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Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Privalomas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) 1 pakopos (bakalauro) studijos 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas 7 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Auditorinė 

Pavadinimas 

VADYBA  
Pavadinimas anglų kalba 

MANAGEMENT 
Dalyko apimtis kreditais 

ECTS 4 

Trumpa dalyko anotacija   

Įvadas. Vadybos samprata. Valdymas ir vadovai. Pagrindinės vadybos mokyklos ir šiuolaikinės koncepcijos. 
Vadyba XXI amžiuje. Pagrindinės vadybos kategorijos: valdymo proceso samprata; socialinės organizacijos, 
kaip vadybos objekto, samprata; organizacijos aplinka; valdymo funkcijos; organizacinė valdymo struktūra; 
valdymo personalas, vadovo darbo turinys. Pagrindinės valdymo veiklos: valdymo sprendimų priėmimas; 
planavimas ir strateginis valdymas; organizavimas ir organizacinė struktūra; vadovavimas, motyvacija, 
lyderiavimas ir darbas komandose; bendravimas; kontrolė. Informacinės sistemos. 

Dalyko anotacija anglų kalba  
Course objective - to introduce students to theories and concepts of management, increase knowledge and 
understanding of management terminology. Course purpose - to develop student’s knowledge in 
management, by providing practice in assessing management problems of enterprises. Emphasis is placed on 
understanding of management theories. In order to achieve these objectives, the course includes lectures, 
class discussions, a group project and analysis of short business cases. 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

- 

Dalyko studijų rezultatai 

Baigę kursą studentai gebės:  
• Apibrėžti vadybos sampratą;  
• Apibūdinti vadovo savybes ir jo darbo turinį;  
• Apibūdinti pagrindines vadybos mokyklas ir koncepcijas;  
• Apibūdinti vadybos tendencijas XXI amžiuje;  
• Apibrėžti socialinės organizacijos sąvoką;  
• Apibrėžti pagrindines valdymo funkcijas;  
• Apibrėžti pagrindines valdymo veiklas ir jų turinį. 

Dalyko turinys (temos)  

1. Įvadas. Vadybos samprata. Valdymas ir vadovai. 5 val.  

2. Pagrindinės vadybos mokyklos ir šiuolaikinės koncepcijos. Vadyba XXI amžiuje. 10 val.  

3. Pagrindinės vadybos kategorijos: valdymo proceso samprata; socialinės organizacijos, kaip 
vadybos objekto, samprata.  

5 val. 

4. Organizacijos aplinka; valdymo funkcijos; organizacinė valdymo struktūra; valdymo 10 val.  



personalas, vadovo darbo turinys. 

5. Pagrindinės valdymo veiklos: valdymo sprendimų priėmimas; planavimas ir strateginis 
valdymas; organizavimas ir organizacinė struktūra; vadovavimas, motyvacija, 
lyderiavimas ir darbas komandose; bendravimas; kontrolė. 

10 val.  

6. Informacinės sistemos. 5 val.  

Iš viso: 45 val.  

Dalyko studijos valandomis 

Paskaitos –  45 val., namų darbas  –  30 val., savarankiškas studento darbas  (tame tarpe - pasirengimas kolokviumui ir 
egzaminui) – 45 val.  
Iš viso: 120 val.  

Studijų rezultatų vertinimas 

Namų darbas – 20%, kolokviumas – 30%, egzaminas – 50 % 

Rekomenduojama literatūra 

Egzempliorių skaičius 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas Leidykla Universiteto 

bibliotekoje 
Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose  

(nurodyti 
konkr. 

bibliotekų 
pav.) 

Pagrindinė literatūra 

1. 1999 Stoner, J. A. F., Freeman, R. 
E., Gilbert, D. R., Jr. Vadyba. 

Kaunas, 
Poligrafija ir 
informatika 

   

2. 2002 Zakarevičius, P.  Vadyba: 
genezė, dabartis, tendencijos. 

Kaunas, VDU 
leidykla    

3. 2003 Appleby, R.C. Šiuolaikinio 
verslo administravimas. 

Vilnius, 
Charibdė    

4. 1988 
Mescon, M., Albert, M., 
Khedouri, F. Management. 3 
rd ed. 

N.Y., 
Harper&Row 
Publ. 

   

5. 2002 Stoškus, S. Bendrieji vadybos 
aspektai: mokomoji knyga. 

Šiauliai, Šiaulių 
universiteto 
leidykla 

   

6. 1998 Seilius, A. Organizacijų 
tobulinimo vadyba. 

Klaipėda : 
Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

   

7. 2004 

Zakarevičius, P., 
Kvedaravičius, J., 
Augustauskas, T. Organizacijų 
vystymosi paradigma. 

Kaunas, VDU 
leidykla    

Dalyko programos rengėjas/-ai 

Dr. Sonata Staniulienė, Ekonomikos ir vadybos fakulteto vadybos katedra 
 

 


