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STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS 
 

Eil.

Nr. 
Parametrai Duomenys 

1. Studijų programos pavadinimas Logistikos vadyba 

2. Studijų programos pavadinimas anglų kalba Logistics Management 

3. Studijų programos valstybinis kodas  6531LX007 

4. 

Studijų programos kodas pagal Tarptautinę 

standartizuotą švietimo klasifikaciją 

(ISCED) 

6550413 

5. 

Studijų krypties, krypčių grupės arba 

studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai 

(jeigu yra), studijų krypčių reglamentai 

(jeigu yra)  

Verslas, Verslo ir viešoji vadyba,  

Studijų krypčių grupės aprašas 

6. Švietimo sritis Verslas ir administravimas 

7. Švietimo posritis Vadyba ir administravimas 

8. Programos lygmuo Koleginės studijos 

9. Studijų tipas Pakopinės studijos 

10. Studijų pakopa Pirmosios pakopos studijos 

11. Studijų programos vykdymo kalba (-os) Lietuvių 

12. 
Suteikiama kvalifikacija  (pavadinimas, 

kodas) 

Verslo vadybos profesinis bakalauro laipsnis, 

KVALLAIP00813 

13. Kvalifikacinio laipsnio poţymiai Studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis 

14. 
Išduodamo išsilavinimo paţymėjimo 

blanko pavadinimas ir kodas 
Profesinio bakalauro diplomas, kodas 6632 

15. 

Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti 

studijuoti pagal programą, pavadinimas, 

valstybinis kodas (jeigu nustatyta) 

- 

16. Minimalus išsilavinimas 

Ne ţemesnis kaip vidurinis išsilavinimas, 

atsiţvelgiant į stojančiųjų mokymosi rezultatus, 

stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios 

mokyklos nustatytus kriterijus.  

17. Kiti duomenys - 

18. 

Programos apimtis 

kreditais 
Studijų forma Studijų trukmė (metais) 

Priėmimo į 

programą metai 

180 Nuolatinė 3  2002 

19. 

Institucijos, pateikusios registruoti 

programą, juridinio asmens kodas, 

pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111968056, Viešoji 

įstaiga, Klaipėdos valstybinė kolegija  

20. 

Institucijų, su kuriomis suderinta 

programa, juridinio asmens kodai, 

pavadinimai ir suderinimo datos 

- 

21. 

Institucijų patvirtinusių programą, 

juridinio asmens kodai, pavadinimai ir 

patvirtinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 188603091, Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija,      

2002-08-30, Nr.1515 

22. 

Institucijų, atlikusių programos ekspertinį 

vertinimą, juridinio asmens kodai, 

pavadinimai ir vertinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų 

kokybės vertinimo centras, 2015-09-28  

23. 
Institucijos, akreditavusios programą, 

juridinio asmens kodas, pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų 

kokybės vertinimo centras 

24. Programos pateikimo savianalizei data - 



2 

 

25. 

Sprendimo dėl programos akreditavimo 

data ir numeris, akreditavimo tipas, 

akreditavimo terminas (jeigu nustatytas) 

2016-02-01, Nr. SV5-28,  

Akredituota iki 2022-06-30 

26. 

Programą vykdančios aukštosios mokyklos 

juridinio asmens kodas, pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111968056, Viešoji 

įstaiga, Klaipėdos valstybinė kolegija 

Kitoje teritorijoje esančio (-čių) aukštosios 

mokyklos padalinio (-ių) kodas (-ai), 

pavadinimas (-ai) (jei padalinys (-iai) yra) 

- 

27. 
Programos specializacijų pavadinimai 

lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu yra) 
- 

28. 
Programos specializacijos aprašas (jeigu 

yra) 
- 

29. 
Galimybė rinktis gretutinės krypties 

studijas (taip/ne) 
Ne 

30. Programos finansinės grupės kodas 2.1 

31. Studijų sistemos sandara Pakopinės studijos 

32. Programos aprašo santrauka lietuvių kalba 

Bendras apibūdinimas: 

Studijų programos tikslas(-ai): 

Parengti aukštos kvalifikacijos vadybininką gebantį 

valdyti klientų aptarnavimo, transportavimo, 

sandėliavimo, atsargų valdymo logistinio 

bendradarbiavimo procesus ir veiklas. 

Studijų rezultatai: 

Programos absolventas: 

1. Ţino ekonomikos mokslo dėsnius, vadybinės 

veiklos kryptis, valdymo funkcijas. 

2. Išmano materialinių, informacinių ir finansinių 

srautų, logistinių technologinių procesų valdymą, 

teisės aktus, reglamentuojančius įmonių veiklą. 

3. Renka ir analizuoja duomenis, reikalingus tiriant 

aprūpinimo ir vartojimo rinką, nustatant logistikos 

paslaugų paklausą, optimizuojant tiekimo grandţių 

skaičių, atsargų kiekį sandėliavimo ir transportavimo 

sąnaudas. 

4. Valdo logistinius procesus (materialinius, 

informacinius, finansinius srautus, transportavimą, 

sandėliavimą) ir darbo operacijas, savarankiškai 

pasirinkdami technologines, organizacines ir 

metodines priemones. 

5. Organizuoja ir vykdo įmonės veiklą pagal veiklos 

rūšį, aplinkos sąlygas, darbo, civilinės ir aplinkos 

saugos reikalavimus. 

6. Naudoja logistinės veiklos kontrolės uţtikrinimo 

priemones, vertina jos rezultatus ir teikiamų paslaugų 

kokybę. 

7. Komunikuoja su įmonės specialistais, 

bendradarbiais, pavaldiniais, Lietuvos ir uţsienio 

partneriais ir klientais. Rengia ir teikia reikiamą 

informaciją, dalykiškai vertina situaciją ir taiko 

efektyvius sprendimo būdus. 

8. Atsako uţ savo ir pavaldţių darbuotojų veiklos 

kokybę, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu. 
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9. Savarankiškai mokosi, priima ir įgyvendina 

sprendimus, laikantis bendradarbiavimo bei 

lyderystės principų. 

10. Ţino savo vaidmenį įmonės logistikos veiklos 

sistemoje ir turi moralinę atsakomybę uţ rezultatų 

poveikį visuomeninei ekonominei gerovei ir aplinkai. 

 Mokymo ir mokymosi veiklos: 

Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, 

seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai 

projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų 

analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų 

ţemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių 

straipsnių rengimas, informacijos paieška ir 

sisteminimas ir kt.  

Studijų rezultatų vertinimo būdai:  

Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas 

visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant 

kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro 

metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: 

kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai 

projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, 

informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, 

savarankiškos kūrybinės uţduotys, seminarai, 

kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, 

baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas. 

Sandara: 

Studijų dalykai (moduliai), praktika: 

Studijų dalykai (117 kreditų): Sociologija/Filosofija, 

IT komunikacija ir dokumentų valdymas, Logistikos 

pagrindai, Verslo matematika ir statistika, Vadybos 

pagrindai, Profesinė komunikacija, Tvari logistika,  

Verslo uţsienio kalba 1(anglų, vokiečių, prancūzų), 

Verslo uţsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, prancūzų, 

rusų), Ekonomika, Taikomųjų tyrimų metodologija, 

Krovinių ir transporto sistemų valdymas, Rinkodara 

ir pardavimų valdymas, Buhalterinė apskaita ir 

finansai, Sandėlių logistika, Uosto logistika, Tiekimo 

grandinės valdymas, Verslo teisė ir etika,  

Tarptautinė ir muitinės logistika, Kursinis darbas, 

Kokybės valdymas, Logistinių grandţių ekonomika, 

Darbų sauga. 

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai). 

Praktikos (48 kreditai): Paţintinė praktika, Vadybos 

praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Logistinių 

įgūdţių lavinimo praktika, Logistikos procesų 

valdymo sistemų praktika, Baigiamoji praktika.  

Baigiamasis darbas (9 kreditai). 

Specializacijos: 

- 

Studento pasirinkimai: 

Galima rinktis: 
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- laisvai pasirenkamus studijų dalykus; 

- alternatyvius studijų dalykus. 

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Studijų procese naudojamos logistikos sistemų 

informacinės valdymo programos, diegiami 

inovatyvūs studijų metodai.  Praktikoms skiriama 48 

proc. studijų apimties,  80 proc.  dalykų tiesiogiai 

siejasi su specialybe.   

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

Profesinės veiklos galimybės: 

Absolventai, sėkmingai baigę studijas pagal šią 

programą gebės dirbti logistikos vadybininkais 

prekybos, gamybos, sandėlių ir terminalų, 

geleţinkelio, jūrų, kelių, oro transporto, transporto 

ekspedicines bei kitas logistines paslaugas 

teikiančiose  įvairiose  Lietuvos bei tarptautinėse 

organizacijose, kurti savo verslą. 

Tolesnių studijų galimybės: 

Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos 

magistrantūros studijas aukštosios mokyklos 

nustatyta tvarka. 

 Programos aprašymo santraukos parengimo ir 

atnaujinimo datos: 2020-02-14 

33. Programos aprašymo santrauka anglų 

kalba (Summary of Profile of a Study 

Programme) 

General Description: 

Objective(s) of a study programme: 

Prepare a highly qualified manager capable of 

managing processes and activities related to 

customer service, transportation, warehousing, 

reserve management, logistics cooperation.   

Learning outcomes: 

1. Knows the laws of economics, directions of 

managerial activity, and management functions. 

2. Understands the management of material, 

information and financial flows, management of 

logistics technological processes, and the legal 

regulation of the activities of companies.  

3. Collects and analyzes data necessary for 

researching the supply and consumption market, 

determining the demand for logistics services, and 

optimizing the number of parts of the supply chain, 

the amount of inventory, and storage and 

transportation costs.  

4. Manages the logistical processes (material, 

information, financial flows, transportation, and 

storage) and work operations by independently 

selecting technological, organizational and 

methodical tools.  

5. Organizes and conducts the company's activities 

taking into consideration the type of activity, 

environmental conditions, and labour, civil and 

environmental safety requirements. 

6. Uses relevant tools to assure the control of 
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logistical activities, and evaluates the results, and 

the quality of provided services.  

7. Communicates with the company’s specialists, 

coworkers, subordinates, Lithuanian and overseas 

partners and customers; prepares and provides the 

necessary information, constructively assesses the 

situation and applies effective solutions.  

8. Takes responsibility for the quality of their own 

performance and that of their subordinates in 

compliance with professional ethics and public 

spirit.  

9. Learns independently, takes and implements 

decisions following the principles of leadership and 

cooperation. 

10. Is aware of their role in the system of the 

company’s logistical activities and takes moral 

responsibility for the impact of the results on the 

economic wellbeing of society and the 

environment. 

Activities of teaching and learning: 

Lectures, seminars, exercises, discussions, group 

work, literature analysis, project preparation, 

individual tasks, etc. 

Methods of student  achievement assessment: 

The assessment of the learning outcomes of the 

study programme is carried out during the semester 

and the examination session applying a cumulative 

assessment system. During the semester, the 

learning outcomes are assessed by means of interim 

assignments: tests, individual and group projects, 

case studies, information search and systematizing, 

discussions, essays, independent creative tasks, 

seminars, term papers, practice reports, 

examinations, final projects and / or qualifying 

exams. 

Framework: 

Study subjects (modules), practical training: 

Study subjects (117 credits): Sociology/Philosophy, 

IT Communication and Document Management, 

Basics of Logistics, Business Mathematics and 

Statistics, Basics of Management, Professional 

Communication, Sustainable Logistics, Business 

Language 1 (English, German, French), Business 

Language 2 (English, German, French, Russian), 

Economics, Applied Research Methodology, 

Managing Freight and Transport Systems, 

Marketing and Sales Management, Accounting and 

Finance, Warehouse Logistics, Port Logistics, 

Supply Chain Management, Business Law and 

Ethics, International and Customs Logistics, Term 

paper, Quality Management, Logistics Chains 

Economics, Occupational Safety. 
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Optional subjects ( 6 credits). 

Practices (48 credits): Introductory Intership, 

Management Practice, Intership in Simulation 

Enterprise, Logistic Skills Training Practice, 

Intership of Logistics Process Management System, 

Final Practice. 

Graduation Paper (9 credits). 

Specializations: 

- 

Optional courses: 

It is possible:  

- to select optional subjects; 

- to select alternative subjects. 

Distinctive features of a study programme: 

A number of logistics management information 

system programmes are used in the study process; 

48 per cent of the study credits are allocated to 

practical training; 80 per cent of the study subjects 

are directly related to the profession and modern 

and innovative study methods used in the 

programme. 

Access to professional activity or further study: 

Access to professional activity: 

Having completed this study programme, the 

graduates will be able to work as logistics managers 

in various Lithuanian and international 

organizations including trade, manufacturing, 

warehousing, railway, sea, road, and air transport, 

forwarding and other logistic services providers. 

Access to further study: 

Access to the second cycle studies upon meeting 

requirements set by the accepting higher education 

institution. 

34. 

Priėmimo studijuoti į atitinkamą 

programą metai: 

Kiekvienais metais planuojamų priimti studijuoti 

asmenų skaičius aukštojoje mokykloje, aukštosios 

mokyklos pavadinimas, juridinio asmens kodas: 

2020 50, 

Klaipėdos valstybinė kolegija, 

Juridinio asmens kodas 111968056 
 

 

Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija 

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė: 

Verslo administravimo katedros vedėja Jurgita Kasparienė 

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data: 2020-02-14 


