
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DRAUGAUKIME | FB  

KVIEČIA STUDIJUOTI 
Kurk savo sėkmės istoriją kartu!  

  

  

Kontaktai pasiteiravimui                                                                                                                                    Universiteto g. 10, LT-53361, Akademija, Kauno r. 

VDU ŽŪA BPF prodekanas doc. dr. Bernardas Vaznonis                                                                         el. paštas bernardas.vaznonis@vdu.lt, tel. nr. +370 37 752 277 

VDU ŽŪA BPF studijų administratorė Daiva Raižytė                                                                                el. paštas daiva.raizyte@vdu.lt, tel. nr. +370 37 752 257 

PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ  
PRIVALUMAI 

 Papildomosios studijos padeda įtvirtinti žinias, reikalingas 
magistrantūros studijoms 

 Ištęstinių studijų paskaitos vyksta vieną mėnesio penktadienį (popietinis 
laikas) ir vieną mėnesio šeštadienį 

 Studijos vykdomos dalinai nuotoliniu būdu 
 Iš anksto žinomas studijų tvarkaraštis, patogu derinti studijas su darbu 
 Šiuolaikiška, moderni studijų aplinka 
 Profesionalūs, sumanūs, patariantys mokslininkai, dėstytojai, praktikai 
 Studijos, grįstos verslumo kompetencijų formavimu 

 Taikomi inovatyvūs mokymo(si) metodai, naudojant informacines 
technologijas ir interaktyvius metodus 

Yra valstybės finansuojamų ir mokamų  

ištęstinių magistrantūros studijų vietų 

https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/                                                                     

  

  

PRIĖMIMO Į MAGISTRANTŪROS 
STUDIJAS SĄLYGOS 

APSKAITA IR FINANSAI (I – lietuvių k.). Studijų programa orientuota į aukštos kvalifikacijos apskaitos ir finansų specialistų, turinčių finansų valdymo, tarptautinių finansų, investicinių 
sprendimų priėmimo žinių, rengimą. Studijuojantieji nuosekliai gilina žinias tokiuose dalykuose kaip verslo ir viešųjų finansų bei investicijų valdymas, finansų ekonometrija, draudimas ir 
bankininkystė, išvestiniai finansiniai instrumentai, verslo strateginė vadyba, valdymo apskaita, apskaitos teorijos ir kt. Studijų metu įgytas žinias absolventai puikiai pritaiko darbui apskaitos 
ir finansų vadovais verslo įmonėse, konsultantais bankuose, apskaitos ir finansų specialistais ministerijose, nacionalinėje mokėjimų agentūroje ir kt. viešojo sektoriaus organizacijose. 
Ištęstinių  studijų trukmė – iki 3 m., kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos magistras. Studijos vyksta lietuvių kalba. 
  
KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS (I – lietuvių k., NL – anglų k.). Studijų programa orientuota į aukštos kvalifikacijos kaimo plėtros administratorių moksliniam ir praktiniam darbui 
rengimą, suteikiant teorinių ir analitinių viešojo administravimo žinių, ugdant mokslinių tyrimų, kaimo vystymosi politikos ir strateginio valdymo sprendimų formavimui ir įgyvendinimui 
būtinus gebėjimus. Baigę studijas absolventai geba valdyti institucinius pokyčius pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus, inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais 
grindžia sprendimus, savarankiškai, profesionaliai ir integruotai gali spręsti kaimo plėtros politikos ir administravimo problemas.  
Nuolatinių studijų trukmė – 2 m., ištęstinių – iki 3 m., kvalifikacinis laipsnis – Viešojo administravimo magistras. Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalba.  
 
VERSLO LOGISTIKA (I – lietuvių k., NL – anglų k.). Studijų programa orientuota į logistikos specialistų, gebančių kūrybiškai taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, 
priimant inovatyvius verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus, parengimą. Baigę studijas absolventai geba aiškiai, argumentuotai perteikti savo veiklos informaciją, tobulinimo 
idėjas, pristatyti jas suinteresuotoms šalims; priimti ir įgyvendinti inovatyvius verslo strateginius sprendimus agroverslo ir logistikos įmonėse; modeliuoti ir projektuoti logistikos sistemas, 
parengti materialinių vertybių ir biosubstancijų judėjimo logistikos grandinėje priemones. 
Nuolatinių studijų trukmė - 1,5 m., ištęstinių – 2 m., kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos magistras. Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalba. 

  

ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VADYBA (I – lietuvių k.). Studijų programa orientuota į aukštos kvalifikacijos žemės ūkio verslo vadybos specialistų rengimą. Studijuojantieji įgyja žinių ir gebėjimų 
vertinti žemės ūkio verslo organizacijų, struktūrinių elementų strateginę poziciją, analizuoti, vertinti ir tobulinti žemės ūkio verslo procesus, planuoti, organizuoti ir atlikti taikomuosius 
tyrimus, kritiškai vertinti problemines situacijas, įtraukti kitus darbuotojus į probleminių situacijų nagrinėjimą, naudotis mokslinių tyrimų žiniomis, vertinant problemines situacijas, 
strategiškai mąstyti, priimant inovatyvius sprendimus. 
Ištęstinių  studijų trukmė – iki 3 m., kvalifikacinis laipsnis –  Verslo vadybos magistras. Studijos vyksta lietuvių kalba. 
  
ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA (I – lietuvių k.). Studijų programa yra autentiška, orientuota į žemės ūkio verslo, jame naudojamų išteklių, žemės ūkio ir maisto produktų rinkų ir agrarinės 
politikos specifiškumo studijų lauką. Studijų programa orientuota į aukštos kvalifikacijos ekonomistų rengimą, suteikiant jiems žinių apie ekonomines žemės ūkio, apdirbamosios maisto, 
pluošto ir bioenergijos sistemas, ugdant gebėjimus, reikalingus profesinėje veikloje sprendžiant ekonomikos problemas kintančiomis žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergetikos produktų 
gamybos, rinkų bei žemės ūkio ir kaimo vystymosi politikos sąlygomis. 
Ištęstinių studijų trukmė – iki 3 m., kvalifikacinis laipsnis – Socialinių mokslų magistras. Studijos vyksta lietuvių kalba. 
  
ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO VERSLŲ VADYBA (AGRI-FOOD BUSINESS MANAGEMENT) (NL – jungtinė magistrantūros studijų programa anglų k.).  
Jungtinė magistratūros studijų programa unikali, orientuota į integruotų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų bendros Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto produktų rinkos išmanymui bei žemės 
ūkio ir maisto pramonės organizacijų valdymui, suteikimą. Studijuojantieji įgyja žinių apie žemės ūkio ir maisto vertės kūrimo grandines, geba kurti įmonės ar ūkio kultūrą per žmogiškųjų 
išteklių valdymą, vertinti investicijas formuojant verslo finansų politiką, vadovauti inovacijų diegimui savo įmonėje ar ūkyje, vertinti konkurencinę aplinką, kurti valdymo ir rinkodaros 
strategijas, įgyvendinti inovatyvius projektus, dirbant įvairiose korporacijose ir daugiatautėse komandose. 
Nuolatinių studijų trukmė – 2 m., kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos magistras. Studijos vyksta Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemės ūkio ir gyvybės mokslų universitetuose anglų kalba. 
 

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS 

 
Registracija į papildomąsias studijas Bioekonomikos plėtros fakultete  
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