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Pavadinimas 

FIRMŲ VALDYMO SISTEMŲ ORGPROJEKTAVIMAS 

Pavadinimas anglų kalba 

ORGANIZATIONAL DESIGN 

Dalyko anotacija anglų kalba  

This course focuses on the means and methods of organizational design. Students will gain theoretical 

background of organizational design as well as Project preparation skills during this course. Principles of 

designing and redesigning of organizational structure will be presented to the students. They will learn how to 

prepare such documentation as managerial process regulations, employee manual and sub divisional regulations 

and how to design the working places.   

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Vadyba, personalo valdymas, strateginis valdymas 

Dalyko studijų rezultatai 

Baigę kursą studentai gebės: 

 Analizuoti organizacijos valdymo sistemos sandarą, procesus ir išsiaiškinti jų privalumus ir trūkumus 

 Projektuoti naujos organizacijos valdymo struktūrą arba parengti funciojančios struktūros 

reorganizavimo projektą; 

 Parengti organizacijos padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigines instrukcijas; 

 Sudaryti laikinų mobilių struktūrų (patricinių, projektinių, modulinių, tinklinių) projektus; 

 Sudaryti valdymo procesų reglamentus bei atskirų vadybinių procedūrų aprašus; 

 Parengti darbuotojų darbo vietų organizavimo projektus, jų aprūpinimo orgtechnika aprašus; 

 Parengti projektines užduotis vadybos informacinės sistemos projektavimui. 

Dalyko turinys 

Valdymo sistemos (VS) organizacinio projektavimo samprata. VS orgprojekto sudėtinės dalys. Duomenų, 

reikalingų orgprojektavimui, parengimas ir sisteminimas. Organizacinė valdymo struktūros bendrosios schemos 

sudarymas. Pagrindinių firmos sudėtinių dalių (modulių) ar veiklos sferų valdymo struktūrų sudarymas. 

Programų (projektų) valdymo projektavimas. Padalinių funkcijų reglamentavimas. Procesų aprašymas. 

Profesinių reikalavimų valdymo personalui nustatymas. Darbuotojų pareigų reglamentavimas. Darbuotojų 

skaičiaus nustatymas. Darbo vietų projektavimas. Darbo sąlygų reglamentavimas. Pasikartojančių valdymo 

procesų reglamentavimas. Orgprojekto realizavimas, VS kūrimas (pertvarkymas). 

Dalyko studijos valandomis 

Paskaitos  –  45 val.;  

Seminarai  –  15 val. 

Namų darbas  - 20,5 val. 

Konsultacijos – 26,5 val. 

Savarankiškas studento darbas  –  53 val.  

Studijų rezultatų vertinimas 

Kolokviumas – 30%;  

Namų darbas – 20%;  

Egzaminas -  50 % 

Literatūra 

1. Zakarevicius P. (2003). Pokyčiai organizacijose. Kaunas: VDU. 

2. Zakarevičius P., Kvedaravičius J., Augustauskas T. (2004). Organizacijų vystymosi paradigm. Kaunas: VDU. 

3. Daft R.A. (1988). Organization Theory and Design. New York: West Publishing Company. 

Pfeffer J. (1995). Organization Design. Chicago: Irwin. 



Dalyko programos rengėjas      

Prof. habil. Dr. Povilas Zakarevičius, Eknomikos ir vadybos fakultetas, Vadybos katedra 

 


