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Statybos verslo vadybos studijų programos tikslas - parengti vadybininkus, išmanančius statybos 

darbus, jų planavimą ir organizavimą naudojant įvairias technologijas, žinančius statybos darbų 

įvairovę, nuoseklumą, technikos ir technologijų priemones, mokančius tirti ir pasirinkti rinką. 

Studijų programos rezultatai: 

Programos 

tikslai 

Studijų rezultatai 

1. Žinios ir jų 

taikymas 

1.1Taiko žinias ir supratimą, naudojantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybų 

ir nekilnojamojo turto verslą. 

1. 2 Savo veikloje naudoja informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių 

teikiamas galimybes bei užsienio kalbų mokėjimą. 

1.3 Žino nekilnojamojo turto ir statybinių medžiagų tarptautinę ir vietinę  rinkas. 

1. 4 Geba parengti sąmatinę dokumentaciją, bei teisinę dokumentaciją, reikalingą 

statybai pradėti ir vykdyti. 

1.5 Moka valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius 

2. Gebėjimas 

vykdyti tyrimus 

2.1Taikant  pagrindinius rinkos tyrimo ir įvertinimo metodus, geba analizuoti rinką 

ir įvertina statybos verslo ir nekilnojamojo turto verslo plėtros galimybes. 

2.2 Geba vertinti verslo aplinką, verslo organizavimo formų įvairovę. 

3. Specialieji 

gebėjimai: 

Nekilnojamojo turto vadyba 

3. 1 Moka įvertinti pastato konstrukcijų, inžinerinių sistemų įrengimo technologijų 

specifiką. 

3. 2 Moka parengti įmonės steigimo dokumentaciją. 

3. 3 Atpažįsta saugotinas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes. 

3. 4 Geba vertinti  statinių techninę būklę ir nekilnojamąjį turtą, formuoti 

nekilnojamo turto valdymo strategiją, organizuoti nekilnojamojo turto pardavimą. 

Statybinių medžiagų vadyba 

4. 1 Žino statybinių medžiagų struktūrą, gaminius, žaliavų šaltinius, gamybos 

technologiją, jų apdirbimo būdus, panaudojimo sritis, pervežimo ir sandėliavimo 

reikalavimus. 

4. 2 Išskiria ekologiškas ir aplinką tausojančias medžiagas, gaminius bei inžinerines 

sistemas. 

4. 3 Geba parinkti tinkamas medžiagas pastatams ir statiniams statyti bei 

remontuoti, įvertinant techninius statybos reglamentų reikalavimus. 

4. 4 Organizuoja nenutrūkstamą darbo procesą statybos verslo įmonėje ir jos 

padaliniuose. 

4. Socialiniai 

gebėjimai 

5. 1 Geba kritiškai mąstyti, veikti savarankiškai, planuoti veiklą atsižvelgiant į 

tikslus, vadovauti kitiems darbuotojams, prisiimti atsakomybę už savo ir kitų 

darbuotojų veiklos rezultatus. 

5. 2 Geba  bendrauti ir bendradarbiauti, organizuoja darbuotojų atranką. 

5. 3 Motyvuoja darbuotojus ir organizuoja jų profesinę veiklą. 

5.4 Parengia , pristato verslo planą bei perteikia informaciją  ir idėjas. 

5. Asmeniniai 

gebėjimai 

6. 1 Geba nuolat tobulinti veiklų kompetencijas, naudojasi informaciniais ir 

komunikaciniais gebėjimais, pritaiko inovacijas statybų versle. 

6.2 Geba savarankiškai ir argumentuotai spręsti problemas, prisiima moralinę 

atsakomybę už patikėtas užduotis ir jų rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, 

kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai bei taiko konfidencialumo principus. 

 


