
 

  
 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Švietimo įstaigų vadybos ir administravimo studijų programa atveria puikias karjeros galimybes 
švietimo ir verslo įstaigose, valstybės institucijose, tarptautinėse įstaigose ir organizacijose. Studijų 
metu įgytos žinios padės dirbti vadovaujamą darbą švietimo sistemoje, viešajame sektoriuje, taip pat 
verslo įmonių vadybos ir administravimo srityje, ar tęsti studijas socialinių mokslų srities 
doktorantūroje. Į šias studijas priimame baigusius universitetus ir kolegijas. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Socialinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 62111LX010 
Studijų sritis: Verslo ir viešoji vadyba 
Studijų kryptis: Verslas 
Studijų trukmė: NL - 2 metai 
Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: verslo vadybos magistras 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Viešojo sektoriaus ekonomika SKD 6 
Organizacijų aplinkos tyrimas  SKD 6 
Švietimo kokybės vadyba  SKD 6 
Operacijų valdymas  SKD 6 
Mokslinio tiriamojo darbo metodologija  SKD 6 
Iš viso:   30  
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Švietimo organizacijų vadyba SKD 8 
Švietimo institucijų veiklos strateginis planavimas  SKD 5 
Inovacinės veiklos vadyba  SKD 6 
Darbo ir komercinė teisė  SKD 5 
Organizacijų finansinės veiklos vertinimas  SKD 6 
Iš viso:   30  
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Žinių ekonomikos vadyba SKD 6 
Viešųjų verslo paslaugų valdymas  SKD 6 
Tarptautinė profesinė komunikacija  SKD 6 
Projektų valdymas  SKD 6 
Švietimo įstaigų finansai  SKD 6 
Iš viso:   30  
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Magistro baigiamasis darbas  SKD 30 
 Iš viso:   30 
  
Programos tikslas 
  
Švietimo įstaigų vadyba ir administravimas magistrantūros programos tikslas yra parengti 
kvalifikuotus švietimo įstaigų vadybos ir administravimo specialistus – verslo ir vadybos magistrus, 
gebančius analizuoti, planuoti, organizuoti, plėtoti ir vertinti švietimo sistemoje vykstančius procesus 
besikeičiančios išorinės aplinkos, veiklos procesų modernėjimo, asmenybės visapusiško vystymosi 
kontekste, suformuoti reikiamas kompetencijas bei gebėjimus švietimo organizacijų ir kitų viešojo 
sektoriaus įstaigų ir įmonių vadybos ir administravimo srityse, suteikti mokslinio tiriamojo darbo 
žinias ir gebėjimus jas taikyti sprendžiant konkrečias problemas, analizuojant procesus ir bei rengiant 
strategijas. 
 



Karjeros galimybės 
 
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadovaujantį darbą 
švietimo sistemoje, viešajame sektoriuje, verslo, įvairiose viešojo administravimo sferose kaip 
organizacijų, įmonių ar jų padalinių vadovais, specialistais, ekspertais, analitikais, konsultantais, norint 
tapti viešųjų įstaigų ar privataus verslo įmonių steigėjais arba tęsti studijas socialinių mokslų srities 
doktorantūroje. 
 
 
  
 


