
KTU MBA programa 1

60 kreditų (ECTS) apimties 10-12 mėnesių programa, kurios turinį sudaro 4 blokai privalomų ir/ar pasirenkamų 
modulių.

Pabaigus programą suteikiamas Verslo administravimo magistro (tarptautinis kvalifikacinis laipsnis (angl. Master of 
Business Administration), MBA.

MBA studijų programą priimami bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį įgiję ir ne trumpesnę kaip trejų metų 
praktinio darbo patirtį turintys asmenys, atitinkantys su programos pobūdžiu siejamus aukštosios mokyklos 
nustatytus reikalavimus 2

MBA atveju baigiamasis darbas nėra neprivalomas. 

Atsiskaitymai organizuojami vystant  
4 realių verslo situacijų projektus:

z Technologinio pokyčio projektas
z Verslo modelio projektas
z Produkto vystymo projektas
z Organizacijos transformacijos projektas

Paskaitų metu sužinosite naujausias  
tendencijas šiose tematikose:

z Technologinės tendencijos ir transformacijos: 
skaitmenizavimas, pažangios gamybos 
technologijos, žiedinė ekonomika.

z Strategija ir verslo modeliai 
z Inovacijų valdymas 
z Organizacijos dizainas
z Verslo funkcijos: Rinkodara, Žmonių išteklių 

valdymas, Finansai

Programa yra orientuota į šiuolaikinio vadovo 
kompetencijas:

z Naujausios žinios (Hyperawareness)
z Duomenimis grįstas spendimų priėmimas
z Greitas sprendimų įgyvendinimas ir pokyčių 

valdymas 
z Atsparumas
z Skirtingų kartų žmogiškųjų išteklių valdymas

Naudos studijuojantiems:

z Aukšto lygio Lietuvos ir užsienio dėstytojų bei 
verslo praktikų paskaitos

z 4 grupiniai projektai realių įmonių pavydžiu 
z Mišri (kontaktinė ir nuotolinė) mokymosi forma. 

Kontaktiniai užsiėmimai patogioje lokacijoje. 
Kontaktiniai užsiėmimai 3 dienas per mėnesį 
(ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais). 
Kitos studijų proceso veiklos organizuojamos 
nuotoliniu būdu.

z MBA Verslo administravimo magistro 
(tarptautinis kvalifikacinis laipsnis)
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KTU MBA programa 1

60 kreditų (ECTS) apimties 10-12 mėnesių programa, kurios turinį sudaro 4 blokai privalomų ir/ ar pasirenkamų 
modulių.

Pabaigus programą suteikiamas Verslo administravimo magistro (tarptautinis kvalifikacinis laipsnis (angl. Master of 
Business Administration), MBA.

MBA studijų programą priimami bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį įgiję ir ne trumpesnę kaip trejų metų 
praktinio darbo patirtį turintys asmenys, atitinkantys su programos pobūdžiu siejamus aukštosios mokyklos 
nustatytus reikalavimus2

MBA atveju baigiamasis darbas nėra neprivalomas. 

Atsiskaitymai organizuojami vystant  
4 realių verslo situacijų projektus:

z Technologinio pokyčio projektas
z Verslo modelio projektas
z Produkto vystymo projektas
z Organizacijos transformacijos projektas

Paskaitų metu sužinosite naujausias  
tendencijas šiose tematikose:

z Technologinės tendencijos ir transformacijos: 
skaitmenizavimas, pažangios gamybos 
technologijos, žiedinė ekonomika.

z Strategija ir verslo modeliai 
z Inovacijų valdymas 
z Organizacijos dizainas
z Verslo funkcijos: Rinkodara, Žmonių išteklių 

valdymas, Finansai

Programa yra orientuota į šiuolaikinio vadovo 
kompetencijas:

z Naujausios žinios (Hyperawareness)
z Duomenimis grįstas spendimų priėmimas
z Greitas sprendimų įgyvendinimas ir pokyčių 

valdymas 
z Atsparumas
z Skirtingų kartų žmogiškųjų išteklių valdymas

Naudos studijuojantiems:

z Aukšto lygio Lietuvos ir užsienio dėstytojų bei 
verslo praktikų paskaitos

z 4 grupiniai projektai realių įmonių pavydžiu 
z Mišri (kontaktinė ir nuotolinė) mokymosi forma. 

Kontaktiniai užsiėmimai patogioje lokacijoje. 
Kontaktiniai užsiėmimai 3 dienas per mėnesį 
(ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais). 
Kitos studijų proceso veiklos organizuojamos 
nuotoliniu būdu.

z MBA Verslo administravimo magistro 
(tarptautinis kvalifikacinis laipsnis)
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