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Programos tikslas – parengti ateities lyderius, pasižyminčius pažangaus verslo ir vadybos sričių
išmanymu, ir gebančius efektyviai, atsakingai ir etiškai vadovauti organizacijoms nepastovumo ir
neapibrėžtumo kupiname kompleksiniame ir dviprasmiškame kontekste, taip pat išsiugdžiusius mokymosi
visą gyvenimą ir asmeninės lyderystės gebėjimus, įgalinančius dirbti savarankiškai, originaliai ir asmeniškai
prisidėti prie verslo ir plačiosios visuomenės plėtros.
Sėkmingai baigę programą absolventai gebės:
Žinios ir jų taikymas
LO1: Pademonstruoti supratimą apie organizacijų, kaip sistemų,
kompleksiškumą.
LO2: Pademonstruoti gebėjimą suprasti ir paaiškinti sąsajas tarp
vadybos funkcijų, lyderystės, sprendimų priėmimo ir išorinės aplinkos.

Gebėjimai atlikti tyrimus

Specialieji gebėjimai

LO3: Suprasti lyderystės kompleksiškumą ir tarpdalykinę lyderystės
studijų prigimtį.
LO4: Efektyviai naudoti informaciją ir žinias: analizuoti, sisteminti ir
interpretuoti duomenis bei komunikuoti rezultatus gautus atliekus kritinę
mokslinių tyrimų rezultatų analizę.
LO5: Taikyti strateginius ir žvalgybinius tyrimo metodus.
LO6: Ugdytis kritinės savivokos, lyderystės ir tarpasmeninio tobulėjimo
vertinimo gebėjimus.
LO7: Ugdytis vertybėmis grindžiamos lyderystės gebėjimus, geresnę
savimonę, asmeninio ir tarpasmeninio tobulėjimo vertinimo gebėjimus.
LO8: Kritiškai vertinti kontekstą, kuriame organizacijos vykdo verslo
veiklą, ir tai, kaip verslo aplinka veikia priimamus strateginius ir veiklos
sprendimus.
LO9: Rengti ir įgyvendinti tarpfunkcinius sprendimus siekiant
organizacijos vizijos, misijos ir tikslų įgyvendinimo, naudojant strateginio
valdymo ir rinkodaros principus bei integruojant įgytas žinias ir
gebėjimus.
LO10: Valdyti ir įgyvendinti inovacijų projektus.

Socialiniai gebėjimai
Asmeniniai gebėjimai

Profesinės veiklos ir tolesnių
studijų galimybės:

LO11: Kritiškai vertinti skaitmeninių technologijų naudojimą diegiant
įvairias verslo inovacijas, pavyzdžiui, verslo procesų, produktų/paslaugų
ir verslo modelių srityse.
LO12: Integruoti verslo teoriją ir praktiką, taikant naujai įgytas žinias ir
gebėjimus, juos derinant su realiai veikiančio verslo tikslais.
LO13: Visapusiškai ir nuolat apmąstyti lyderystės kontekstą, įtaką,
atsakomybę ir pasekmes.
LO14: Pademonstruoti veiksmingo pokyčių nešėjo gebėjimus.
LO15: Pademonstruoti verslaus lyderio kūrybingą mąstymą ir gebėjimus
diegti naujoves.
LO16: Pademonstruoti gebėjimą veikti savarankiškai ir prisiimti
atsakomybę už profesinės praktikos valdymą ypač kompleksinėje,
nenuspėjamoje ir nepažįstamoje aplinkoje.
LO17: Pademonstruoti veiksmingą abipusę komunikaciją: klausymąsi,
efektyvų sudėtingų idėjų ir argumentų komunikavimą žodžiu ir raštu,
įskaitant verslo ataskaitų rengimą, naudojant įvairias medijas.
LO18: Pademonstruoti atliekamam vaidmeniui būdingas profesines
savybes nepažįstamame mokymosi kontekste.
Programos absolventai bus gerai pasirengę vykdyti praktinę veiklą
tarptautinėse ir šalies verslo organizacijose, konsultacinėse kompanijose,
vyriausybiniame ir viešajame sektoriuose, savivaldybių ir žiniasklaidos
įstaigose, t. y. visur, kur reikia tarptautinės rinkodaros ir vadybos
specialistų, gerai išmanančių bei gebančių taikyti įvairias rinkodaros ir
vadybos žinias, gebančių valdyti skaitmeninės rinkodaros įrankius,
socialinius tinklus ir veiksmus žiniasklaidoje arba tęsti studijas
doktorantūroje.

Karjeros galimybės
• EMBA yra plati programa įgalinanti studentu pasirinkti įvairią karjerą viešajame ar privačiame
sektoriuose, priklausomai nuo jų siekių ir interesų. Daugelis studentų siekia prisiimti didesnę
atsakomybę savo įmonėse arba pakeisti savo dabartinį karjeros kelią, pasirinkdami kitas aplinkas:
geografiją arba pramonės sektorių. Taigi, absolventų pareigybės gali būti įvairių verslo įmonių vadovai
ir konsultantai, analitikai bei ministerijų departamentų ir/ar kitų viešųjų įstaigų vadovai.
Galimybės tęsti studijas
• Doktorantūros studijos verslo/vadybos kryptyje.

