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Pavadinimas 

PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMAS 

Pavadinimas anglų kalba 

PROJECT AND PROCESS MANGEMENT 

Dalyko anotacija anglų kalba  

Course objective - to provide comprehensive knowledge of modern business project management approach 

and develop practical skills to initiate, plan, organize and control complex and innovative projects and 

understand processes in organization, it‟s composition and purpose. Course purpose - to nurture students 

knowledge, abilities to analyze project environment and possibilities as well as planing and directing 

project implementation. Also to nurture students knowledge to analyse organizational project 

management maturity and understand how to develop it. 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Studentai turi būti išklausę „Vadybą“   

Dalyko studijų rezultatai  

Suprantamas projektų valdymo kontekstas, ţinių sritys ii procesų grupės. Sugebama  savarankiškai: 

 identifikuoti procesus organizacijoje; 

 nustatyti kurie yra pagrindiniai, kurie pagalbiniai procesai; 

 suvokti procesų valdymo esmę; 

 suformuluoti projekto tikslą, atsiţvelgiant į kokybės, trukmės ir kaštų reikalavimus;  

 sudaryti ir analizuoti uţduočių atlikimo grafikus, atsiţvelgiant į turimus išteklius; 

 apskaičiuoti projekto kaštus ir sudaryti projekto biudţetą; 

 įvertinti ir mokėti valdyti projekto riziką; 

 suformuoti projekto komandą; 

 kontroliuoti projekto vykdymo eigą; 

 įvertinti organizacijos projektų valdymo brandą. 
Dalyko turinys  

Projektai ir projektų valdymas – sąvokos ir standartai. Procesų samprata. Procesų visuma. Procesų 

valdymas. Procesų sąsaja su pokyčiais. Projektų kontekstas: projektų gyvavimo ciklas, projektu 

suinteresuotos šalys ir organizacinė aplinka. Projektų valdymo kontekstas: programos, projektų 

portfeliai, projektų valdymo padaliniai, sub-projektai ir projektų grandinės. Projektų valdymo procesų 

grupės ir ţinių sritys. Projektų tipai. Projektų integracijos valdymas. Organizacijos strategija ir 

projektai. Projektų apimties valdymas, darbų išskaidymo struktūra. Projektų laiko valdymas, projektų 

grafikai ir jų parengimas. Projektų kaštų valdymas, biudţeto parengimas. Ţmogiškųjų išteklių 

valdymas projektuose. Projekto komandos formavimas ir ugdymas. Projekto personalo krūvio apskaita 

ir grafikų koregavimas. Projektų komunikacijos valdymas. Microsoft® Project programinės įrangos 

panaudojimas projektų planavime ir valdyme. Projektų rizikos įvertinimas, rizikos atsako priemonių 

planavimas ir valdymas. Projektų kokybės valdymo aspektai. Projektų aprūpinimo valdymas. 

Organizacinė projektų valdymo branda.  

Dalyko studijos valandomis 

Paskaitos – 40 val.; Seminarai – 16 val.; Konsultacijos – 14 val.; Savarankiškas studento darbas (namų 

darbų atlikimas, pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 86 val.; Kolokviumo ir egzamino 

pravedimas ir vertinimas – 4 val.; Iš viso – 160 val. 



Studijų rezultatų vertinimas 

Kolokviumas – 40%; Egzaminas – 60%. 
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