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Pavadinimas 

RINKOS LOGISTIKA 

Pavadinimas anglų kalba 

MARKET LOGISTICS 

Dalyko anotacija anglų kalba  

Supply chain management and logistics course is aimed to introduce students with current and practical 

accomplishments in this important field. Lectures-discussions are combined with seminars in cases are 

analyzed. Structure of the lectures is similar to the same courses in leading European universities. Upon 

completion of the course students will be able to apply principles and methods of logistics in practice, and 

to make supply chain management decisions. 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Marketingo vadyba 

Dalyko studijų rezultatai  

Baigę kursą studentai gebės: 

 Suvokti logistikos procesų svarbą makro ir mikro lygmenyse; 

 Analizuoti įmonės logistikos grandinės valdymą; 

 Nustatyti svarbiausius tiekimo grandinės parametrus; 

 Planuoti parūpinimo logistikos procesus; 

 Organizuoti transporto procesų valdymą; 

 Spręsti optimalaus sandėlių panaudojimo uždavinius; 

 Nustatyti tinkamiausią distribucijos kanalų tinklą. 

Dalyko turinys  

Logistikos reikšmė visuomenėje ir firmų veikloje. Logistikos produktai ir jo integraciniai ryšiai. Klientų 

logistinio aptarnavimo planavimas. Užsakymų tvarkymas ir informacinis aprūpinimas. Trnaporto reikšmė 

logistikos sistemoje. Transportavimo sprendimų strategija. Sandėlių reikšmė logistikos sistemai. 

Strateginiai sandėliavimo sprendimai. Atsargos ir jų valdymas. Medžiagų srautų valdymas. 

Dalyko studijos valandomis 

Paskaitos - 45 val.,  

Seminarai - 15 val.,  

Konsultacijos – 26,5 val., 

Namų darbas – 30 val., 

Savarankiškas darbas (tame tarpe pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) -  43,5 val. 

 

Studijų rezultatų vertinimas 

Kolokviumas -  30%,  

Referatas-  20%, 

Egzaminas - 50% 

 

Literatūra 

Harrison A. (2002) Logistics management and strategy/ A. Harrison, R. Van Hoek. Pearson Education 

Limited.  

Leenders M. R. (2000) Purchasing and Supply Management, Irwin.  

Stock, J.R. (2001). Strategic logistics management. Boston etc. Mc Graw. 

Waters D. (2003) Global Logistics and Distribution Planning. The Institute of Logistics and Transport. 



Kogan Page Limited.  

1. Wisser, J. P. (2005). Principles of supply chain management. Thomson South Western. 

Dalyko programos rengėjas 

Prof. habil.dr. Jonas Čepinskis, Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedra 

 


