
KURK SAVO SĖKMĖS ISTORIJĄ KARTU!

Norintiems įgauti įgūdžių ir kompetencijos

APSKAITA IR FINANSAI | Rinkis tikslumą ir išmok modernią veiklos skaičių kalbą!

Studijų programa orientuota į apskaitos ir finansų specialistus, kurie nacionalinių ir tarptautinės apskaitos standartų išmanymu geba
valdyti apskaitos procesus, skaičiuoti mokesčius, savarankiškai formuoti ir kritiškai vertinti finansinės, mokesčių apskaitos politiką,
problemas, atlikti finansinės veiklos analizę ir vertinimą, finansines prognozes ir padėti organizacijos vadovui išlikti saugiam finansinių
reikalų subtilybėse.
Bakalauro nuolatinių (NL) studijų trukmė – 4 metai, ištęstinių (I) – 5 m., kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos bakalauras. Studijos
vyksta lietuvių, anglų/rusų kalba.

KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS (NUOTOLINĖS STUDIJOS) | Kurk ir taikyk naujus kaimo vietovių vystymosi instrumentus

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, kvalifikacinis laipsnis – Viešojo administravimo bakalauras. Mišriosios nuotolinės
studijos vyksta lietuvių kalba.

TURIZMO INDUSTRIJOS | Kurk naujus turizmo produktus išmaniam rytojaus turizmui

Studijų programa orientuota į turizmo industrijų profesionalų rengimą, kurie geba analizuoti ir prognozuoti šalies bei tarptautinę turizmo
rinkas, kūrybiškai planuoti, organizuoti inovatyvias turizmo veiklas, sumaniai valdyti gamtos, žmogiškuosius ir turizmo komunikacijos
informacinius išteklius, pasitelkus pažangiausias technologijas. Šie specialistai turi galimybes mokytis iš turizmo verslo profesionalų, atlikti
profesinės veiklos praktiką užsienio universitetuose.
Bakalauro nuolatinių (NL) studijų trukmė – 3,5 metų, ištęstinių (I) – iki 5 m., kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos bakalauras.
Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalba.

LOGISTIKA IR PREKYBA | Rinkis dinamiką, dirbk sparčiai besivystančiame logistikos ir prekybos sektoriuje

Studijų programa orientuota į logistikos ir prekybos specialistų rengimą, kurie geba Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse kurti ir valdyti
išmanios, darnios aplinkai logistikos veiklą nuo žaliavų atvežimo iki galutinių produktų pristatymo klientui į prekybos vietą, organizuojant
prekybos sprendimus, pasitelkiant pažangiausius pardavimo metodus ir informacines technologijas tradicinio, elektroninio verslo
kontekste.
Bakalauro nuolatinių (NL) studijų trukmė – 3,5 metų, ištęstinių (I) – iki 5 m., kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos bakalauras.
Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalba.

Kontaktai pasiteiravimui Bioekonomikos plėtros fakultetas, Universiteto g. 10, LT-53361, Akademija, Kauno r.
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daiva.raizyte@vdu.lt tel. nr. +370 37 752 257

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

Naujiena! Įstojusiems nuo 2020 m. ištęstinės studijos bus vykdomos nuotoliniu būdu.

Naujiena! Įstojusiems nuo 2020 m. ištęstinės studijos bus vykdomos nuotoliniu būdu.

Naujiena! Įstojusiems nuo 2020 m. ištęstinės studijos bus vykdomos nuotoliniu būdu.

Įstojusiems nuo 2020 m. ištęstinės studijos bus vykdomos mišriu nuotoliniu (sesijiniu) būdu.
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KURK SAVO SĖKMĖS ISTORIJĄ KARTU!

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

Studijos unikaliose ir praktiškai pritaikomose studijų programose su bioekonomikos žiniomis

APSKAITA IR FINANSAI. 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.
Nuolatinių studijų trukmė – 2 m., ištęstinių studijų trukmė – iki 3 m., kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos magistras. Studijos vyksta lietuvių kalba.

KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS. 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 lietuviųkalba.

VERSLO LOGISTIKA. 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 logistikos
įmonėse; modeliuoti ir projektuoti logistikos sistemas, parengti materialinių išteklių srautų 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. 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.
Nuolatinių studijų trukmė – 2 m., ištęstinių studijų trukmė – iki 3 m., kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos magistras. Studijos vyksta lietuvių kalba.

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA. 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.
Nuolatinių studijų trukmė – 2 m., 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 tarptautinė 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 žemės ūkio ir maisto verslų korporacijose ir tarptautinių įmonių 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.
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