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Sėkimingai pabaigę studijų programą absolventai gebės:
LO1. Suprasti pagrindinius ekonomikos dėsnius, vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas
ir taikyti šias žinias verslo kūrimui ir vystymui.
LO2. Suprasti eksponentinių technologijų principus, jų įtaką gamtai ir visuomenei, bei
socialinę verslo atsakomybę taikant šias technologijas versle.
Žinios ir jų LO3. Suprasti inovacijų vadybos iššūkius organizacijose, pagrindinius inovacijų valdymo
taikymas
principus.
LO4. Suprasti finansų planavimo instrumentus ir verslo finansavimo principus ir etapus,
finansinių ataskaitų rengimo principus bei gebės taikyti šias taikyti praktinėje veikloje
LO5. Suprasti įmonių steigimo, struktūros ir organizavimo principus bei taikyti šias žinias
praktinėje veikloje.
LO6. Rinkti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, reikalingus kurti naujas į klientą
Gebėjimai
orientuotas paslaugas ir spręsti kitus skaitmeninio verslo iššūkius; etiškai naudoti ir platinti
vykdyti tyrimus duomenis, atsižvelgdami į duomenų privatumą ir saugą.
LO7. Identifikuoti vartotojų poreikius ir kurti į klientą orientuotas paslaugas ir
produktus, integruojant esamas ir atsirandančias technologijas.

Specialieji
gebėjimai

Socialiniai
gebėjimai

LO8. Sukurti komunikacijos su potencialiais klientais strategiją ir įgyvendinti
multimodalines skaitmeninės komunikacijos priemones.
LO9.Taikyti projektų vadybos principus kuriant tęstinio verslo vystymo projekto planą
verslo aplinkoje.
LO10. Identifikuoti savo lyderystės stilių ir taikyti lyderystės principus, sprendžiant verslo
vystymo iššūkius komandoje ir organizacijoje.
LO11. Suprasti bei analizuoti savo ir kitų žmonių emocines būsenas ir jausmus ir suprasti
geros savijautos ir gyvenimo balanso dėsnius, taikyti šias žinias verslo aplinkoje.
LO12. Būti efektyviu komandos nariu ir dirbti komandoje įvairialypėje ir daugiakultūrinėje
aplinkoje, būti atskaitingu už komandos rezultatus
LO13: Taikyti etikos principus akademinėje ir profesinėje aplinkose.

Asmeniniai
gebėjimai

LO15. Efektyviai ir įtaigiai komunikuoti kuriamą vertę, kūrybiškai panaudojant
multimodalinės komunikacijos priemones ir kanalus (rašytinė, žodinė, video, grafinė
komunikacija).
LO16. Analizuoti ir sisteminti problemas ir taikyti kritinį ir konstruktyvų mąstymą priimant
verslo sprendimus sudėtingose ir neapibrėžtose situacijose.
LO17. Suprasti save visuomenės,organizacijos, darbo grupės kontekste ir pasirinkti
tinkamus saviugdos ir savireguliavimo būdus (reflektyvus mąstymas).

Karjeros galimybės
• Baigus šią studijų programą studentai galės patys kurti verslus, dirbti verslo analitikais, skaitmeninimo
projektų vadybininkais, skaitmeninimo produktų ir paslaugų vadybininkais, verslo dizaineriais,
inovacijų diegimo specialistais, projektų vadovais paslaugų ir gamybos įmonėse, valstybinėse ir ne
pelno siekiančiose organizacijose taikyti skaitmeninių technologijų sprendimus finansų, rinkodaros,
pardavimų, žmogiškųjų išteklių bei projektų/procesų valdymo srityse.
Tolimesnių studijų galimybės
• Baigę programą absolventai turės galimybę toliau gilinti kompetencijas tęsiant studijas verslo ar
vadybos krypties magistratūroje.

