
Nuolatinės 
magistrantūros
studijos

Vytauto Didžiojo universitetas
Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Studijų
programos

-  Finansai*
-  Marketingas ir tarptautinė komercija* (anglų k., lietuvių k.)
-  Reklamos vadyba 
-  Tarptautinė ekonomika*

*Dvigubo diplomo (kartu su LCU 
Vadybos mokykla (Belgija), 
Trento Universitetas (Italija), 
Aveiro universitetas 
(Portugalija)) studijų galimybė

Studijų 
programų 
struktūra

I metai:

I semestras
30 ECTS

Studijų krypties
dalykai

II semestras
30 ECTS

Studijų krypties
dalykai

II metai:

III semestras
30 ECTS

„Artes liberales“
studijos

Mobilumo
langas

arba

IV semestras
30 ECTS

Magistro baigiamasis
darbas

Magistrantūros studijų programos yra nukreiptos į darbo rinkos poreikius ir asmenybinio augimo ugdymą:

I-II semestrai: Privalomieji dalykai (profesinio augimo studijos)
-  Studijų krypties žinias ir gebėjimus ugdantys dalykai;
-  Tyrimų gebėjimus ugdantys dalykai.

IV semestras: Magistro baigiamasis darbas

Esant poreikiui, galimybė atlikti profesinę praktiką

III semestras: Pasirenkamieji dalykai (asmenybinio augimo studijos)
Laikantis VDU „Artes liberales“ principų, EVF pasirenkamieji 
dalykai siūlomi iš trijų grupių:

-  Asmeninius gebėjimus ugdantys dalykai;
-  Vadybinius gebėjimus ugdantys dalykai;
-  Darnaus vystymosi žinias ir gebėjimus suteikiantys dalykai.

Arba Mobilumo langas, suteikiantis galimybių stažuotis užsienyje

Partneriai EVF yra šių
tarptautinių 
asociacijų 
narys:

European
Management
Association

Kodėl
VDU EVF?

-  Pasaulyje ir Lietuvoje pripažinta verslo mokykla;
-  Modernūs atvejų analize ir praktinių užduočių sprendimais (angl. problem based learning) paremti studijų 

metodai;
-  Į paskaitas integruoti susitikimai su verslo bei viešojo sektoriaus organizacijų atstovais;
-  Kvalifikuoti ir patyrę dėstytojai, paskaitas dėstantys praktikai, vizituojantys užsienio dėstytojai;
-  Bendruomeniška, draugiška ir bendradarbiavimą skatinanti studijų #VDUevf kultūra;
-  Patogus, dirbantiems pritaikytas studijų grafikas;
-  Mažos studijuojančiųjų grupės.

Studijų
finansavimas 

Valstybės finansuojamos vietos: yra  
Valstybės nefinansuojamos vietos: 1994,5 EUR semestrui (viso 3989 EUR metams) – galimas dalinis studijų 
kainos kompensavimas.

Kontaktai Ekonomikos ir vadybos fakultetas
S. Daukanto g. 28, LT-44246 Kaunas
Magistrantūros studijų vadovė dr. Renata Legenzova
El. paštas: renata.legenzova@vdu.lt
Tel.: +370 686 00886
Magistrantūros studijų koordinatorė Elena Joneikytė
Tel.: elena.joneikytė@vdu.lt
Tel.: +370 (37) 327851
www.evf.vdu.lt


