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PARDAVIM Ų LOGISTIKOS VADYBOS STUDIJ Ų PROGRAMOS TIKSLAI IR REZULTATAI 

(įgyjamos žinios ir gebėjimai) 
 

Pardavimų logistikos vadybos studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) 
sąsajos 

Programos tikslai 
 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

1.1. Žino esmines studijuojamų dalykų sąvokas, 
supranta logistikos teorijos mokslo ir praktikos 
raidą bei sąveiką su kitais mokslais 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba,  
Filosofijos įvadas/Sociologija, Aukštoji matematika, 
Statistika, Tiriamųjų darbų pagrindai, Dokumentų 
valdymas, Įmonių ekonomika, Vadybos pagrindai, 
Logistikos pagrindai, Tarptautinės ekonomikos 
pagrindai, Transporto logistika ir administravimas, 
Uosto darbo organizavimas, agentavimas. 

1.2. Žino teoriškai naujas jūrų transporto ir 
prekių judėjimo technologijas, taiko žinias apie 
logistikos procesuose naudojamas medžiagas, 
elementus. 

Specialybės užsienio kalba, Statistika, Dokumentų 
valdymas, Teisės pagrindai, Darbuotojų sauga ir 
sveikata, Visuotinės kokybės vadyba, Tiriamųjų 
darbų pagrindai, Verslo teisė, Rinkos tyrimas,  
Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema, 
Logistikos pagrindai, Specialiųjų terminalų 
organizavimas ir darbas, Pardavimų logistika. 

1.3. Geba savarankiškai studijuoti ir analizuoti 
dalyko literatūrą, geba taikyti teorines žinias 
praktinių problemų sprendimui 

Specialybės užsienio kalba, Mikroekonomika, 
Makroekonomika, Dokumentų valdymas, 
Informatika, Teisės pagrindai, Darbuotojų sauga ir 
sveikata, Įmonių ekonomika, Vadybos pagrindai, 
Visuotinės kokybės vadyba, Prekių muitai ir 
draudimas, Tarptautinės ekonomikos pagrindai, 
Logistikos pagrindai, Specialiųjų terminalų 
organizavimas ir darbas, Vartotojų teisių gynimas, 
Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 

1. Suteikti Pardavimų 
logistikos vadybos bazines 
žinias: verslo organizavimas 
ir informacijos valdymas  

1.4. Žino LR normatyvinius dokumentus ir 
įstatymus, analizuoja logistinių ir transporto 
įmonių veiklos dokumentavimą 

Specialybės kalba, Aukštoji matematika, Statistika, 
Dokumentų valdymas, Teisės pagrindai, 
Informatika, Verslo teisė, Rinkos tyrimas, Prekių 
muitai ir draudimas, Specializacijos kursinis darbas,  
Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema, 
Logistikos pagrindai, Transporto logistika ir 
administravimas, Sandėliavimo logistika, Pardavimų 
logistika, Jūrų verslo teisinis reguliavimas,Vartotojų 
teisių gynimas, Pažintinė praktika  

2.2. Geba atpažinti informacijos svarbą ir rinkti, 
analizuoti būtiniausią informaciją, sisteminti 
tyrimų duomenys, parengiant ataskaitas 

Aukštoji matematika, Statistika, Informatika, 
Tiriamųjų darbų pagrindai, Visuotinės kokybės 
Rinkos tyrimas, Rinkodaros pagrindai, vadyba, 
Prekių muitai ir draudimas, Specializacijos kursinis 
darbas, Logistikos pagrindai, Pardavimų logistika, 
Sandėliavimo logistika, E-Pardavimai, Jūrų verslo 
teisinis reguliavimas, Pažintinė praktika, Profesinės 
veiklos praktika „Biurometa“, Baigiamoji profesinės 
veiklos praktika, Baigiamojo darbo rengimas. 

2.3. Geba suderinti rinkodaros komplekso 
elementus, planuoti ir atlikti logistinės ar 
transporto įmonės rinkos tyrimus, įvertinti 
įmonės būklę, nustatyti silpnąsias ir stipriąsias 
puses 

Makroekonomika, Aukštoji matematika, Statistika, 
Vadybos pagrindai, Įminių ekonomika, Visuotinės 
kokybės vadyba, Rinkodaros pagrindai, Rinkos 
tyrimas, Specializacijos kursinis darbas, 
Tarptautinės ekonomikos pagrindai, Logistikos 
pagrindai, E-Pardavimai, Jūrų verslo teisinis 
reguliavimas, Pažintinė praktika, Profesinės veiklos 
praktika „Biurometa“, Baigiamojo darbo rengimas. 

2.4. Geba vertinti tarptautinės pardavimų 
logistikos procesus ir jo reguliavimo metodus 

Specialybės užsienio kalba, Mikroekonomika, 
Makroekonomika, Aukštoji matematika, Statistika, 
Teisės pagrindai, Vadybos pagrindai, Visuotinės 
kokybės vadyba, Rinkodaros pagrindai, Verslo teisė, 
Apskaitos pagrindai, Tarptautinės ekonomikos 
pagrindai, Logistikos pagrindai, Prekių muitai ir 
draudimas, Specialiųjų terminalų organizavimas ir 
darbas, Transporto logistika ir administravimas, 
Pardavimų logistika, E-Pardavimai, Jūrų verslo 
teisinis reguliavimas, Jūrų transporto technologijos 
ir jų valdymas, Uosto darbo organizavimas, 
agentavimas. 

2. Suprasti, analizuoti, tirti 
pardavimų logistikos 
technologijų ir šiuolaikinės 
tarptautinės prekybos 
procesus ir jų reguliavimo 
metodus, vertinti paslaugų ir 
produktų savybes  

2.5 Geba analizuoti ir taikyti Europos Bendrijos 
bei nacionalinius teisės aktus, 
reglamentuojančius prekių deklaravimą, 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, 
Dokumentų valdymas, Teisės pagrindai, Visuotinės 
kokybės vadyba, Rinkodaros pagrindai, Verslo teisė, 



muitinės procedūrų vykdymą bei muitinės 
formalumų atlikimą 

Prekių muitai ir draudimas, Specializacijos  kursinis 
darbas, Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema, 
Logistikos pagrindai, Specialiųjų terminalų 
organizavimas ir darbas, Pardavimų logistika, 
Maisto ir ne maisto prekės, Sandėliavimo logistika, 
E-Pardavimai, Vartotojų teisių gynimas, Pažintinė 
praktika, Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 
Jūrų verslo teisinis reguliavimas, Jūrų transporto 
technologijos ir jų valdymas, Uosto darbo 
organizavimas, agentavimas. 

2.6 Geba pagrįsti vadybinius sprendimus 
ekonominiais skaičiavimais, vertins mikro ir 
makro veiksnių įtaką verslui 

Specialybės kalba, Mikroekonomika, 
Makroekonomika, Aukštoji matematika, Statistika, 
Informatika, Įmonių ekonomika, Vadybos pagrindai, 
Visuotinės kokybės vadyba, Logistikoa pagrindai, 
Rinkos tyrimas, Apskaitos pagrindai, Specializacijos 
kursinis darbas, Pažintinė praktika, Profesinės 
veiklos praktika „Biurometa“, Baigiamoji profesinės 
veiklos praktika, Baigiamojo darbo rengimas. 

2.7. Geba nustatyti ir atrinkti pagrindinius 
veiksnius, kurie daro įtaką prekių pardavimų 
rodikliams 

Mikroekonomika, Makroekonomika, Įmonių 
ekonomika, Rinkodaros pagrindai, Rinkos tyrimas, 
Prekių muitai ir draudimas, Specializacijos  kursinis 
darbas, Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema, 
Pardavimų logistika, Pardavimų organizavimas, 
Maisto ir ne maisto prekės, Sandėliavimo logistika, 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba, Reklamos 
pagrindai, E-Pardavimai, Pažintinė praktika, 
Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, Baigiamoji 
profesinės veiklos praktika, Baigiamojo darbo 
rengimas. 

3.1. Geba analizuoti ir įvertinti logistinę verslo 
aplinką, taikyti vadybos ir ekonomikos žinias, ir 
įvairius analizės metodus organizacijų vadybai ir 
verslo organizavimui tobulinti 

Specialybės užsienio kalba,  Darbuotojų sauga ir 
sveikata, Įmonių ekonomika, Visuotinės kokybės 
vadyba, Rinkos tyrimas, Rinkodaros pagrindai, 
Specializacijos  kursinis darbas, Logistikos 
pagrindai, Transporto logistika ir administravimas, 
Pardavimų logistika, Jūrų transporto technologijos ir 
jų valdymas, Uosto darbo organizavimas, 
agentavimas, Pažintinė praktika, Profesinės veiklos 
praktika „Biurometa“, Baigiamojo darbo rengimas. 

3.2. Geba planuoti ir organizuoti logistinės ar 
transporto įmonės įvairaus pobūdžio veiklą 
suvokiant verslo plano svarbą,  veikiančių 
nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose 

Įmonių ekonomika, Vadybos pagrindai, Visuotinės 
kokybės vadyba, Rinkodaros pagrindai, Rinkos 
tyrimas, Tarptautinės ekonomikos pagrindai, 
Logistikos pagrindai, Specialiųjų terminalų 
organizavimas ir darbas, Transporto logistika ir 
administravimas, Pardavimų logistika, Pardavimų 
organizavimas, Sandėliavimo logistika, Didmeninė 
ir mažmeninė prekyba, E-Pardavimai, Jūrų verslo 
teisinis reguliavimas, Pažintinė praktika, Profesinės 
veiklos praktika „Biurometa“, Baigiamojo darbo 
rengimas. 

3.3. Geba pateikti pardavimų strategiją, taktiką, 
rėmimo politiką, klientų aptarnavimą, kurti 
naujas paslaugų ir produktų atmainas, numatys 
verslo pranašumų galimybes   

Vadybos pagrindai, Visuotinės kokybės vadyba, 
Rinkodaros pagrindai, Rinkos tyrimas, Prekių muitai 
ir draudimas, Specializacijos kursinis darbas, Prekių 
kodavimo ir identifikavimo sistema, Specialiųjų 
terminalų organizavimas ir darbas, Transporto 
logistika ir administravimas, Pardavimų logistika, 
Pardavimų organizavimas, Maisto ir ne maisto 
prekės, Sandėliavimo logistika, Didmeninė ir 
mažmeninė prekyba, Reklamos pagrindai, E-
Pardavimai, Vartotojų teisių gynimas, Pažintinė 
praktika, Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 
Baigiamoji profesinės veiklos praktika, Baigiamojo 
darbo rengimas. 

3.4. Geba suprasti jūrų transporto logistikos 
procesus, įvertinti jūrų transporto logistikos 
technologinius sprendimus, taikyti šiuolaikines 
aukštąsias krovinių gabenimo technologijas  

Specialybės užsienio kalba,  Darbuotojų sauga ir 
sveikata, Prekių muitai ir draudimas, Tarptautinės 
ekonomikos pagrindai, Logistikos pagrindai, 
Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas, 
Transporto logistika ir administravimas, Pardavimų 
logistika, Sandėliavimo logistika, E-Pardavimai, 
Jūrų verslo teisinis reguliavimas,  Jūrų transporto 
technologijos ir jų valdymas, Uosto darbo 
organizavimas, agentavimas, Pažintinė praktika, 
Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 

3. Išugdyti gebėjimą 
planuoti, organizuoti, 
kontroliuoti ir reguliuoti 
pardavimų ir jūrų transporto 
logistikos procesus  

3.5. Geba identifikuoti inovacijų diegimo 
naudingumą, nustatyti pardavimų logistikos 
verslo pranašumus, konkurentabilumą, tinkamai 
reaguoti į rinkos pokyčius 

Specialybės užsienio kalba,  Darbuotojų sauga ir 
sveikata, Verslo teisė, Prekių muitai ir draudimas, 
Tarptautinės ekonomikos pagrindai, Logistikos 
pagrindai, Specialiųjų terminalų organizavimas ir 
darbas, Transporto logistika ir administravimas, 
Pardavimų logistika, Sandėliavimo logistika, Jūrų 



verslo teisinis reguliavimas, Jūrų transporto 
technologijos ir jų valdymas, Uosto darbo 
organizavimas, agentavimas, Pažintinė praktika, 
Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, Baigiamoji 
profesinės veiklos praktika. 

3.6. Geba savarakiškai taikyti socialinių, 
technoligijų ir kitų mokslų profesinias veiklos 
žinias, grindžiamas pardavimų logistikos 
vadybos procesams valdyti ir tobulinti  

Mikroekonomika, Makroekonomika, Teisės 
pagrindai, Įmonių ekonomika, Rinkodaros 
pagrindai, Verslo teisė, Rinkos tyrimas, Prekių 
muitai ir draudimas, Apskaitos pagrindai, 
Specializacijos  kursinis darbas, Tarptautinės 
ekonomikos pagrindai, Transporto logistika ir 
administravimas, Pardavimų logistika, Pardavimų 
organizavimas,  Maisto ir ne maisto prekės, E-
Pardavimai, Pažintinė praktika, Profesinės veiklos 
praktika „Biurometa“, Baigiamojo darbo rengimas. 

4.1. Geba konstruktyviai bendrauti ir 
bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, 
rengiant ir įgyvendinant logistikos technologijos 
procesus 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, 
Dokumentų valdymas, Informatika,  Darbuotojų 
sauga ir sveikata, Vadybos pagrindai, Rinkodaros 
pagrindai, Tiriamųjų darbų pagrindai, Apskaitos 
pagrindai, Specializacijos kursinis darbas, 
Logistikos pagrindai,  Specialiųjų terminalų 
organizavimas ir darbas, Transporto logistika ir 
administravimas, Pardavimų logistika, Maisto ir ne 
maisto prekės, Sandėliavimo logistika, Didmeninė ir 
mažmeninė prekyba, E-Pardavimai, Vartotojų teisių 
gynimas, Jūrų verslo teisinis reguliavimas, Jūrų 
transporto technologijos ir jų valdymas, Pažintinė 
praktika, Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 
Baigiamojo darbo rengimas. 

4.2. Moka taisyklingai žodžiu ir raštu ugdyti 
kalbos kompetenciją gimtąją ir užsienio kalba, 
kuriomis vykdomos studijos, sklandžiai jomis 
reikšti savo mintis 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, 
Filosofijos įvadas/Sociologija, Specializacijos 
kursinis darbas, Logistikos pagrindai, E-Pardavimai, 
Vartotojų teisių gynimas, Jūrų transporto 
technologijos ir jų valdymas, Uosto darbo 
organizavimas, agentavimas, Pažintinė praktika, 
Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 
Baigiamojo darbo rengimas. 

4.3. Geba nešališkai spręsti praktinėje veikloje 
kylančius uždavinius 

Specialybės užsienio kalba, Įmonių ekonomika, 
Vadybos pagrindai, Visuotinės kokybės vadyba, 
Specializacijos kursinis darbasTarptautinės 
ekonomikos pagrindai, Specialiųjų terminalų 
organizavimas ir darbas, Transporto logistika ir 
administravimas, Pardavimų logistika, Pardavimų 
organizavimas, Reklamos pagrindai, E-Pardavimai, 
Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika 
„Biurometa“, 

4.4. Geba dirbti komandoje, pasirengęs priimti 
bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su 
sąžiningumu ir pareigingumu, socialinės 
atsakomybės principais, puoselėti 
etnokultūrinius ir tarpkulūtinius ryšius 

Vadybos pagrindai, Rinkodaros pagrindai, 
Tiriamųjų darbų pagrindai, Apskaitos pagrindai, 
Specializacijos kursinis darbas, Logistikos 
pagrindai, Specialiųjų terminalų organizavimas ir 
darbas, Transporto logistika ir administravimas, 
Pardavimų logistika, Maisto ir ne maisto prekės, 
Sandėliavimo logistika, Didmeninė ir mažmeninė 
prekyba, E-Pardavimai, Vartotojų teisių gynimas, 
Jūrų verslo teisinis reguliavimas, Jūrų transporto 
technologijos ir jų valdymas, Pažintinė praktika, 
Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 
Baigiamojo darbo rengimas. 

4. Ugdyti dorą, socialiai 
aktyvų nuolat žinių siekiantį, 
savarankišką ir atsakingą 
pilietį. turintį bendravimo, 
kritinio mąstymo ir 
profesinius gebėjimus 

4.5. Geba efektyviai  komunikuoti profesinėje 
aplinkoje ir bendruomenėje gimtąją ir bent viena 
užsienio kalba 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, 
Filosofijos įvadas/Sociologija, Teisės pagrindai, 
Informatika, Tiriamųjų darbų pagrindai, Verslo 
teisė, Rinkos tyrimas, Prekių muitai ir draudimas, 
Specializacijos  kursinis darbas, Logistikos 
pagrindai, Specialiųjų terminalų organizavimas ir 
darbas, Pardavimų logistika, Sandėliavimo logistika, 
E-Pardavimai, Vartotojų teisių gynimas, Jūrų verslo 
teisinis reguliavimas, Jūrų transporto technologijos 
ir jų valdymas, Uosto darbo organizavimas, 
agentavimas, Pažintinė praktika, Profesinės veiklos 
praktika „Biurometa“,  Baigiamojo darbo rengimas. 

5. Ugdyti asmeninius 
gebėjimus 

5.1. Geba kritiškai mąstyti ir vertinti skirtingus 
argumentus, pateikiamus analizuojant logistikos 
ir transporto įmonių verslo veiklos problemas, 
probleminius pardavimų logistikos vadybos 
klausimus ir savarankiškai priima sprendimus 

Specialybės kalba, Filosofijos įvadas/ Sociologija, 
Statistika, Įmonių ekonomika, Vadybos pagrindai, 
Tiriamųjų darbų pagrindai, Specializacijos  kursinis 
darbas, Pardavimų organizavimas, Pardavimų 
logistika, Logistikso pagrindai, Transporto logistika 
ir administravimas, Didmeninė ir mažmeninė 
prekyba, Vartotojų teisių gynimas, Pažintinė 
praktika, Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 



Baigiamoji profesinės veiklos praktika, Baigiamojo 
darbo rengimas. 

5.2. Geba priimti naujoves, pokyčius ir 
prisitaikyti prie novatoriškos veiklos  

Dokumentų valdymas, Informatika,  Įmonių 
ekonomika, Vadybos pagrindai, Visuotinės kokybės 
vadyba, Rinkodaros pagrindai, Rinkos tyrimas, 
Apskaitos pagrindai, Prekių kodavimo ir 
identifikavimo sistema, Prekių muitai ir draudimas, 
Tarptautinės ekonomikos pagrindai, Transporto 
logistika ir administravimas, Pardavimų logistika, 
Maisto ir ne maisto prekės, Sandėliavimo logistika, 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba, Reklamos 
pagrindai, Vartotojų teisių gynimas, Jūrų transporto 
technologijos ir jų valdymas, Uosto darbo 
organizavimas, agentavimas, Profesinės veiklos 
praktika „Biurometa“, Baigiamojo darbo rengimas. 

5.3. Geba ugdyti poreikį nuolat tobulinti 
mokymosi įgūdžius, kelti dalykinę kvalifikaciją, 
suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą 

Specialybės kalba, Filosofijos įvadas/ Sociologija, 
Statistika, Teisės pagrindai, Tiriamųjų darbų 
pagrindai, Dokumentų valdymas, Informatika, 
Įmonių ekonomika, Logistikos pagrindai, 
Pardavimų logistika, Vadybos pagrindai, Transporto 
logistika ir administravimas, Verslo teisė, 
Specializacijos  kursinis darbas, Pardavimų 
organizavimas, Pažintinė praktika, Profesinės 
veiklos praktika „Biurometa“, Baigiamoji profesinės 
veiklos praktika, Baigiamojo darbo rengimas. 

5.4. Geba atstovauti pardavimų logistikos ir 
transporto įmonei, būti versliu, kūrybišku ir 
iniciatyviu 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, 
Įmonių ekonomika, Vadybos pagrindai, Visuotinės 
kokybės vadyba, Specializacijos  kursinis darbas, 
Prekių kodavimo ir identifikavimo sistema, 
Tarptautinės ekonomikos pagrindai,  Specialiųjų 
terminalų organizavimas ir darbas, Transporto 
logistika ir administravimas, Pardavimų logistika, 
Pardavimų organizavimas, Reklamos pagrindai, E-
Pardavimai, Vartotojų teisių gynimas, Jūrų 
transporto technologijos ir jų valdymas, Uosto darbo 
organizavimas, agentavimas,  Pažintinė praktika, 
Profesinės veiklos praktika „Biurometa“, 

5.5. Geba įgyti tolerantiškumo, dirbti veiklos 
multikūltūrinėse ir multinacioanalinėse grupėse 
bei organizacijoje  
 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, 
Filosofijos įvadas/ Sociologija, Informatika, 
Vadybos pagrindai, Tiriamųjų darbų pagrindai, 
Specializacijos  kursinis darbas, Tarptautinės 
ekonomikos pagrindai, Transporto logistika ir 
administravimas, Pardavimų logistika, Pardavimų 
organizavimas, Maisto ir ne maisto prekės, 
Sandėliavimo logistika, Didmeninė ir mažmeninė 
prekyba, Reklamos pagrindai, E-Pardavimai, 
Vartotojų teisių gynimas, Jūrų transporto 
technologijos ir jų valdymas, Uosto darbo 
organizavimas, agentavimas, Profesinės veiklos 
praktika „Biurometa“, 

5.6. Geba rinkti, sisteminti ir kaupti informaciją, 
panaudoti informacinių technologijų, sistemų ir 
duomenų bazių teikiamas galimybes, dirbti 
kompiuterinėmis programomis, taikyti duomenų 
bazės metodus, tinkamai elgtis su konfidencialia 
informacija 

Specialybės kalba, Aukštoji matematika, Statistika, 
Dokumentų valdymas, Informatika, Teisės 
pagrindai, Informatika, Verslo teisė, Apskaitos 
pagrindai, Rinkos tyrimas, Prekių muitai ir 
draudimas, Specializacijos  kursinis darbas,  Prekių 
kodavimo ir identifikavimo sistema, Logistikos 
pagrindai, Transporto logistika ir administravimas,  
Sandėliavimo logistika, Vartotojų teisių gynimas, 

 


