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1. PROGRAMOS TIKSLAI IR NUMATOMI STUDIJŲ REZULTATAI 
 

1. Nekilnojamojo turto vadybos pirmos pakopos studijų programa skirta parengti 
nekilnojamojo turto vadybos specialistą, turintį žinių ir įgūdžių, būtinų pradėti dirbti vadybos 
srityje, žinantį vadybos srities tendencijas, teoriją ir naujoves, gebantį suvokti nekilnojamojo turto 
rinkoje vykstančius procesus kaip visumą, gebantį spręsti pagrindines nekilnojamojo turto valdymo 
problemas, visapusiškai tobulėti ir adaptuotis dinamiškoje sektoriaus aplinkoje, analizuoti, planuoti 
nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir investicijas, išmatuoti veiklos rezultatus, analizuoti verslo 
strategines perspektyvas, taikyti nekilnojamojo turto vertinimo, valdymo, sprendimų priėmimo, 
verslo vertinimo metodus, žinoti Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus, jos 
funkcionavimo principus, procesus ir prielaidas, transformuoti ir valdyti nekilnojamojo turto 
išteklius užtikrinant geresnę gyvenimo kokybę, pasirengti savarankiškai mokytis bei tobulėti visą 
gyvenimą. 

2. Šios programos bakalauras turi žinių apie nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo 
metodus, plėtrą, finansus ir investicijas, žino Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos 
ypatumus, jos funkcionavimo principus, procesus ir prielaidas, yra pasirengęs savarankiškai mokytis 
bei tobulėti visą gyvenimą. 

3. Programos absolventai gali dirbti nekilnojamojo turto agentūrose, statybos įmonių 
nekilnojamojo turto plėtros padaliniuose, konsultacinėse įmonėse, inventorizacijos ir žemėtvarkos 
įmonėse, draudimo kompanijose, savivaldybėse, kitose įvairaus profilio įstaigose ir (arba) gali tęsti 
studijas magistrantūroje. 
 

1.1. Studijų programos tikslai 
 

4. Nekilnojamojo turto vadybos studijų programos tikslai yra:  
1. Suteikti pakankamai vadybos ir kitų socialinių mokslų, nekilnojamojo turto valdymo ir 

vertinimo žinių ir ugdyti gebėjimą tas žinias taikyti teoriniams ir praktiniams 
klausimams spręsti vadybinėje veikloje. 

2. Ugdyti poreikį domėtis nekilnojamojo turto ir vadybos mokslų žiniomis, taikyti jas, 
gebėti derinti žinių taikymo įgūdžius su inžinerijos ir technologijų pagrindais, su 
fizinių, humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų žiniomis, suvokti vadybinių 
sprendimų įtaką ir svarbą socialinei, ekonominei ir technologinei šalies plėtrai, geresnei 
gyvenimo kokybei užtikrinti, veikti globalioje rinkoje, priimti ateities iššūkius. 

3. Ugdyti plačią erudiciją, plėtoti gebėjimus kritiškai analizuoti ir savarankiškai bei 
kūrybiškai spręsti nekilnojamojo turto vadybos problemas, formuluoti originalias idėjas 
ir siūlymus. 

4. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą. 
 

1.2. Studijų programos rezultatai 
 

5. Nekilnojamojo turto vadybos studijų programos studijų rezultatai formuluojami įvertinant 
vadybos specialistų kompetencijoms keliamus reikalavimus. Studijų programoje studijų rezultatai 
suskirstyti į keturias grupes: 

• žinias; 
• supratimą; 
• specialiuosius gebėjimus; 
• bendruosius gebėjimus. 

6. Studijuojant Nekilnojamojo turto vadybos studijų programoje įgyjamos žinios: 
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Z1. Humanitarinių ir socialinių mokslų bei kitų mokslų žinios būtinos bendrajai erudicijai bei 
filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti. 
Z2. Inžinerijos ir technologijų bei fizinių mokslų fundamentinės žinios. 
Z3. Bendrųjų socialinių mokslų srities pagrindų ir vadybos studijų krypties pagrindų žinios. 
Z4. Vadybos studijų krypties specialiosios ir specialybės dalykų žinios. 
7. Studijuojant Nekilnojamojo turto vadybos studijų programoje išlavinamas supratimas 

reikalingas įvairių objektų sandarai bei savybėms pažinti, reiškinių priežastims bei dėsningumams 
suvokti: 

S1. Suprasti humanitarinių ir socialinių mokslų bei kitų mokslų dėsnius bei jų taikymo 
galimybes profesinėje veikloje. 
S2. Suprasti inžinerijos ir technologijų bei fizinių mokslų fundamentinius principus ir jų 
taikymą vadyboje. 
S3. Suprasti naujas ir reikšmingas socialinių mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas bei 
vadybos studijų krypties pagrindus. 
S4. Suprasti nekilnojamojo turto vadybos problemas bei tradicinius ir inovatyvius jų 
sprendimo būdus transformuojant ir valdant nekilnojamojo turto išteklius, užtikrinant geresnę 
gyvenimo kokybę. 
8. Studijuojant Nekilnojamojo turto vadybos studijų programoje išsiugdomi specialieji 

gebėjimai reikalingi sėkmingai specialisto praktinei veiklai ir žinioms taikyti siekiant praktinių 
tikslų: 

SG1. Gebėti suvokti nekilnojamojo turto rinkoje vykstančius procesus kaip visumą, spręsti 
pagrindines šiuolaikinės nekilnojamojo turto valdymo srities problemas, visapusiškai tobulėti, 
adaptuotis dinamiškoje sektoriaus aplinkoje, analizuoti, planuoti nekilnojamojo turto plėtrą, 
finansus ir investicijas, išmatuoti veiklos rezultatus, analizuoti įmonės ir verslo strategines 
perspektyvas, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, taikyti nekilnojamojo turto 
vertinimo ir valdymo, sprendimų priėmimo metodus, verslo vertinimo metodus. 
SG2. Gebėti suvokti Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus, jos 
funkcionavimo principus, procesus ir prielaidas, žinoti nekilnojamojo turto vertinimo ir 
valdymo metodus, sprendimų priėmimo ir verslo vertinimo metodų pagrindus, svarbiausius 
mikroekonominius ir makroekonominius reiškinius, gebėti transformuoti ir valdyti 
nekilnojamojo turto išteklius užtikrinant geresnę gyvenimo kokybę, priimti ateities iššūkius. 
SG3. Gebėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti užduotis siekiant išspręsti 
nustatytas nekilnojamojo turto valdymo problemas, gebėti atlikti nekilnojamojo turto verslo 
aplinkos tyrimus efektyviems sprendimams priimti, gebėti perteikti idėjas ir sprendimus, juos 
argumentuoti, ginti prieš savo srities specialistų ir ne specialistų auditorijas. 
SG4. Turėti išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje 
pakopoje, vykdant profesinę veiklą, gebėti priimti efektyvius sprendimus nekilnojamojo turto 
vadybos srityje, gebėti prognozuoti priimamų sprendimų poveikį aplinkai ir žmonėms, 
kvalifikuotai spręsti kylančias problemas, pasirinkti geriausiai tinkančius vadybinius 
sprendimus konkrečioms problemoms spręsti. Mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, 
planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su 
kolegomis ir klientais. 
9. Studijuojant Nekilnojamojo turto vadybos studijų programoje išsiugdomi bendrieji 

gebėjimai, kurie naudojami ne tik toje veiklos srityje, kuriai rengiamasi studijuojant studijų 
programą: 

BG1. Demonstruoti žinias ir reiškinių supratimą vadybos srityje, gebėti taikyti studijų metu 
įsisavintą fizinių, socialinių, humanitarinių bei technologijos mokslų informaciją. 
BG2. Remiantis įgytomis žiniomis ir supratimu gebėti formuluoti ir argumentuotai pagrįsti 
savo sprendimus, demonstruoti motyvuotą ir atsakingą požiūrį į savo profesiją. 
BG3. Gebėti tinkamai surinkti, naudoti ir interpretuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus 
atsakymus į konkrečiai apibrėžtas vadybos srities problemas/uždavinius. 
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BG4. Gebėti bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių 
užsienio kalbų, naudoti šiuolaikines informacijos ir ryšio technologijas, turėti darbo įgūdžių 
įvairių sričių specialistų komandoje. 
BG5. Gebėti savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, 
vadovautis holistiniu požiūriu į savo srityje, gretutinėse srityse bei visuomenėje vykstančius 
procesus, suvokti ir galėti paaiškinti darniosios raidos principus, gebėti įvertinti ir prognozuoti 
reiškinius, jų priežastis ir pasekmes. 

 

1.3. Programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos 
 

10. Nekilnojamojo turto vadybos pirmosios pakopos studijų programos tikslų, studijų rezultatų 
ir studijų dalykų (modulių) sąsajos atskleidžia, ką studijų programos absolventai žinos ir gebės 
sėkmingai įvykdę visų studijų programos dalykų reikalavimus. Studijų programos tikslų, studijų 
rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos pateiktos 1 lentelėje. Studijų programos rezultatų 
sąsajos su studijų dalykų rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodais nurodytos 
kiekvieno dalyko apraše. Jos surašytos studijų dalyko modulio kortelės dalyje C. Studijų dalykų 
(modulių) aprašai pateikti 1 priede. 
 

1 lentelė. Programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos  
Programos tikslai Programos rezultatai Studijų dalykai (moduliai) 

1. Suteikti 
pakankamai 
vadybos ir kitų 
socialinių mokslų, 
nekilnojamojo 
turto valdymo ir 
vertinimo žinių ir 
ugdyti gebėjimą 
tas žinias taikyti 
teoriniams ir 
praktiniams 
klausimams spręsti 
vadybinėje 
veikloje. 

Z3. Bendrųjų socialinių mokslų srities 
pagrindų ir vadybos studijų krypties 
pagrindų žinios. 

ES studijų pagrindai 
Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Verslo teisė 
Finansinių sprendimų pagrindai 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Verslo derybos 
Dalykinė komunikacija 
Apskaita ir auditas 
Viešojo sektoriaus ekonomika 
Logika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Viešosios e-paslaugos 
Strateginis valdymas 
Finansų rinkos ir institucijos 
Projektų valdymo pagrindai 
Inovacijų valdymas 

Z4. Vadybos studijų krypties specialiosios 
ir specialybės dalykų žinios. 

Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
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plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 
 

S3. Suprasti naujas ir reikšmingas 
socialinių mokslų srities tyrimų ir plėtros 
problemas bei vadybos studijų krypties 
pagrindus. 

ES studijų pagrindai 
Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Verslo teisė 
Finansinių sprendimų pagrindai 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Verslo derybos 
Dalykinė komunikacija 
Apskaita ir auditas 
Viešojo sektoriaus ekonomika 
Logika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Viešosios e-paslaugos 
Strateginis valdymas 
Finansų rinkos ir institucijos 
Projektų valdymo pagrindai 
Inovacijų valdymas 

S4. Suprasti nekilnojamojo turto vadybos 
problemas bei tradicinius ir inovatyvius jų 
sprendimo būdus transformuojant ir 
valdant nekilnojamojo turto išteklius, 
užtikrinant geresnę gyvenimo kokybę.  

Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
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analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG1. Gebėti suvokti nekilnojamojo turto 
rinkoje vykstančius procesus kaip visumą, 
spręsti pagrindines šiuolaikinės 
nekilnojamojo turto valdymo srities 
problemas, visapusiškai tobulėti, 
adaptuotis dinamiškoje sektoriaus 
aplinkoje, analizuoti, planuoti 
nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir 
investicijas, išmatuoti veiklos rezultatus, 
analizuoti įmonės ir verslo strategines 
perspektyvas, valdyti nekilnojamojo turto 
plėtros projektus, taikyti nekilnojamojo 
turto vertinimo ir valdymo, sprendimų 
priėmimo metodus, verslo vertinimo 
metodus. 

Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Finansinių sprendimų pagrindai 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Strateginis valdymas 
Projektų valdymo pagrindai 
Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG2. Gebėti suvokti Lietuvos ir Mikroekonomika 
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tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos 
ypatumus, jos funkcionavimo principus, 
procesus ir prielaidas, žinoti 
nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo 
metodus, sprendimų priėmimo ir verslo 
vertinimo metodų pagrindus, svarbiausius 
mikroekonominius ir makroekonominius 
reiškinius, gebėti transformuoti ir valdyti 
nekilnojamojo turto išteklius užtikrinant 
geresnę gyvenimo kokybę, priimti ateities 
iššūkius. 

Makroekonomika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG3. Gebėti rinkti, sisteminti ir 
apibendrinti informaciją, rengti užduotis 
siekiant išspręsti nustatytas nekilnojamojo 
turto valdymo problemas, gebėti atlikti 
nekilnojamojo turto verslo aplinkos 
tyrimus efektyviems sprendimams priimti, 
gebėti perteikti idėjas ir sprendimus, juos 
argumentuoti, ginti prieš savo srities 
specialistų ir ne specialistų auditorijas. 

NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG4. Turėti išlavintus savarankiško 
mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms 
tęsti kitoje pakopoje, vykdant profesinę 

Visi programos dalykai 
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veiklą, gebėti priimti efektyvius 
sprendimus nekilnojamojo turto vadybos 
srityje, gebėti prognozuoti priimamų 
sprendimų poveikį aplinkai ir žmonėms, 
kvalifikuotai spręsti kylančias problemas, 
pasirinkti geriausiai tinkančius vadybinius 
sprendimus konkrečioms problemoms 
spręsti. Mokėti dirbti savarankiškai, 
atsakingai, planuoti, organizuoti, 
kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos 
darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis 
ir klientais. 
BG1. Demonstruoti žinias ir reiškinių 
supratimą vadybos srityje, gebėti taikyti 
studijų metu įsisavintą fizinių, socialinių, 
humanitarinių bei technologijos mokslų 
informaciją. 

Visi programos dalykai 

BG3. Gebėti tinkamai surinkti, naudoti ir 
interpretuoti duomenis, pateikti aiškius ir 
logiškus atsakymus į konkrečiai 
apibrėžtas vadybos srities 
problemas/uždavinius. 

Visi programos dalykai 

BG4. Gebėti bendrauti taisyklinga 
lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena 
iš pagrindinių užsienio kalbų, naudoti 
šiuolaikines informacijos ir ryšio 
technologijas, turėti darbo įgūdžių įvairių 
sričių specialistų komandoje. 

Visi programos dalykai 

2. Ugdyti poreikį 
domėtis 
nekilnojamojo 
turto ir vadybos 
mokslų žiniomis, 
taikyti jas, gebėti 
derinti žinių 
taikymo įgūdžius 
su inžinerijos ir 
technologijų 
pagrindais, su 
fizinių, 
humanitarinių, 
socialinių ir 
gamtos mokslų 
žiniomis, suvokti 
vadybinių 
sprendimų įtaką ir 
svarbą socialinei, 
ekonominei ir 
technologinei 
šalies plėtrai, 
geresnei gyvenimo 
kokybei užtikrinti, 

Zl. Humanitarinių ir socialinių mokslų bei 
kitų mokslų žinios būtinos bendrajai 
erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai 
ugdyti. 

Filosofija 
Technikos filosofija 
Architektūros istorija 
Sociologija 
Politologija 
Anglų kalba 1,2 
Vokiečių kalba 1,2 
Prancūzų kalba 1,2 
Žmonių sauga ir ergonomika 
Specialybės kalbos kultūra 
 

Z2. Inžinerijos ir technologijų bei fizinių 
mokslų fundamentinės žinios. 

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 
Informacinės technologijos 
Matematika 1,2 
Konstrukcijų mechanikos 
pagrindai 
Statybos pagrindai 
Statybos technologijų valdymas 

Z3. Bendrųjų socialinių mokslų srities 
pagrindų ir vadybos studijų krypties 
pagrindų žinios. 

ES studijų pagrindai 
Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Verslo teisė 
Finansinių sprendimų pagrindai 
Mikroekonomika 
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veikti globalioje 
rinkoje, priimti 
ateities iššūkius. 

Makroekonomika 
Verslo derybos 
Dalykinė komunikacija 
Apskaita ir auditas 
Viešojo sektoriaus ekonomika 
Logika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Viešosios e-paslaugos 
Strateginis valdymas 
Finansų rinkos ir institucijos 
Projektų valdymo pagrindai 
Inovacijų valdymas 

Z4. Vadybos studijų krypties specialiosios 
ir specialybės dalykų žinios. 

Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 

S1. Suprasti humanitarinių ir socialinių 
mokslų bei kitų mokslų dėsnius bei jų 
taikymo galimybes profesinėje veikloje. 

Filosofija 
Technikos filosofija 
Architektūros istorija 
Sociologija 
Politologija 
Anglų kalba 1,2 
Vokiečių kalba 1,2 
Prancūzų kalba 1,2 
Žmonių sauga ir ergonomika 



 12

Specialybės kalbos kultūra 
 

S2. Suprasti inžinerijos ir technologijų bei 
fizinių mokslų fundamentinius principus 
ir jų taikymą vadyboje. 

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 
Informacinės technologijos 
Matematika 1,2 
Konstrukcijų mechanikos 
pagrindai 
Statybos pagrindai 
Statybos technologijų valdymas 

S3. Suprasti naujas ir reikšmingas 
socialinių mokslų srities tyrimų ir plėtros 
problemas bei vadybos studijų krypties 
pagrindus. 

ES studijų pagrindai 
Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Verslo teisė 
Finansinių sprendimų pagrindai 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Verslo derybos 
Dalykinė komunikacija 
Apskaita ir auditas 
Viešojo sektoriaus ekonomika 
Logika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Viešosios e-paslaugos 
Strateginis valdymas 
Finansų rinkos ir institucijos 
Projektų valdymo pagrindai 
Inovacijų valdymas 

S4. Suprasti nekilnojamojo turto vadybos 
problemas bei tradicinius ir inovatyvius jų 
sprendimo būdus transformuojant ir 
valdant nekilnojamojo turto išteklius, 
užtikrinant geresnę gyvenimo kokybę. 

Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
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Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG1. Gebėti suvokti nekilnojamojo turto 
rinkoje vykstančius procesus kaip visumą, 
spręsti pagrindines šiuolaikinės 
nekilnojamojo turto valdymo srities 
problemas, visapusiškai tobulėti, 
adaptuotis dinamiškoje sektoriaus 
aplinkoje, analizuoti, planuoti 
nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir 
investicijas, išmatuoti veiklos rezultatus, 
analizuoti įmonės ir verslo strategines 
perspektyvas, valdyti nekilnojamojo turto 
plėtros projektus, taikyti nekilnojamojo 
turto vertinimo ir valdymo, sprendimų 
priėmimo metodus, verslo vertinimo 
metodus. 

Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Finansinių sprendimų pagrindai 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Strateginis valdymas 
Projektų valdymo pagrindai 
Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG2. Gebėti suvokti Lietuvos ir 
tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos 
ypatumus, jos funkcionavimo principus, 
procesus ir prielaidas, žinoti 
nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo 
metodus, sprendimų priėmimo ir verslo 
vertinimo metodų pagrindus, svarbiausius 
mikroekonominius ir makroekonominius 
reiškinius, gebėti transformuoti ir valdyti 
nekilnojamojo turto išteklius užtikrinant 
geresnę gyvenimo kokybę, priimti ateities 

Mikroekonomika 
Makroekonomika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
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iššūkius. pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG3. Gebėti rinkti, sisteminti ir 
apibendrinti informaciją, rengti užduotis 
siekiant išspręsti nustatytas nekilnojamojo 
turto valdymo problemas, gebėti atlikti 
nekilnojamojo turto verslo aplinkos 
tyrimus efektyviems sprendimams priimti, 
gebėti perteikti idėjas ir sprendimus, juos 
argumentuoti, ginti prieš savo srities 
specialistų ir ne specialistų auditorijas. 

NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG4. Turėti išlavintus savarankiško 
mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms 
tęsti kitoje pakopoje, vykdant profesinę 
veiklą, gebėti priimti efektyvius 
sprendimus nekilnojamojo turto vadybos 
srityje, gebėti prognozuoti priimamų 
sprendimų poveikį aplinkai ir žmonėms, 
kvalifikuotai spręsti kylančias problemas, 
pasirinkti geriausiai tinkančius vadybinius 
sprendimus konkrečioms problemoms 
spręsti. Mokėti dirbti savarankiškai, 
atsakingai, planuoti, organizuoti, 
kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos 

Visi programos dalykai 
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darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis 
ir klientais. 
BG1. Demonstruoti žinias ir reiškinių 
supratimą vadybos srityje, gebėti taikyti 
studijų metu įsisavintą fizinių, socialinių, 
humanitarinių bei technologijos mokslų 
informaciją. 

Visi programos dalykai 

BG2. Remiantis gytomis žiniomis ir 
supratimu gebėti formuluoti ir 
argumentuotai pagrįsti savo sprendimus, 
demonstruoti motyvuotą ir atsakingą 
požiūrį į savo profesiją. 

Visi programos dalykai 

BG4. Gebėti bendrauti taisyklinga 
lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena 
iš pagrindinių užsienio kalbų, naudoti 
šiuolaikines informacijos ir ryšio 
technologijas, turėti darbo įgūdžių įvairių 
sričių specialistų komandoje. 

Visi programos dalykai 

BG5. Gebėti savarankiškai mokytis ir 
tobulėti, planuoti ir organizuoti savo 
profesinę veiklą, vadovautis holistiniu 
požiūriu į savo srityje, gretutinėse srityse 
bei visuomenėje vykstančius procesus, 
suvokti ir galėti paaiškinti darniosios 
raidos principus, gebėti įvertinti ir 
prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir 
pasekmes. 

Visi programos dalykai 

3. Ugdyti plačią 
erudiciją, plėtoti 
gebėjimus kritiškai 
analizuoti ir 
savarankiškai bei 
kūrybiškai spręsti 
nekilnojamojo 
turto vadybos 
problemas, 
formuluoti 
originalias idėjas ir 
siūlymus. 

Zl. Humanitarinių ir socialinių mokslų bei 
kitų mokslų žinios būtinos bendrajai 
erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai 
ugdyti. 

Filosofija 
Technikos filosofija 
Architektūros istorija 
Sociologija 
Politologija 
Anglų kalba 1,2 
Vokiečių kalba 1,2 
Prancūzų kalba 1,2 
Žmonių sauga ir ergonomika 
Specialybės kalbos kultūra 
 

Z2. Inžinerijos ir technologijų bei fizinių 
mokslų fundamentinės žinios. 

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 
Informacinės technologijos 
Matematika 1,2 
Konstrukcijų mechanikos 
pagrindai 
Statybos pagrindai 
Statybos technologijų valdymas 

Z3. Bendrųjų socialinių mokslų srities 
pagrindų ir vadybos studijų krypties 
pagrindų žinios. 

ES studijų pagrindai 
Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Verslo teisė 
Finansinių sprendimų pagrindai 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
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Verslo derybos 
Dalykinė komunikacija 
Apskaita ir auditas 
Viešojo sektoriaus ekonomika 
Logika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Viešosios e-paslaugos 
Strateginis valdymas 
Finansų rinkos ir institucijos 
Projektų valdymo pagrindai 
Inovacijų valdymas 

Z4. Vadybos studijų krypties specialiosios 
ir specialybės dalykų žinios. 

Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 

S1. Suprasti humanitarinių ir socialinių 
mokslų bei kitų mokslų dėsnius bei jų 
taikymo galimybes profesinėje veikloje. 

Filosofija 
Technikos filosofija 
Architektūros istorija 
Sociologija 
Politologija 
Anglų kalba 1,2 
Vokiečių kalba 1,2 
Prancūzų kalba 1,2 
Žmonių sauga ir ergonomika 
Specialybės kalbos kultūra 
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S2. Suprasti inžinerijos ir technologijų bei 
fizinių mokslų fundamentinius principus 
ir jų taikymą vadyboje. 

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 
Informacinės technologijos 
Matematika 1,2 
Konstrukcijų mechanikos 
pagrindai 
Statybos pagrindai 
Statybos technologijų valdymas 

S3. Suprasti naujas ir reikšmingas 
socialinių mokslų srities tyrimų ir plėtros 
problemas bei vadybos studijų krypties 
pagrindus. 

ES studijų pagrindai 
Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Verslo teisė 
Finansinių sprendimų pagrindai 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Verslo derybos 
Dalykinė komunikacija 
Apskaita ir auditas 
Viešojo sektoriaus ekonomika 
Logika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Viešosios e-paslaugos 
Strateginis valdymas 
Finansų rinkos ir institucijos 
Projektų valdymo pagrindai 
Inovacijų valdymas 

S4. Suprasti nekilnojamojo turto vadybos 
problemas bei tradicinius ir inovatyvius jų 
sprendimo būdus transformuojant ir 
valdant nekilnojamojo turto išteklius, 
užtikrinant geresnę gyvenimo kokybę. 

Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
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vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG1. Gebėti suvokti nekilnojamojo turto 
rinkoje vykstančius procesus kaip visumą, 
spręsti pagrindines šiuolaikinės 
nekilnojamojo turto valdymo srities 
problemas, visapusiškai tobulėti, 
adaptuotis dinamiškoje sektoriaus 
aplinkoje, analizuoti, planuoti 
nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir 
investicijas, išmatuoti veiklos rezultatus, 
analizuoti įmonės ir verslo strategines 
perspektyvas, valdyti nekilnojamojo turto 
plėtros projektus, taikyti nekilnojamojo 
turto vertinimo ir valdymo, sprendimų 
priėmimo metodus, verslo vertinimo 
metodus. 

Verslo pagrindai 
Vadybos pagrindai 
Finansinių sprendimų pagrindai 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Strateginis valdymas 
Projektų valdymo pagrindai 
Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto marketingo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
Pastatų ūkio valdymo pagrindai 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis projektas 
Nekilnojamojo turto plėtros 
pagrindai  
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG2. Gebėti suvokti Lietuvos ir 
tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos 
ypatumus, jos funkcionavimo principus, 
procesus ir prielaidas, žinoti 
nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo 
metodus, sprendimų priėmimo ir verslo 
vertinimo metodų pagrindus, svarbiausius 
mikroekonominius ir makroekonominius 
reiškinius, gebėti transformuoti ir valdyti 
nekilnojamojo turto išteklius užtikrinant 
geresnę gyvenimo kokybę, priimti ateities 
iššūkius. 

Mikroekonomika 
Makroekonomika 
NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Visuotinės kokybės vadyba 
Pažintinė praktika 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto sandoriai ir 
teisė 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
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Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG3. Gebėti rinkti, sisteminti ir 
apibendrinti informaciją, rengti užduotis 
siekiant išspręsti nustatytas nekilnojamojo 
turto valdymo problemas, gebėti atlikti 
nekilnojamojo turto verslo aplinkos 
tyrimus efektyviems sprendimams priimti, 
gebėti perteikti idėjas ir sprendimus, juos 
argumentuoti, ginti prieš savo srities 
specialistų ir ne specialistų auditorijas. 

NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto vertinimo 
pagrindai 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Užstatytos aplinkos subalansuota 
plėtra 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto valdymas 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Nekilnojamojo turto teisinis ir 
techninis reglamentavimas ir 
vertinimas 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Baigiamasis darbas 1,2,3 

SG4. Turėti išlavintus savarankiško 
mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms 
tęsti kitoje pakopoje, vykdant profesinę 
veiklą, gebėti priimti efektyvius 
sprendimus nekilnojamojo turto vadybos 
srityje, gebėti prognozuoti priimamų 
sprendimų poveikį aplinkai ir žmonėms, 
kvalifikuotai spręsti kylančias problemas, 
pasirinkti geriausiai tinkančius vadybinius 
sprendimus konkrečioms problemoms 
spręsti. Mokėti dirbti savarankiškai, 
atsakingai, planuoti, organizuoti, 
kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos 
darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis 

Visi programos dalykai 
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ir klientais. 
BG2. Remdamasis įgytomis žiniomis ir 
supratimu gebėti formuluoti ir 
argumentuotai pagrįsti savo sprendimus, 
demonstruoti motyvuotą ir atsakingą 
požiūrį į savo profesiją. 

Visi programos dalykai 

BG3. Gebėti tinkamai surinkti, naudoti ir 
interpretuoti duomenis, pateikti aiškius ir 
logiškus atsakymus į konkrečiai 
apibrėžtas vadybos srities 
problemas/uždavinius. 

NT kiekybiniai sprendimų 
metodai 
Ūkio statistika ir analizė 
Gamybinė praktika 1,2 
Nekilnojamojo turto ekonomika 
Nekilnojamojo turto rinkos 
analizė 
NT informacinės sistemos ir 
elektroninio verslo pagrindai 
Nekilnojamojo turto finansai ir 
investicijos 
Taikomasis nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Baigiamasis darbas 1,2,3 

BG4. Gebėti bendrauti taisyklinga 
lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena 
iš pagrindinių užsienio kalbų, naudoti 
šiuolaikines informacijos ir ryšio 
technologijas, turėti darbo įgūdžių įvairių 
sričių specialistų komandoje. 

Visi programos dalykai 

BG5. Gebėti savarankiškai mokytis ir 
tobulėti, planuoti ir organizuoti savo 
profesinę veiklą, vadovautis holistiniu 
požiūriu į savo srityje, gretutinėse srityse 
bei visuomenėje vykstančius procesus, 
suvokti ir galėti paaiškinti darniosios 
raidos principus, gebėti įvertinti ir 
prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir 
pasekmes. 

Visi programos dalykai 

4. Ugdyti 
gebėjimą palaikyti 
savo profesinę 
kompetenciją 
mokantis visą 
gyvenimą. 

SG4. Turėti išlavintus savarankiško 
mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms 
tęsti kitoje pakopoje, vykdant profesinę 
veiklą, gebėti priimti efektyvius 
sprendimus nekilnojamojo turto vadybos 
srityje, gebėti prognozuoti priimamų 
sprendimų poveikį aplinkai ir žmonėms, 
kvalifikuotai spręsti kylančias problemas, 
pasirinkti geriausiai tinkančius vadybinius 
sprendimus konkrečioms problemoms 
spręsti. Mokėti dirbti savarankiškai, 
atsakingai, planuoti, organizuoti, 
kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos 
darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis 
ir klientais. 

Visi programos dalykai 

BG4. Gebėti bendrauti taisyklinga 
lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena 

Visi programos dalykai 
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iš pagrindinių užsienio kalbų, naudoti 
šiuolaikines informacijos ir ryšio 
technologijas, turėti darbo įgūdžių įvairių 
sričių specialistų komandoje. 
BG5. Gebėti savarankiškai mokytis ir 
tobulėti, planuoti ir organizuoti savo 
profesinę veiklą, vadovautis holistiniu 
požiūriu į savo srityje, gretutinėse srityse 
bei visuomenėje vykstančius procesus, 
suvokti ir galėti paaiškinti darniosios 
raidos principus, gebėti įvertinti ir 
prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir 
pasekmes. 

Visi programos dalykai 

 



 22

2. PROGRAMOS POREIKIS 
 

11. Nekilnojamojo turto vadybos pirmosios pakopos studijų programa šiuo metu yra vykdoma 
programa. Programos valstybinis kodas yra  612N20005.  

2.1. Specialistų poreikis darbo rinkoje  
 

12. Nekilnojamojo turto vadybos programos studijų metu įgytos žinios suteikia studentui 
visus reikiamus pagrindus sėkmingai darbuotis nekilnojamojo turto įmonėse, statybos įmonių 
nekilnojamojo turto plėtros padaliniuose, ekspertinėse ir statinių projektavimo įmonėse. Sėkmingai 
baigę studijas studentai gali tęsti studijas magistrantūroje, o vėliau rinktis doktorantūros studijas 
mūsų šalies arba kituose Europos universitetuose.  

13. Šios programos absolventai gali pradėti dirbti licencijas turinčių ekspertų padėjėjais. 
Kokybiškos žinios ir įgyta studijų bei praktikų metu (dažniausiai – ir dirbant studijų metu) profesinė 
kompetencija leidžia absolventams nesunkiai konkuruoti giminingose darbo rinkose. Geri vadybos 
įgūdžiai lemia, kad jie nesunkiai įsidarbina nekilnojamojo turto įmonėse, draudimo kompanijose, 
savivaldybėse, inventorizacijos ar žemėtvarkos organizacijose, rajonų administravimo tarnybose, 
statybos įmonėse, vystančiose statybos projektus ir pan. Geri sugebėjimai bendrauti bei dirbti 
komandoje suteikia absolventams pranašumą nuolat kintančios rinkos sąlygomis. 

14. Pastarųjų metų įvykiai, globalinė ekonomikos krizė parodė, kad nekilnojamojo turto 
vadybos sprendimai gali turėti lemiamą įtaką šalių ekonomikoms. Ekonomikos lėtėjimas Lietuvoje 
ir globaliu mastu, prastėjantys gyventojų lūkesčiai, nekilnojamojo turto rinkos ir su ja susijusių 
sektorių sąstingis, darbo rinkos situacijos prastėjimas, kreditavimo įstaigų ir viešojo sektoriaus 
problemos rodo, kad ateityje rinkai prireiks vis daugiau specialistų, turinčių integruotų žinių ir 
gebančių profesionaliai spręsti nekilnojamojo turto vadybos problemas, valdyti susidariusią 
situaciją įmonėse ir valstybės institucijose. Šių specialistų poreikis dar labiau išaugs naujo 
ekonomikos atsigavimo laikotarpiu. 

15. Profesionalios nekilnojamojo turto vadybos kompetencijos stoką rodo dabartiniai 
prastėjantys įmonių veiklos rodikliai. Lietuvoje iki 2007 m. buvo stebimas rekordinis įmonių 
pelnas, kurio augimą reikšmingai lėmė nekilnojamojo turto perkainojimas ir padidėjusios vertės 
įtraukimas į finansinės ir investicinės veiklos rezultatus. Tai ryškiausiai buvo matoma mažmeninės 
prekybos ir nekilnojamojo turto sektoriuose, kurių pelnas daugiausia ir padidėjo dėl finansinės bei 
investicinės veiklos rezultatų. Dėl šių priežasčių minėtų sektorių įmonių veiklos rezultatai 
daugiausia rodė nekilnojamojo turto kainų augimo poveikį, o kartu ir profesionalios nekilnojamojo 
turto vadybos trūkumą. 

16. Rinkos ekonomikos sąlygomis yra būtina, kad visi rinkos dalyviai būtų pakankamai 
informuoti ir teisingai suvoktų reiškinius, susijusius su nekilnojamojo turto valdyba. Negalima 
pamiršti, kad nekilnojamojo turto valdymo specialistai gali konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje 
tik būdami aukštos kvalifikacijos. 

17. Lietuvos pramoninkai bei kiti suinteresuotieji darbdaviai tvirtina, kad profesinis rengimas 
vystosi prastai ir kad mokymo įstaigos nespėja patenkinti įmonių poreikių, ruošdamos aukštos 
kvalifikacijos specialistus, kurie jau yra susipažinę su nekilnojamojo turto valdymu bei vertinimu. 
Kai kurios įmonės, jausdamos kvalifikuotų darbuotojų stygių, pradeda juos rengti net pačios.  

18. Nekilnojamojo turto vadybos programos poreikį pažymi ir socialinių partnerių atstovai VĮ 
„Registrų centras“ (direktoriaus pavaduotojas kadastrui ir turto vertinimui A.Bagdonavičius,) 
Lietuvos turto vertintojų asociacijos prezidentas (prezidentas S.Deveikis), Lietuvos statybininkų 
asociacija (vykdantysis direktorius V.Šarka), Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija 
(valdybos narys K.Kristinaitis), Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (direktorius 
M.Statulevičius). Partnerių atstovai aktyviai bendradarbiauja su universitetu rengiant įvairius 
projektus. Rengiant nekilnojamojo turto vadybos specialistus, socialiniai partneriai yra suinteresuoti 
teikti informaciją apie realią rinkos situaciją ir praktinius aspektus nekilnojamojo turto ir statybų 



 23

srityse, dalyvauja studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijose kaip šių komisijų pirmininkai ir 
nariai, suteikia parengtiems nekilnojamojo turto vadybos specialistams informaciją apie 
įsidarbinimo galimybes, priima studentus atlikti praktiką. Bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais padidėja galimybės studentams pateikti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, kurios yra 
būtinos geram savo srities specialistui. 

19. Darbdaviai vertina tai, kad absolventai turi ne tik teorinių studijuojamos specialybės 
žinių, bet ir gerų vadybinių, organizacinių įgūdžių bei kompetenciją, kuriuos įgauna dėl nuolat 
atnaujinamos studijų programos. VGTU absolventams atsiveria plačios karjeros galimybės bei 
perspektyvos. Turėdami puikių teorinių specialybės, užsienio kalbų, informacinių technologijų 
žinių, praktikoje, t. y. realioje darbo vietoje universiteto absolventai adaptuojasi labai greitai ir tai 
leidžia jiems kilti karjeros laiptais. Vieno iš socialinių partnerių Newsec/Re&Solution vadovas ir 
bendrasavininkas, VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros 
absolventas Ričardas Čepas teigia, kad Lietuvos nekilnojamojo turto rinka labai dinamiška, o 
dabartinio ekonominio nuosmūkio metu iš šios srities specialistų ypatingai tikimasi profesionalių 
atsakymų spredžiant nestandartines problemas, įgyvendinant naujas idėjas. Profesionalūs 
kasdieniniai sprendimai – tai aukštos kokybės ekonomikos, finansų, teisės, techninių žinių, patirties, 
kūrybiškumo pasekmė. Manau, ši programa – tai puiki galimybė gauti reikiamas žinias, išsiugdyti 
gebėjimus ir supratimą tam, kad taptum profesionalu nekilnojamojo turto sektoriuje. Pirmaisiais 
metais, studijuodamas tokius dalykus kaip statybos, finansinių sprendimų, statybos technologijų 
valdymo, teisės pagrindai, įgijau papildomą kompetenciją, reikalingą profesinei veiklai. Vėliau, 
studijų turinys tapo labiau specifinis, skirtas pagrindiniams ir specialiesiems studijų dalykams – 
nekilnojamojo turto rinkos analizei, finansams ir investicijoms, taikomajam vertinimui, plėtros 
pagrindams. Sėkmingas bakalauro studijų programos baigimas ir vėlesnės studijos magistrantūroje 
suteikė man motyvacijos ieškoti ir rasti savo vietą, priimti iššūkius ir sėkmingai  kurti savo verslą. 
Linkiu įdomių ir prasmingų studijų pasirinkusiems šią studijų programą. Tikiu, kad iš jūsų išaugs 
tarptautinio lygio investuotojai, vystytojai, vertintojai ir konsultantai – kuriais mūsų nedidelė šalis 
galės didžiuotis. 

20. Programos absolventus itin gerai vertina nekilnojamojo turto įmonių vadovai. Geriausias 
įrodymas – darbuotojų, konsultantų, projektų ir padalinių vadovų pavardės įmonių tinklapiuose – 
daugiau nei pusė nekilnojamojo turto agentūrų (įmonių)  darbuotojų yra VGTU nekilnojamojo turto 
vadybos programos bakalauro ir magistrantūros studijų absolventai, įsidarbinę pagal specialybę. Tai 
leidžia teigti, kad šios programos absolventai yra geri savo srities specialistai, konkurencingi 
šiuolaikinėje rinkoje. 

21. Remiantis pateiktais duomenimis, galima teigti, kad esamos ir prognozuojamos 
Nekilnojamojo turto vadybos programos rengiamų specialistų paklausos tendencijos pagrindžia 
programos poreikį. 

 

2.2. Programos paklausa tarp stojančiųjų 
 

22. Nekilnojamojo turto vadybos studijų programa paklausi tarp stojančiųjų. Tai patvirtina 2 
lentelėje pateikti priėmimo į studijų programą rezultatai nuo 2006 iki 2010 metų. Galima pastebėti, 
kad priimtų studentų skaičius nuo 2006 m. žymiai išaugo. 

 
2 lentelė. Priėmimas į Nekilnojamojo turto vadybos studijų programą 2006–2010 m. 
Metai 2006 2007 2008 2009 2010 
Priimtų studentų skaičius 54 60 66 82 82 
 

23. Remiantis 2011 m. priėmimo statistika, pageidavusių studijuoti Nekilnojamojo turto 

vadybos programos studijose skaičius buvo 818, priimti studijuoti 59 studentai – konkursas 13,9 į 
vieną vietą.   
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24. Pateikti duomenys pagrindžia Nekilnojamojo turto vadybos programos poreikį ir 
populiarumą. 
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3. PROGRAMOS SANDARA 
 

25. Nekilnojamojo turto vadybos pirmosios pakopos studijų programa yra atnaujinta remiantis 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir 
vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, Vadybos ir verslo administravimo studijų 
krypties reglamentu, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintu 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto reikalavimų pirmosios pakopos laipsnį suteikiančių 
universitetinių studijų programoms ir jų sudarymo tvarkos aprašu. Taip pat buvo atsižvelgta į 
užsienio šalių universitetų patirtį, kuriant ir vykdant panašaus pobūdžio studijų programas. 

26. Nekilnojamojo turto vadybos pirmosios pakopos studijų programa pagal LR vyriausybės 
ir LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus studijų krypčių ir kryptis sudarančių šakų sąrašus 
priskiriama socialinių mokslų srities vadybos krypčiai (N200). Ši programa sudaryta taip, kad 
atitiktų universitetinių pirmosios pakopos studijų programai keliamus reikalavimus. Baigus šią 
programą suteikiamas vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

27. Atnaujintoje Nekilnojamojo turto vadybos pirmosios pakopos studijų programoje 
programos tikslai ir rezultatai pasiekiami studijuojant programos studijų dalykus. Studijų forma – 
nuolatinė, trukmė – 4 metai. Studijų apimtis – 240 ECTS kreditų, t. y. 6 400 studento darbo 
valandų.  

28. Studijų programos planas yra pateikiamas 3 lentelėje. Parengti studijų dalykų aprašai 
pateikiami 1 priede. Studijų dalykų aprašai atitinka VGTU rektoriaus patvirtintą Pavyzdinės 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų dalyko modulio (SDM) kortelės pirmosios ir 
antrosios pakopų bei vientisosioms studijoms formą. 

 
 
3 lentelė. Nekilnojamojo turto vadybos studijų programos studijų planas (nuolatinės studijos) 

1 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 
ir aprašas 

Pavadinimas val./sem. Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

FMIGB11004 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 30 15 015 02 B1 6,00 E 

FMISB11121 Informacinės technologijos 30 45 000 07 B1 7,00 E 

FMMMB11109 Matematika 1 60 00 030 04 B1 8,00 E 

VVEVB11103 ES studijų pagrindai 30 00 015 03 B3 3,00 E 

VVIEB11106 Verslo pagrindai 30 00 015 03 B3 3,00 E 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

HIHSB11135 Filosofija 30 00 015 00 A1 3,00 E1 

HIHSB11136 Technikos filosofija 30 00 015 03 A1 3,00 E1 

STIAB11102 Architektūros istorija 30 00 015 03 A1 3,00 E1 

2 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) + 1 sav. (sav. darbas) = 22 sav. 

Mod. kodas 
ir aprašas 

Pavadinimas val./sem. Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

FMMMB11209 Matematika 2 60 00 030 04 B1 8,00 E 

STKMB11254 Konstrukcijų mechanikos pagrindai 30 15 000 04 B5 3,00 E 

STSEB11200 Pažintinė praktika 00 00 000 00 B6 3,00 Į 

VVSEB11252 Vadybos pagrindai 45 00 015 05 B3 4,00 E 

VVTEB11203 Verslo teisė 45 00 030 06 B3 6,00 E 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

HIHSB11206 Sociologija 00 00 045 03 A1 3,00 E1 

HIHSB11210 Politologija 00 00 045 03 A1 3,00 E1 
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Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

HIKAB11233 Anglų kalba 1 00 00 045 03 A1 3,00 E1 

HIKAB11234 Vokiečių kalba 1 00 00 045 03 A1 3,00 E1 

HIKAB11235 Prancūzų kalba 1 00 00 045 03 A1 3,00 E1 

3 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 
ir aprašas 

Pavadinimas val./sem. Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

STDGB11040 Žmonių sauga ir ergonomika 30 15 000 03 A1 3,00 E 

STGKB11325 Statybos pagrindai 30 00 030 04 B5 6,0(2,0) E 

STSTB11330 Statybos technologijų valdymas 30 00 030 04 B5 6,0(2,0) E 

VVFRB11351 Finansinių sprendimų pagrindai 30 00 015 04 B3 4,00 E 

VVIEB11305 Mikroekonomika 45 00 030 05 B3 5,00 E 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

VVIEB11302 Verslo derybos 30 00 015 03 B5 3,00 E1 

VVVTB11151 Dalykinė komunikacija 30 00 015 03 B5 3,00 E1 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

HIKAB11333 Anglų kalba 2 00 00 030 02 A1 3,00 E1 

HIKAB11334 Vokiečių kalba 2 00 00 030 02 A1 3,00 E1 

HIKAB11335 Prancūzų kalba 2 00 00 030 02 A1 3,00 E1 

4 semestras          12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 
ir aprašas 

Pavadinimas val./sem. Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

STSEB11400 Gamybinė praktika 1 00 00 000 00 B6 6,00 Į 

STSEB11401 Nekilnojamojo turto sandoriai ir teisė 24 00 012 03 B3 3,00 E 

VVFRB11451 Apskaita ir auditas 48 00 024 06 B3 6,0(2,0) E 

VVSEB11453 Makroekonomika 36 00 024 06 B3 5,00 E 

VVSEB11454 Viešojo sektoriaus ekonomika 48 00 024 07 B3 6,0(2,0) E 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

HIHSB11401 Logika 24 00 024 04 B1 4,00 E1 

STSEB11402 NT kiekybiniai sprendimų metodai 24 00 024 04 B1 4,00 E1 

VVFRB11450 Ūkio statistika ir prognozė 24 00 024 04 B1 4,00 E1 

5 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 
ir aprašas 

Pavadinimas val./sem. Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

STSEB11501 Nekilnojamojo turto marketingo pagrindai 45 00 030 06 B3 6,00 E 

STSEB11502 Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai 45 00 030 08 B5 8,0(3,0) E 

STSEB11503 Nekilnojamojo turto ekonomika 30 00 015 08 B3 4,00 E 

STSEB11504 Užstatytos aplinkos subalansuota plėtra 30 00 015 06 B5 3,00 E1 

STSEB11505 Visuotinės kokybės vadyba 30 00 015 03 B5 3,00 E 

VVVTB11552 Viešosios e-paslaugos 45 00 030 06 B3 6,0(1,0) E 

6 semestras          12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 
ir aprašas 

Pavadinimas val./sem. Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

STSEB11602 Nekilnojamojo turto rinkos analizė 24 00 012 04 C1 3,00 E 

STSEB11603 Strateginis valdymas 24 00 012 04 B5 3,00 E1 

STSEB11604 Gamybinė praktika 2 00 00 000 00 B6 6,00 Į 

STSEB11605 Verslo planavimas ir organizavimas 36 00 024 05 B3 5,0(1,0) E 
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STSEB11607 Pastatų ūkio valdymo pagrindai 36 00 036 06 C1 6,0(2,0) E 

VVFRB11651 Finansinės rinkos ir institucijos 24 00 012 03 B5 3,00 E1 

Laisvas pasirinkimas    4,0   

7 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 
ir aprašas 

Pavadinimas val./sem. Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

HILKB11010 Specialybės kalbos kultūra 30 00 015 02 A1 3,00 E1 

STSEB11707 Projektų valdymo pagrindai 45 00 030 04 B5 6,0(2,0) E 

STSEB11708 NT informacinės sistemos ir elektroninio verslo pagrindai 30 00 030 05 C1 5,00 E 

STSEB11709 Nekilnojamojo turto valdymas 30 00 030 12 C1 6,0(2,0) E 

STSEB11710 Nekilnojamojo turto finansai ir investicijos 30 00 015 03 C1 3,00 E 

STSEB11714 Baigiamasis darbas 1 00 00 000 00 B7 3,00 Į 

Laisvas pasirinkimas    4,0   

8 semestras          12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 12 sav. (baigiamasis darbas) + 1 sav. (sav. darbas) = 27 sav. 

Mod. kodas 
ir aprašas 

Pavadinimas val./sem. Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

STGKB11826 
Nekilnojamojo turto teisinis ir techninis reglamentavimas 
ir vertinimas 

36 00 012 02 C1 3,00 E 

STSEB11807 Inovacijų valdymas 24 00 012 04 B5 4,00 E1 

STSEB11808 Taikomasis nekilnojamojo turto vertinimas 36 00 024 03 C1 3,00 E 

STSEB11809 Kompleksinis projektas 00 00 024 05 C1 5,00 KS 

STSEB11816 Nekilnojamojo turto plėtros pagrindai 36 00 012 03 C1 3,00 E 

STSEB11817 Baigiamasis darbas 2 00 00 000 00 B7 6,00 Į 

STSEB11818 Baigiamasis darbas 3 00 00 000 00 B7 6,00 BD 

 
29. Remiantis Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų 

reikalavimų aprašu VGTU yra paruoštas ir rektoriaus įsakymu patvirtintas Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto reikalavimų pirmosios pakopos laipsnį suteikiančių universitetinių studijų 
programoms ir jų sudarymo tvarkos aprašas. Nekilnojamojo turto vadybos studijų programos studijų 
plano atitikimą aprašo reikalavimams liudija duomenys, pateikti 4 lentelėje. 

30. Atlikta Nekilnojamojo turto vadybos studijų programos analizė parodė, kad studijų 
programos apimtis, atskirų dalykų ir jų grupių, profesinės praktikos, baigiamojo darbo apimtis 
atitinka galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių studijas, reikalavimus. 

31. Remiantis pateikta informacija galima teigti, kad Nekilnojamojo turto vadybos pirmosios 
pakopos studijų programos turinys garantuoja, kad studentai įgis reikiamų teorinių žinių ir gebėjimų 
bei įgūdžių, nurodytų Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties reglamente. 

 
4 lentelė. Studijų plano atitiktis bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams 
  Reikalaujamas 

kreditų skaičius 
Programoje 
kreditų 
skaičius 

A Bendrieji universitetinių studijų dalykai >=15 kr. 18 
A1 Fundamentalūs pasaulėžiūros dalykai   18 
B Studijų krypties dalykai >=165 kr. 177 
B1 Bendrųjų teorinių pagrindų dalykai >=30 33 
B3 Pagrindiniai studijų krypties dalykai >=60 66 
B5 Specialieji studijuojamos krypties dalykai >=45-48 48 
B6 Profesinės veiklos praktika >=12 15 
B7 Baigiamasis projektas (rengimas ir gynimas) 15-18  15 
C Specializacijos dalis <= 60 kr. 45 
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C1 Specializacijos dalykai 30-52 37 
C2 Studento laisvai pasirenkami dalykai 8 8 
  Viso 240 240 
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4. PERSONALAS 
 

32. Bakalauro studijų programą Nekilnojamojo turto vadyba kuruoja VGTU Statybos 
fakulteto Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra. Įgyvendinant studijų 
programą taip pat dalyvauja Verslo vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir vadybos, Įmonių 
ekonomikos ir vadybos, Finansų inžinerijos, Socialinės ekonomikos ir vadybos, Verslo 
technologijų, Fundamentinių mokslų fakulteto Inžinerinės grafikos, Matematinio modeliavimo, 
Informacinių sistemų, Statybos fakulteto Architektūros inžinerijos, Gelžbetoninių ir mūrinių 
konstrukcijų, Statybinės mechanikos, Darbo ir gaisrinės saugos, Statybos technologijos ir vadybos,  
Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir politologijos, Užsienio kalbų, Kūno kultūros, Lietuvių 
kalbos katedrų dėstytojai. 

33. Programos dalykų dėstytojai atitinkina Mokslo ir studijų įstatyme, Vadybos ir verslo 
administravimo studijų krypties reglamente ir Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų 
studijų programų bendrųjų reikalavimų apraše nurodomus reikalavimus dėstytojams. 

34. Parenkant dėstytojus buvo atsižvelgta, kad visų jų mokslinės veiklos kryptis atitiktų jų 
dėstomus dalykus ir jie turėtų pakankamą dalykų dėstymo patirtį (žr. 2 priedą). 

35. Studijų programos nuolatinėje formoje dėsto 53 dėstytojai (be laisvai pasirenkamų 
dalykų): 3 profesoriai (6%), 32 docentai (60%) ir 18 kitų dėstytojų (34%). Šie duomenys rodo, kad 
dėstytojų pareigybių struktūra atitinka keliamus reikalavimus. 

36. Visi dėstytojai turi reikalingą patirtį ir pakankamą kvalifikaciją. 
37. Studijų programoje virš 90% dėstytojų yra nuolatiniai. Paprastai laikinieji dėstytojai 

kviečiami staigiai, bet laikinai padidėjus pedagoginiam krūviui (pavyzdžiui, keičiantis studijų 
programoms). Paprastai tai buvę VGTU absolventai, savo srities profesionalai, kurių veiklos kryptis 
atitinka dėstomą dalyką. Taip pat tai VGTU doktorantai, dalį laiko užsiimantys profesine veikla.  
Kviestiniai dėstytojai ateina su platesnėmis praktinėmis žiniomis apie dėstomą dalyką, jie pasidalina 
savo patirtimi su kolegomis. 

38. Dėstytojai į pagrindines pareigas skiriami viešo konkurso tvarka Universiteto statuto 
nustatytai kadencijai (5 metams). Ar dėstytojai atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustato, juos 
atestuoja ir konkursus pareigoms eiti vykdo Senato sudaryta konkursų ir atestacijos komisija, 
talkinama fakultetų konkursų ir atestacijos komisijų bei Personalo direkcijos. 

39. Remiantis 2 priede pateiktais dėstytojų gyvenimo aprašymais ir publikacijų sąrašais 
matyti, kad programos personalo struktūra ir kvalifikacija yra pakankama programos tikslams 
įgyvendinti ir studijų rezultatams pasiekti. Dėstytojai turi didelę mokslinio ir pedagoginio darbo 
patirtį. Per paskutiniuosius 5 mokslo metus visi dėstytojai buvo peratestuoti. Atestacijos metu buvo 
vertinama jų mokslinė ir pedagoginė veikla: moksliniai straipsniai, monografijos, vadovėliai, 
mokomosios knygos, pranešimai tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose, patentai, 
reikšmingi eksperimentinės plėtros darbai. Dauguma dėstytojų gali laisvai bendrauti viena, dviem ar 
trimis užsienio kalbomis, iš kurių plačiausiai vartojamos rusų, anglų, taip pat vokiečių, prancūzų ir 
lenkų kalbos. 
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5 lentelė. Numatomų dėstytojų sąrašas 

Vardas, pavardė 
 

Kvalifikacinis 
ar mokslo 
laipsnis, 

užimamos ar 
numatomos 

užimti pareigos 

Numatomas 
dėstyti 

dalykas (modulis)* 

Mokslinės 
(meninės) 

veiklos kryptis 
 

Profesinės 
veiklos 

(praktinio 
darbo) patirtis 

metais** 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Studijų krypties dalykų dėstytojai 

Aleknaitė-Van Der 
Molen Lina 

Lektorius Verslo teisė 01S Teisė 3 

Alperytė Irena 
Daktaras, 
Docentas 

ES studijų pagrindai 
03S Vadyba ir 
administravimas 

13 

Ambrasas Gintautas 
Daktaras, 
Docentas 

Statybos 
technologijų 
valdymas 
Nekilnojamojo turto 
valdymas 

02T Statybos 
inžinerija 

 

Banaitis Audrius 
Daktaras, 
Docentas 

Nekilnojamojo turto 
rinkos analizė 
Strateginis valdymas 
Nekilnojamojo turto 
finansai ir 
investicijos 
Inovacijų valdymas 

02T Statybos 
inžinerija 

14 

Banaitienė Nerija 
Daktaras, 
Docentas 

Visuotinės kokybės 
vadyba 
Projektų valdymo 
pagrindai 

02T Statybos 
inžinerija 

12 

Briedis Mindaugas 
Daktaras, 
Docentas 

Logika 04H Filologija 10 

Bujokaitė Giedrė Asistentas Verslo pagrindai 
03S Vadyba ir 
administravimas 

10 

Burkšaitienė Daiva 
Daktaras, 
Docentas 

Apskaita ir auditas 
03S Vadyba ir 
administravimas 

28 

Daunoravičius Jonas 
Vytautas 

Daktaras, 
Docentas 

Matematika 1 
07T Informatikos 
inžinerija 

48 

Davidavičienė Vida 
Daktaras, 
Docentas 

Viešosios e-
paslaugos 

03S Vadyba ir 
administravimas 

16 

Dzikevičius Audrius 
Daktaras, 
Docentas 

Finansinių 
sprendimų pagrindai 

03S Vadyba ir 
administravimas 

12 

Ginevičius Tomas Asistentas Vadybos pagrindai 03S Vadyba ir 2 
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administravimas 

Juodagalvytė Rasa Asistentas 
Informacinės 
technologijos 

07T Informatikos 
inžinerija 

22 

Kanapeckienė Loreta 
Daktaras, 
Docentas 

Užstatytos aplinkos 
subalansuota plėtra 

02T Statybos 
inžinerija 

7 

Krutinis Mindaugas 
Daktaras, 
Docentas 

Nekilnojamojo turto 
marketingo 
pagrindai 

02T Statybos 
inžinerija 

10 

Laučius Juozas 
Daktaras, 
Docentas 

Informacinės 
technologijos 

07T Informatikos 
inžinerija 

21 

Leonavičienė Teresė 
Daktaras, 
Docentas 

Matematika 2 
07T Informatikos 
inžinerija 

15 

Lepkova Natalija 
Daktaras, 
Docentas 

Pastatų ūkio 
valdymo pagrindai 

02T Statybos 
inžinerija 

15 

Matuliauskaitė Agnė Tyrėjas Pažintinė praktika 
02T Statybos 
inžinerija 

5 

Miečinskienė Algita 
Daktaras, 
Docentas 

Ūkio statistika ir 
prognozė 

03S Vadyba ir 
administravimas 

7 

Naimavičienė Jurga 
Daktaras, 
Docentas 

Gamybinė praktika 
1, Gamybinė 
praktika 2 

02T Statybos 
inžinerija 

11 

Okunevičiūtė 
Neverauskienė Laima 

Daktaras, 
Docentas 

Viešojo sektoriaus 
ekonomika 

03S Vadyba ir 
administravimas 

15 

Paunksnienė Jolanta Lektorius Verslo pagrindai 
03S Vadyba ir 
administravimas 

19 

Peleckis Kęstutis 
Daktaras, 
Docentas 

Verslo derybos 
03S Vadyba ir 
administravimas 

34 

Podviezko Askoldas Asistentas Mikroekonomika 
03S Vadyba ir 
administravimas 

3 

Popov Michail Asistentas 
Konstrukcijų 
mechanikos 
pagrindai 

02T Statybos 
inžinerija 

8 

Radzevičienė Asta 
Daktaras, 
Docentas 

Dalykinė 
komunikacija 

03S Vadyba ir 
administravimas 

18 

Raslanas Saulius 
Daktaras, 
Profesorius 

Nekilnojamojo turto 
plėtros pagrindai, 
Nekilnojamojo turto 
vertinimo pagrindai, 
Kompleksinis 
projektas 

02T Statybos 
inžinerija 

28 

Rimkus Liudvikas 
Daktaras, 
Docentas 

Konstrukcijų 
mechanikos 
pagrindai 

02T Statybos 
inžinerija 

27 

Rimkuvienė Silva Lektorius Verslo planavimas ir 02T Statybos 34 
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organizavimas inžinerija 

Samulevičius Jurgis 
Daktaras, 
Docentas 

Makroekonomika 
03S Vadyba ir 
administravimas 

47 

Skačkauskienė Ilona 
Daktaras, 
Docentas 

Vadybos pagrindai 
03S Vadyba ir 
administravimas 

12 

Sokas Algirdas 
Daktaras, 
Docentas 

Inžinerinė ir 
kompiuterinė grafika 

02T Statybos 
inžinerija 

33 

Sragauskas Tomas Asistentas Makroekonomika 
03S Vadyba ir 
administravimas 

4 

Stepanovas Artūras Lektorius 
Finansinės rinkos ir 
institucijos 

03S Vadyba ir 
administravimas 

6 

Šalna Remigijus 
Daktaras, 
Docentas 

Statybos pagrindai 
02T Statybos 
inžinerija 

6 

Šliogerienė Jūratė 
Daktaras, 
Docentas 

Nekilnojamojo turto 
finansai ir 
investicijos 
Taikomasis 
nekilnojamojo turto 
vertinimas 
Kompleksinis 
projektas 

02T Statybos 
inžinerija 

2 

Šostak Olga Regina 
Daktaras, 
Docentas 

Inžinerinė ir 
kompiuterinė grafika 

02T Statybos 
inžinerija 

2 

Traškina Irina Asistentas Mikroekonomika   

Trinkūnas Vaidotas 
Daktaras, 
Docentas 

NT kiekybiniai 
sprendimų metodai 
NT informacinės 
sistemos ir 
elektroninio verslo 
pagrindai 

02T Statybos 
inžinerija 

12 

Trinkūnienė Eva 
Daktaras, 
Docentas 

Nekilnojamojo turto 
sandoriai ir teisė 

02T Statybos 
inžinerija 

13 

Tupėnaitė Laura 
Daktaras, 
Docentas 

Nekilnojamojo turto 
ekonomika 

02T Statybos 
inžinerija 

7 

Vainiūnas Povilas 
Daktaras, 
Profesorius 

Nekilnojamojo turto 
teisinis ir techninis 
reglamentavimas ir 
vertinimas 
Kompleksinis 
projektas 

  

Bendrųjų universitetinių (koleginių) studijų dalykų dėstytojai 

Andriušytė Aistė 
Daktaras, 
Docentas 

Architektūros 
istorija 

03H Menotyra 12 

Barevičiūtė Jovilė Lektorius Technikos filosofija 04H Filologija 5 
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Dubikaltytė-
Raugalienė 
Lina 

Daktaras, 
Docentas 

Prancūzų kalba 1 
Prancūzų kalba 2 

04H Filologija 14 

Gaidučis Sergejus 
Daktaras, 
Docentas 

Žmonių sauga ir 
ergonomika 

08T Medžiagų 
inžinerija 

3 

Kačerauskas Tomas 
Profesorius, 
daktaras 

Sociologija 04H Filologija 12 

Keciorytė Vitalija Lektorius Politologija 04H Filologija 20 

Miculevičienė Irena Lektorius 
Vokiečių kalba 1 
Vokiečių kalba 2 

04H Filologija 17 

Rusko Tatjana Lektorius 
Anglų kalba 1 
Anglų kalba 2 

04H Filologija  

Rutkienė Lina Lektorius 
Specialybės kalbos 
kultūra 

04H Filologija 18 

Srėbalius Jonas Lektorius Filosofija 04H Filologija 37 

 
40. Studijų procese labiau patyrę dėstytojai aiškina pagrindines, sudėtingas disciplinas, 

mažiau patyrę – veda pratybas arba laboratorinius darbus. Dauguma Nekilnojamojo turto vadybos 
programoje dalyvaujančių dėstytojų turi daugiametę pedagoginę patirtį.  

41. Be tiesioginio darbo studijų procese Nekilnojamojo turto vadybos programos dėstytojai 
dalyvauja mokslo, mokslo organizacinėje bei ekspertinėje veikloje. Prie Statybos ekonomikos ir 

nekilnojamojo turto vadybos katedros veikia Internetinių ir dirbtinio intelekto technologijų 

statyboje mokomoji laboratorija. Daugelis programoje dalyvaujančių dėstytojų dalyvauja šios 
laboratorijos veikloje.  

42. Daugelis Nekilnojamojo turto vadybos programos dėstytojų yra statybos inžinierių 
sąjungos, mokslininkų sąjungos, operacijų tyrimo asociacijos (LITORS) nariai. Daug dėstytojų 
išvyksta pagal ERASMUS/Mokymosi visą gyvenimą programą dėstyti į kitas užsienio aukštąsias 
mokyklas. 

43. Programą kuruojanti katedra turi didelę patirtį vykdant įvairius ES, JAV ir Azijos 
projektus. Pavyzdžiui, katedros dalyvavo 9 Framework 5 ir 6 projektuose: Intelligent Cities (2004-
2005); ESPRI START (2005-2006); Integration of performance based building standards into 
business processes using IFC standards to enhance innovation and sustainable development (2006-
2007); Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings (2004-2008); Promoting 
Innovation in Construction Industry SMEs (2002-2004); Lifetime Engineering of Buildings and 
Civil Infrastructures (2002-2004); Performance Based Building (2002-2004); Global Education in 
Manufacturing (2002-2004). Katedra aktyviai dalyvauja ES Struktūrinių fondų projektuose.  

44. Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra turi tarptautinės statybos ir 
nekilnojamojo turto projektų vertinimo patirties Estijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir Čekijos 
Respublikoje.  

45. Dauguma katedros mokslo darbų ir projektų tiesiogiai siejasi su Nekilnojamojo turto 

vadybos studijų programa.  
46. Dauguma dėstytojų per penkerius metus turėjo bent kartą galimybę tobulinti savo 

kvalifikaciją. Kvalifikacijos tobulinimui skiriamas ne trumpesnis kaip vieno mėnesio ir ne ilgesnis 
kaip 6 mėnesių laikotarpis. Taikomos įvairios kvalifikacijos tobulinimo formos. Populiariausios iš 
jų: stažuotės, kursai, tarptautiniai mainai. Be to, dėstytojai nuolatos tobulina savo įgūdžius ir kelia 
kvalifikaciją dalyvaudami įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose bei parodose, 
įvairiuose tarptautiniuose projektuose, bendradarbiaudami su savo interesų srities specialistais. 
Todėl rengdamiesi paskaitoms dėstytojai gali nuolat tobulinti, atnaujinti bei papildyti savo dėstomas 
disciplinas. Tokiu būdu tiesiogiai keliamas žinių lygis ir studijų kokybė. 
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5. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

5.1. Patalpos 
 
47. Auditorijų srautinėms paskaitoms, pratyboms ir laboratoriniams darbams pakanka. Kad 

studentų nebūtų daugiau nei yra instaliuotų darbo vietų (atliekant laboratorinius darbus) akademinė 
grupė dalijama į pogrupius (dažniausiai du). Patalpų trūkumo problemos (jei tokios iškyla) 
sprendžiamos trimis būdais: keičiant užsiėmimo laiką, skolinantis kitų fakultetų, Tarptautinio 
studijų centro arba Studijų direkcijos valdomą universitetinę auditoriją. Savarankiškas užduotis 
studentai gali atlikti „Statybos ir verslo vadybos fakulteto skaitykloje“ (Saulėtekio al. 11, Centriniai 
rūmai, SRC 108), Bibliotekoje (Saulėtekio al. 14) ir VGTU rūmų fojė, kur sumontuoti baldai. Jei 
savarankiškoms užduotims atlikti reikalingas kompiuteris, studentai gali naudotis SRL-I 520 
kompiuterine klase. VGTU rūmuose yra bevielis interneto ryšys. Nustatytose vietose studentai gali 
prisijungti ir naudotis juo užduočių atlikimui. 

48. Visos paskaitos vyksta viename pastatų komplekse Saulėtekio al. 11, išskyrus kūno 
kultūros užsiėmimus Saulėtekio al. 28 (5 min. kelio pėsčiomis nuo pagrindinių rūmų). Pereiti iš 
vieno korpuso į kitą užtrunka tik kelias minutes. Nekilnojamojo turto vadybos programa 
realizuojama šiuose Saulėtekio al. 11 rūmuose: 

• SRC – Centrinis korpusas (Saulėtekio al. 11), auditorijose  201, 202, 203, 206, 207, 301, 
304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 313. 

• SRK-II – antrasis korpusas (Saulėtekio al. 11), auditorijose 201, 202, 205, 604, 611, 612, 
614, 703, 705.  

• SRA-I pirmasis auditorinis korpusas (Saulėtekio al. 11), auditorijose 01, 02, 05, 06, 20, 
31, 38. 

• SRA-II – antrasis auditorinis korpusas (Saulėtekio al. 11), auditorijose 08, 09, 10.  
• SRL-I – pirmasis laboratorinis korpusas (Saulėtekio al. 11), auditorijose 104, 116, 225, 

226, 304, 323, 324, 325, 332, 509, 509a, 510, 520, 521, 523, 530, 619. 
• SRL-II – antrasis laboratorinis korpusas (Saulėtekio al. 11) auditorijose 20, 33. 

49. Visos patalpos, kuriose vyksta užsiėmimai, atitinka darbo saugos ir higienos normų 
reikalavimus. Kai kurios auditorijos neatitinka estetinių reikalavimų, todėl kasmet bent dalis jų per 
planinius remontus sutvarkomos (perdažomos sienos, lubos, pakeičiama grindų danga, durys, 
įvedamas interneto ryšys, sumontuojami nauji modernūs šviestuvai).  

50. Šiuo metu daugumoje Statybos fakulteto auditorijų sumontuoti stacionarūs kompiuteriai ir 
projektoriai. 
 

5.2. Laboratorinė įranga 
 

51. Laboratoriniai darbai atliekami Statybos fakultetui priklausančioje įrangos ir bandinių 
laboratorijoje, taip pat kompiuterinėse auditorijose.  

52. Laboratorijas stengiamasi aprūpinti reikiama įranga ir reikalingomis medžiagomis, 
atsižvelgiant į studentų skaičių. Įranga nuolat atnaujinama pagal pirkimų planus. Padaliniai 
kiekvienais ateinančiais metais numatomus pirkimus planuoja vadovaujantis VGTU Senato 
patvirtintais Vilniaus Gedimino technikos universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymo 
nuostatais. Šiuo metu yra atnaujinamos daugelio laboratorijų patalpos. 

53. Statybos fakulteto turima svarbiausia laboratorinė įranga:  
• Automatizuotas statybinių medžiagų, didžiagabaričių ir mažagabaričių konstrukcijų 

universalių bandymo mašinų komplektas NS–PA3–DIG.2000 su bandymo mašinomis: 
hidraulinis presas P-10; hidraulinis presas P-125; universali bandymo mašina UMM-200; 
universali bandymo mašina R-10; hidraulinis presas PR-1000 (vienintelis, automatizuotas 
10000 kN galios presas Lietuvoje, leidžiantis bandyti natūralaus dydžio statybines 
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konstrukcijas). Automatizuota įranga leidžia atlikti statybinių medžiagų ir konstrukcijų 
bandymus, palaikant norimą apkrovos kėlimo greitį bei matuojant momentines 
deformacijas;  

• Jėgos grindys su universaliu bandymų stendu (bandymo stendas leidžiantis bandyti 18 m 
ilgio, 9 m. pločio statybines konstrukcijas);  

• Ilgalaikio konstrukcijų bandymo laboratorija, kurioje sumontuoti gniuždymo spyruokliniai 
presai GN-30, 6 vnt. leidžia atlikti unikalius ilgalaikius statybinių konstrukcijų tyrimus;  

• Universalūs fizikinių dydžių registravimo prietaisai ALMEMO 5590 ir ALMEMO 5290 su 
jėgos, slėgio, deformacijų, poslinkių, temperatūros ir drėgnio automatizuoto matavimo 
jutikliais;  

• Automatinė klimatinė kamera FEUTRON 3603/01 statybinių medžiagų bandymui 
teigiamoje ir neigiamoje temperatūroje ore ir vandenyje;  

• Kaitinimo krosnys „SNOL 30/1300“, EK 50/1200 su elektroniniu valdymu, klimatinė 
kamera „KTK 800“;  

• Infraraudonųjų spindulių kamera termografiniams tyrimams, patalpų komforto tyrimo 
įrangos komplektas, dažytų paviršių bandimo prietaisas, skaitmeninės vaizdo kameros;  

• Įranga skirta medžiagų degamumo bei liepsnos plitimo parametrams nustatymui;  
• Personalinių kompiuterių klasės ir pažangiausios pasaulio mastu baigtinių elementų 

programos, skirtos modeliuoti ir tyrinėti skaitiniais metodais statinius, konstrukcijas ir 
medžiagas.  

54. Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedroje turima ši laboratoriniams 
tyrimams skirta įranga: kietųjų dalelių koncentracijos matuoklis, kietųjų dalelių skaičiaus 
pasiskirstymo pagal jų dydį matuoklis, elektromagnetinių laukų stiprio matuoklis, daugiafunkcinis 
aplinkos sąlygų matuoklis, termovizorinis matuoklis, pastato konstrukcijų vibracijų matuoklis. 

55. Nors kasmet įsigyjama naujos laboratorinės įrangos, pačią naujausią ir moderniausią 
įrangą įsigyti sudėtinga. Pagrindinė kliūtis – ribotos VGTU finansinės galimybės.   
 

5.3. Kompiuterinė ir programinė įranga 
 

56. Statybos fakultetui priklauso SRL-I 520 kompiuterių klasė, kurioje įrengta 20 darbo vietų. 
Užsiėmimai šioje auditorijoje organizuojami taip, kad studentų skaičius užsiėmimo metu neviršytų 
instaliuotų darbo vietų skaičiaus. 

57. Programinė įranga instaliuota SRL-I 520 klasės kompiuteriuose: Microsoft Windows XP 
Professional SP3, Microsoft Office 2007 MS Word, Excel, Bentley MicroStation V8 XM, Bentley 
Building V8 XM, Matrix CAE 4., LIRA 9.2, STAD.Pro 2007, Revit Architecture 2008, AutoCad 
2008, SAMATA 2008, Sistema, OpenProj, SES2004, Adobe Reader 8, 7-Zip, ESET NOD32 ir kt. 

58. Nekilnojamojo turto vadybos programos realizavimo metu vyksta inžinerinės grafikos, 
informacinių technologijų laboratoriniai darbai. Toliau pateikiama kompiuterizuotų klasių 
programinė įranga: 

• Auditorijos SRK-II 604, 611, 612 ir 614: Microsoft Windows XP Professional SP3, Autodesk 
Autocad, LECTRICAL 2006, Microsoft Office 2007, Alkonas, ESET NOD32 

• Auditorijos SRL-I 323, 324 ir 325: Microsoft Windows XP Professional SP3, Microsoft 
Office 2007, OpenOffice.org 3.1, Microsoft Visual C++ 2005 Express Editon, Dev-C++ 
Code Base Bloodshed Software, MathCad 14.0, Adobe Reader 8, 7-Zip, Alkonas, ESET 
NOD32. 

• Auditorija SRL-I 521: Microsoft Windows XP Professional SP3, Microsoft Office 2007, 
OpenOffice.org 3.1, Microsoft Visual C++ 2005 Express Editon, Dev-C++ Code Base 
Bloodshed Software, Adobe Reader 8, 7-Zip, ESET NOD32. 
59. Universiteto Skaičiavimo centras rūpinasi bendrauniveristetine programine įranga. 

Pratęsta sutartis su Microsoft dėl operacinių sistemų ir Office biuro paketo bei nupirkta 
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bendrauniversitetionė antivirusinė programinė įranga. Specializuota programine įranga rūpinasi 
fakultetas, katedros, programinę įrangą naudojantys ar dėstantys asmenys.  

60. Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedroje kuriamos internetinės 
intelektinės ir biometrinės sistemos, taikomos statybos ir nekilnojamojo turto srityje (katedra 
dalyvavo 9 Framework 5 ir Framework 6 projektuose): IRIS Analysis and Intelligent Testing 
System; Voice Stress Analyser Decision Support System for e-Examination; Multiple Criteria 
Decision Support System for Building’s Life Cycle; Real Estate’s Market Value and a Pollution and 
Health Effects Analysis Decision Support System; Intelligent Library System; Intelligent Tutoring 
System; Intelligent System for Emotion and Stress Recognition, Analysis and Recommendations; 
Embedded System for Particle Pollution Measuring, Analysis and Providing Recommendations; 
Web-Based Biometric Mouse Intelligent System for Analysis of Emotional State and Labour 
Productivity; Product Life Cycle Multi-variant Design and Multiple Criteria Analysis Decision 
Support System; Ethical Multiple Criteria Decision Support Web-Based System; Knowledge and 
Sensor-based Decision Support System for Building Refurbishment; Multiple Criteria Decision 
Support Web-Based System for Innovations; Multiple Criteria On-Line International Trade 
Decision Support System; Multiple Criteria Decision Support Web-Based System for Facilities 
Management; Cooperative Integrated Web-based Negotiation Decision Support System for Real 
Estate; Multiple Criteria Decision Support On-Line System for Construction Products; Web-Based 
System for Analysis of Sustainable Development; Loan Analysis Decision Support System, etc. Šia 
programine įranga paskaitų metu naudojasi programoje studijuojantys studentai. 
 

5.4. Biblioteka, skaityklos ir metodiniai ištekliai 
 

61. Studentai gali naudotis Statybos ir verslo vadybos fakulteto skaitykla (Saulėtekio al. 11, 
Centriniai rūmai, SRC 108) arba Bibliotekos teikiamomis paslaugomis Saulėtekio al. 14 (5 min. 
kelio pėsčiomis nuo pagrindinių Universiteto rūmų). 

62. Parodžius studento pažymėjimą bibliotekos darbuotojui galima naudotis kompiuteriais 
Interneto skaitykloje, 119 kab., arba Mokslo darbuotojų skaitykloje 217 kab. Prie kompiuterio 
galima praleisti 16 val. per mėnesį, bet ne daugiau nei 2 val. per dieną. Prie kompiuterio dirbama tik 
po vieną studentą. 

63. Centrinės bibliotekos skaityklose užsiregistravę studentai, gali naudotis bevieliu internetu. 
Studentai gali naudotis VGTU darbuotojų publikacijų duomenų baze, VGTU mokslo žurnalų 
duomenų baze, patentų duomenų baze, prenumeruojamomis bei terminuotos prieigos duomenų 
bazėmis. 

64. Bibliotekoje, 202 kab., galima pasinaudoti spausdinimo, skenavimo, įrišimo paslaugomis. 
Taip pat galima sumokėti delspinigius už laiku negrąžintas knygas.  

65. Knygos randamos atliekant paiešką kompiuteriniame kataloge http://vgtu.library.lt ir 
suradus leidinį, užsisakoma internetu pagal parengtą instrukciją 
http://biblioteka.vgtu.lt/main.php?m=4&s=7. Jei knygos nerandamos kompiuteriniame kataloge, 
ieškoma korteliniuose kataloguose, kurie yra „Abonemente“ arba klausiama bibliotekos darbuotojo. 
Galima paimti iki 30 leidinių. Jeigu leidinio Bibliotekoje nėra 
Abonemente, 101 kab. galima užsisakyti leidinį iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų. Užsakymas 
įvykdomas per 0,5–1 val. Rugsėjo ir vasario mėn. leidinių užsakymo vykdymas gali būti 
pratęsiamas iki 3 dienų. 

66. Bibliotekos darbo laikas yra pritaikytas studentų poreikiams. Apie tai galima spręsti 
išnagrinėjus bibliotekos darbo laiką (žr. 6 lentelę). 

67. Vienas iš svarbiausių bibliotekos tikslų – gerinti studentų informacinį aprūpinimą 
naujausiais studijoms reikalingais leidiniais bei elektroniniais ištekliais. Leidiniai įsigyjami tik 
pagal dėstytojų rekomendacijas ir pageidavimus, todėl bibliotekos fondai pasipildo būtiniausiais ir 
naujausiais leidiniais, kurie reikalingi programos studentams.  
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6 lentelė. Bibliotekos darbo laikas 
 I - IV V VI VII 
Semestrų laikotarpiu (rugsėjis - birželis) 
Abonementas 900 - 2000 900 - 2000 - - 
Bendroji skaitykla  900 - 2100 900 - 2100 1000 - 1700 - 
Mokslo darbuotojų skaitykla  900 - 2100 900 - 2100 1000 - 1700 - 
Galerijos skaityklos  900 - 2100 900 - 2100 1000 - 1700 - 
Interneto skaitykla  900 - 2100 900 - 2100 1000 - 1700 - 
Interneto skaitykla nakties metu  2200 - 800 2200 - 800 2200 - 800 2200 - 800 
Individualaus darbo skaitykla  900 - 1745 900 - 1630 - - 
Fakultetų skaityklos  900 - 1730 900 - 1730 - - 
Mokamos paslaugos  900 - 1745 900 - 1630 - - 
Atostogų laikotarpiu (liepa - rugpjūtis) 
Abonementas 900 - 1645 900 - 1530 - - 
Bendroji skaitykla  900 - 1645 900 - 1530 - - 
Mokslo darbuotojų skaitykla  900 - 1645 900 - 1530 - - 
Galerijos skaityklos  900 - 1645 900 - 1530 - - 
Interneto skaitykla  900 - 1645 900 - 1530 - - 
Interneto skaitykla nakties metu  2200 - 800 2200 - 800 2200 - 800 2200 - 800 
Individualaus darbo skaitykla  900 - 1645 900 - 1530 - - 
Fakultetų skaityklos  900 - 1645 900 - 1530 - - 
Mokamos paslaugos  900 - 1645 900 - 1530 - - 
 

68. Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra kartu su Statybos 
technologijos ir vadybos katedra  leidžia tris mokslinius periodinius žurnalus: Journal of Civil 

Engineering and Management, Technological and Economic Development of Economy, 
International Journal of Strategic Property Management. Šie žurnalai yra kotiruojami prestižinėje 
ISI Web of Science duomenų bazėje. Šiuos žurnalus studentai gali pasiskaityti Statybos 
technologijos ir vadybos katedros metodiniame kabinete SRL-I 509a. 

69. Universiteto bendruomenė 2011 m. turėjo prieigą prie 23 bibliotekos prenumeruojamų 
duomenų bazių (toliau – DB). Kiekvienais metais daugėja studentų, naudojančių DB skaičius. 
Ataskaitiniais metais iš 1 596 EBSCO Publishing vartotojų 1 426 – studentai.  

70. Prie duomenų bazių studentai ir dėstytojai gali prisijungti per VGTU kompiuterių tinklą 
tiek iš Bibliotekos, tiek iš visų Universiteto rūmų. Naršyti po „EBSCO Publishing“ duomenų bazę 
galima gavus individualų slaptažodį iš Bibliotekos administratoriaus. 

71. Informacija iš duomenų bazių leidžia detaliau susipažinti su dėstomu dalyku ar konkrečia 
problema tiek dėstytojams, tiek studentams. Taip klojamas tvirtas pagrindas praktinėms žinioms, 
bei galimai akademinei karjerai. 

72. Programos dėstytojai visiems pagrindiniams dalykams yra parengę eilę metodinių 
leidinių. Jie skirti teorijai, pratyboms, bei laboratoriniams darbams ruoštis, atlikti ir apsiginti. 
Dėstytojų parengti metodiniai leidiniai pateikti gyvenimo aprašymuose (žr. 2 priedą). Studentai gali 
nuotoliniu būdu užsakyti norimą metodinį leidinį ir jį atsiimti Bibliotekos abonemente. Kai kurių 
disciplinų praktinių ar namų darbų atlikimo metodika pateikiama dėstytojų asmeninėse svetainėse. 
Taip pat kai kuriuos metodinius leidinius galima pasiskolinti iš Statybos technologijos ir vadybos 
katedros metodinio kabineto SRL-I 509a. 

73. Dėstytojai naudoja įvairias metodines priemones: nuo padalomosios medžiagos iki filmų 
demonstravimo. Kai kurie dėstytojai paskaitų medžiagą skelbia savo asmeninėse interneto 
svetainėse Universiteto tinklapyje bei yra parengę studijų medžiagą VGTU Moodle virtualioje 
terpėje. Dėstytojai savo metodinė medžiagą nuolat tobulina, papildo, ypač gera galimybė tai daryti 
stažuotės metu. Tarp programos dėstytojų populiarus dėstymo būdas – skaidrių demonstravimas ir 
jų komentavimas naudojant multimediją.  



 38

6. STUDIJŲ EIGA IR JOS VERTINIMAS 

6.1. Reikalavimai stojantiesiems 
 

74. Priėmimas į pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto vadybos studijų programą vykdomas 
per bendrąjį priėmimą. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Bendrojo priėmimo į 
Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2011 ir 2012 metais 
sąlygomis. Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui 
organizuoti (LAMA BPO). 

75. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas arba valstybės 
nefinansuojamas vietas. Būtina turėti vidurinį išsilavinimą. Stojamųjų egzaminų nėra. Konkursinė 
eilė per bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos studijas sudaroma vadovaujantis Geriausiai 
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2012 metais tvarkos aprašu.  

76. Stojantieji 2012 m. turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus arba du 
valstybinius brandos egzaminus ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą. Konkursinis balas susideda 
iš lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbos arba istorijos metinio pažymio. Konkursinio balo 
sandara pateikta 7 lentelėje. 

 
7 lentelė. Konkursinio balo sandara 

Studijų kryptis Brandos 
egzaminai 

Egzaminų 
pažymių 
svertiniai 
vidurkiai 

Mokomieji 
dalykai 

Mokomųjų 
dalykų metinių 

pažymių 
svertiniai 

koeficientai 
N200 Vadyba lietuvių kalba 

matematika 
užsienio kalba 
arba istorija 

 

0,2 
0,4 
0,2 

istorija arba 
užsienio kalba 

0,2 

 
77. Stojantiems į Nekilnojamojo turto vadybos  studijų programą specialieji reikalavimai nėra 

nustatyti. Kadangi studijų programa yra vadybinio pobūdžio, skaičiuojant konkursinį balą yra 
vertinami matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbos arba istorijos pažymiai. Tai garantuoja, kad 
į studijas bus priimti studentai, pasirengę nekilnojamojo turto vadybos studijoms. 

 

6.2. Studijų metodai ir pasiekimų vertinimas 
 

78. Nekilnojamojo turto vadybos studijų programoje numatyti inovatyvūs studijų metodai, 
adekvatūs numatytiems studijų rezultatams pasiekti. Konkretūs studijų metodai yra nurodyti studijų 
dalykų aprašuose (žr. 1 priedą).  

79. Studijų programoje numatyti probleminio ir projektinio mokymosi metodai. Studijų 
dalykų (modulių), kuriuose numatyti laboratoriniai, namų darbai, kursiniai darbai ir kursiniai 
projektai užsiėmimuose bus formuluojama konkreti technologinė, socialinė problema ir studentai 
orientuojami jos sprendimo paiešką. Studentai gaus negalutines, nepilnai apibrėžtas ar nepilnai 
struktūrizuotas problemas. Dalis studijų vyks bendradarbiaujančių studentų grupėje. Studentai, 
bendradarbiaudami tarpusavyje, spręs problemas, išmoks formuluoti ir argumentuotai ginti savo 
pozicijas, ir tokiu būdu geriau pasieks numatytus studijų rezultatus. Dėstytojai šiais atvejais bus 
patarėjai ir konsultantai. 
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80. Nekilnojamojo turto vadybos programoje numatyta 10 kursinių darbų, 1 kompleksinis 
projektas ir baigiamasis darbas.  

81. Siekiant ugdyti studentų gebėjimus kritiškai mąstyti, dirbti grupėje ir rengti pristatymus, 
bus rengiami grupiniai namų darbai ir kursiniai projektai, analizuojamos situacijos, daro rezultatai 
bus aptariami viešose diskusijose ir darbų gynimuose. 

82. Nekilnojamojo turto vadybos studijų programoje yra dvi gamybinės praktikos (po antro ir 
trečio kursų). Bendra praktikų trukmė sudaro 10 savaičių. Gamybinės praktikos atliekamos įvairiose 
Lietuvos statybos organizacijose ir įmonėse. Dažniausiai praktikos vadovai pateikia įmonių, kuriose 
siūloma atlikti gamybines praktikas, sąrašą. Praktikos vietą gali pasirinkti ir pats studentas, 
suderinęs tai su praktikos vadovu. Geriausieji studentai turi galimybę atlikti gamybinę praktiką 
užsienyje – Danijos, Vokietijos, Čekijos, Suomijos, Lenkijos ir kitų šalių įmonėse.  

83. Kaip ir kiti Statybos fakulteto studentai Nekilnojamojo turto vadybos programos studentai 
turi galimybę vienam arba dviems semestrams vykti studijuoti į Europos šalių (Anglijos, Danijos, 
Vokietijos, Čekijos, Švedijos, Suomijos, Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos ir kt.) universitetus, su 
kuriais VGTU yra pasirašęs sutartis dėl dalyvavimo ERASMUS studentų mainų programose. 
Studentui visada paliekama galimybė pačiam susirasti priimantį universitetą ir išvykti ten semestro 
ar vienerių metų studijoms ar rengti baigiamąjį darbą, tačiau šiuo atveju studentas pats sprendžia 
finansinius studijų užsienyje klausimus.  

84. Pažangiausiems studentams ketvirtame kurse suteikiama galimybė rengti anksčiau 
minėtuose universitetuose baigiamąjį bakalauro darbą. 

85. Žinių vertinimo tvarka pateikiama kiekvieno modulio kortelėje (1 priedas), nurodant kiek 
ir kokios formos atsiskaitymų yra semestro bėgyje ir koks kiekvieno atsikaitymo indėlis galutiniam 
pažymiui. Dėstytojas supažindina studentus su šia tvarka semestro pirmąją savaitę. Semestro metu, 
pagal dalykų modulių programose nurodytą grafiką, studentai atsiskaito už savarankišką darbą 
(individualūs darbai, semestro darbai, referatai, laboratoriniai darbai ir kt.). Gale semestro gauti 
įvertinimai įrašomi į žiniaraštį. 

86. Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai siejasi su numatomais programos studijų 
rezultatais. Vertinimo kriterijai yra numatomų rezultatų pasiekimą įrodantys požymiai (žr. 8 
lentelę). Vertinimo kriterijų sąsajos su numatomais studijų rezultatais būdingos visai studijų 
programai. 

 
8 lentelė. Vertinimo kriterijų sąsajos su studijų rezultatais 
Išlaikymo 
Slenkstis 

Pažymys ir 
trumpas žinių 
ir gebėjimų 
apibūdinimas 

Išsamus žinių ir supratimo apibūdinimas Išsamus gebėjimų apibūdinimas 

Išlaikyta 10 (puikiai) 
Puikios, 
išskirtinės žinios ir 
gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios ir jų taikymas sprendžiant 
sudėtingas praktines problemas. 
Savarankiškai studijavo papildomą medžiagą. Puikiai supranta ir vartoja 
sąvokas, geba analizuoti jas platesniame dalyko kontekste. Originaliai ir 
nepriklausomai mąsto. Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai, įžvalga. 
Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Puikiai taiko teorines žinias. 
Puikiai atlieka sudėtingas 
nestandartines užduotis. 
Nepriekaištinga, išskirtinė atlikimo 
kokybė. 
Puikūs raiškos ir pristatymo įgūdžiai. 
Gerai supranta, ką ir kodėl daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 
Tvirtos, geros 
žinios ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir jų taikymas sprendžiant sudėtingas 
praktines problemas. 
Savarankiškai studijavo papildomą medžiagą. 
Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. 
Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 
Labai geri analitiniai, vertinimo ir sintezės įgūdžiai. 
Labai geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Labai gerai taiko teorines žinias. 
Lengvai atlieka sudėtingas tipines 
užduotis. 
Labai gera atlikimo kokybė. 
Labai geri raiškos ir pristatymo 
įgūdžiai. 
Supranta, kokius metodus, technikas 
taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. studijų tikslų 

8 (gerai) Geresnės 
nei vidutinės 
žinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės žinios ir jų taikymas sprendžiant praktines 
problemas. 
Susipažino su privaloma medžiaga. 
Geba savarankiškai dirbti su papildoma medžiaga. 
Supranta sąvokas ir principus, juos taiko tinkamai. 
Gerai argumentuoja ir argumentus pagrindžia faktais. 
Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Gerai taiko žinias. 
Teisingai atlieka vidutinio 
sudėtingumo ir sunkesnes užduotis. 
Gera atlikimo kokybė. 
Geri raiškos ir pristatymo įgūdžiai. 
Žino, kokius metodus, technikas 
taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. studijų tikslų 
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7 (vidutiniškai) 
Vidutinės žinios ir 
gebėjimai, yra 
neesminių klaidų. 

Vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 
Žinias taiko praktinėms problemoms spręsti. 
Susipažino su pagrindine medžiaga. 
Supranta ir vartoja sąvokas ir principus. 
Kelios esminės dalys susiejamos į visumą. 
Pakankamai gerai argumentuoja. 
Pakankamas pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 
pateiktais pavyzdžiais. 
Gera atlikimo kokybė. 
Teisingai atlieka vidutinio sunkumo 
užduotis. 
Pakankami raiškos ir pristatymo 
įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70 proc. studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 
Žinios ir 
gebėjimai 
(įgūdžiai) žemesni 
nei vidutiniai, yra 
klaidų 

Žemesnės negu vidutinės žinios, yra klaidų. 
Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms problemoms spręsti. 
Susipažino su pagrindine medžiaga. 
Patenkinamai suvokia sąvokas, geba savais žodžiais apibūdinti priimamą 
informaciją. 
Analizuojant susitelkiama į keletą aspektų, tačiau nesugebama jų susieti. 
Patenkinamas pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Žinios taikomos vadovaujantis 
pateiktais pavyzdžiais. 
Patenkinama atlikimo kokybė. 
Moka veikti pagal analogiją. 
Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet 
nesuvokia sudėtingesnių. 
Patenkinami raiškos ir pristatymo 
įgūdžiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. studijų tikslų 

5 (silpnai) Žinios 
ir gebėjimai 
(įgūdžiai) tenkina 
minimalius 
reikalavimus. 

Žinios tenkina minimalius reikalavimus. Žinias taiko nesudėtingoms 
praktinėms problemoms spręsti. 
Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, teksto atpasakojimas. Atsakymas 
sutelktas į vieną aspektą. 
Minimalus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Minimalūs pakankami gebėjimai 
problemoms spręsti vadovaujantis 
pavyzdžiais. 
Geba veikti pagal analogiją. 
Patenkinami raiškos ir pristatymo 
įgūdžiai.  

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 
Neišlaikyta 4NepatenkinamaiŽinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų 3Netenkinami 
minimalūs 
reikalavimai 

2

1
  Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 

 
87. Kiekvieno modulio studijos baigiamos atsiskaitymu. Atsiskaitymas vertinamas pažymiu 

arba įskaityta/neįskaityta. Programoje numatyti tokie atsiskaitymo tipai: egzaminas (E), ikisesinis 
egzaminas (E1), įskaita (Į), ataskaita (A), kursinis projektas (KP), kursinis darbas (KD), 
kompleksinis projektas (KS), baigiamasis darbas/projektas (BD). Studentų žinioms vertinti gali būti 
numatyti ir kiti atsiskaitymo tipai. 

88. E tipo egzaminas vertinamas pažymiu. Šiam egzaminui galutinai pasirengti ir jam laikyti 
numatomas sesijos laikas. Egzamino pažymys gali būti sudarytas iš trijų arba dviejų dalių. Trijų 
dalių egzamino pažymys yra privalomas pirmos pakopos studijų moduliams, kurių apimtis, be 
kursiniam projektui ar darbui skirtų kreditų, yra didesnė nei 4 kreditai (čia vienas kreditas 
prilygintas vienai studento darbo savaitei, t. y. 40 val.). 

89. Trijų dalių egzamino pažymį sudaro: studento sukauptas įvertinimas už semestro metu 
atliktas modulyje numatytas praktines užduotis; semestro metu vykusio tarpinio atsiskaitymo už 
teoriją įvertinimas; sesijos metu laikyto egzamino įvertinimas. Pažymys apskaičiuojamas taip: 

E = W1(A1x1 + A2x2 + ... + An xn ) + W2 (B1y1 + B2y2 + ... + Bmym) + W3(C1z1 + C2z2 + ... + 
Ckzk ) , 

 
čia: E – studento egzamino pažymys pagal dešimties balų sistemą; W1 – įvertinimo, sukaupto 

už atsiskaitymus semestro metu, svorio koeficientas; W2 – įvertinimo, gauto už tarpinį atsiskaitymą 
semestro metu, svorio koeficientas; W3 – įvertinimo, gauto už sesijos metu laikytą egzaminą, svorio 
koeficientas; (W1 + W2 + W3 = 1,00 ); A1, A2, ..., An – semestro metu numatytų atlikti praktinių 
užduočių svorio koeficientai (A1 + A2 + ... + An =1,00 ); xi – atskiros užduoties įvertinimas pagal 
dešimties balų sistemą (pvz.: x1 – kontrolinio darbo įvertinimas; x2 – namų darbo įvertinimas; x3 – 
laboratorinių darbų įvertinimas ir t. t.); B1, B2, ..., Bm – tarpinio atsiskaitymo už teoriją užduočių 
svorio koeficientai ( B1 + B2 + ... + Bm =1,00 ); yj – atskiros tarpinio atsiskaitymo užduoties 
įvertinimas pagal dešimties balų sistemą (pvz.: y1 – tarpinio atsiskaitymo pirmojo klausimo 
įvertinimas; y2 – tarpinio atsiskaitymo antrojo klausimo įvertinimas ir t. t.); C1, C2, ..., Ck – sesijos 
metu laikyto egzamino užduočių svorio koeficientai (C1 + C2 + ... + Ck = 1,00 ); zj – atskiros 
egzamino užduoties įvertinimas pagal dešimties balų sistemą (pvz.: z1 – sesijos egzamino pirmojo 
klausimo įvertinimas; z2 – sesijos egzamino antrojo klausimo įvertinimas; z3 – sesijos egzamino 
uždavinio įvertinimas ir t. t.). 



 41

90. Dviejų dalių egzamino pažymį sudaro studento sukauptas įvertinimas už semestro metu 
atliktas modulyje numatytas praktines užduotis ir sesijos metu laikyto egzamino įvertinimas. 
Pažymys apskaičiuojamas taip: 

E = W1(A1x1 + A2x2 + ... + Anxn ) + W3(C1z1 + C2z2 + ... + Ckzk ) , 
čia: E – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą; W1 - įvertinimo, sukaupto už 

atsiskaitymus semestro metu, svorio koeficientas; W3 – įvertinimo, gauto už sesijos metu laikytą 
egzaminą, svorio koeficientas (W1 + W3 = 1,00 ); A1, A2, ..., An – semestro metu numatytų atlikti 
praktinių užduočių svorio koeficientai (A1 + A2 + ... + An =1,00 ); xi – atskiros užduoties įvertinimas 
pagal dešimties balų sistemą (pvz.: x1 – kontrolinio darbo įvertinimas; x2 – namų darbo įvertinimas; 
x3 – laboratorinių darbų įvertinimas ir t. t.); C1, C2, ..., Ck – sesijos metu laikyto egzamino užduočių 
svorio koeficientai (C1 + C2 + ... + Ck = 1,00 ); zj – atskiros egzamino užduoties įvertinimas pagal 
dešimties balų sistemą (pvz.: z1 – sesijos egzamino pirmojo klausimo įvertinimas; z2 – sesijos 
egzamino antrojo klausimo įvertinimas; z3 – sesijos egzamino uždavinio įvertinimas ir t. t.). 

91. Egzamino sudėtines dalis ir jų svorio koeficientų vertes nustato modulį sudariusi katedra, 
atsižvelgdama į tai, kad studento semestro metu sukauptas įvertinimas už modulyje numatytas 
praktines užduotis turi sudaryti iki 30 % galutinio egzamino įvertinimo. 

92. Semestro metu anksčiau nustatyto termino kokybiškai atlikus ir atsiskaičius už modulio 
kortelėje numatytas užduotis, studento gautas įvertinimas gali būti padidintas iki 10 %. 

93. Teigiamu pažymiu egzaminas įvertinamas, jei studento sukauptas įvertinimas už semestro 
metu atliktas modulyje numatytas praktines užduotis atitinka minimalius reikalavimus ir kitų 
atsiskaitymų (tarpinis atsiskaitymas už teoriją, egzaminų sesijos egzaminas) įvertinimai arba jų 
suma atitinka minimalius teigiamo įvertinimo reikalavimus. 

94. Studentas nepriklausomai nuo sukauptos pažymio dalies dydžio per tarpinius 
atsiskaitymus ir atliktas praktines užduotis privalo laikyti sesijos metu vykdomą egzaminą. 
Studentui neleidžiama laikyti sesijos egzamino, jei jis neatliko modulio kortelėje numatytų 
užduočių. 

95. Studentas, už modulio kortelėje numatytą praktinę užduotį gavęs minimalių reikalavimų 
neatitinkantį įvertinimą, turi galimybę pakartotinai atsiskaityti per dėstytojo paskelbtus 2 
pakartotinius atsiskaitymus. 

96. Bent minimalius reikalavimus atitinkantis semestro metu už praktines užduotis sukauptas 
įvertinimas lieka nekintantis ir studentui perlaikant egzaminą. 

97. E1 tipo egzaminas vertinamas pažymiu. Pažymys kaupiamas viso semestro metu iki 
atsiskaitymo datos. Studento atsiskaitymai turi būti organizuojami tolygiai planuojant viso semestro 
metu. Per semestrą turi būti organizuojami ne mažiau kaip 2 atsiskaitymai. Pažymys 
apskaičiuojamas taip: 

E1= A1x1 + A2x2 + ... + Anxn , 
čia: E1 – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą; A1, A2, ..., An – semestro metu 

numatytų atlikti teorinių ir praktinių užduočių svorio koeficientai (A1 + A2 + ... + An =1,00 ); xi – 
atskiros užduoties įvertinimas pagal dešimties balų sistemą (pvz.: x1 – pirmosios užduoties 
įvertinimas; x2 – antrosios užduoties įvertinimas; x3 – laboratorinių darbų įvertinimas ir t. t.). 

98. Egzamino sudėtines dalis ir jų svorio koeficientų vertes nustato modulį sudariusi katedra. 
99. Studentas turi atlikti ir atsiskaityti už visas modulio kortelėje numatytas užduotis. 

Kaupiami įvertinimai įskaitomi, jei kiekvienas jų atitinka bent minimalius reikalavimus. Semestro 
metu anksčiau nustatyto termino kokybiškai atlikus ir atsiskaičius už modulio kortelėje numatytas 
užduotis, studento gautas įvertinimas gali būti padidintas iki 10 %. 

100. Įskaita (Į) vertinama įskaityta/neįskaityta. Vertinant žinias įskaityta/neįskaityta taikoma 
E1 tipo žinių vertinimo tvarka, vietoj pažymio įrašant įskaityta/neįskaityta. 

101. Ataskaitos (A) atsiskaitymo tipas taikomas vertinant praktikas. Už atliktas praktikas bei 
parengtas ir apgintas ataskaitas atsiskaitoma įskaityta/neįskaityta. Kai kurios praktikos gali būti 
vertinamos pažymiu. Šių praktikų sąrašą fakultetų teikimu tvirtina studijų prorektorius. Pažymys 
apskaičiuojamas taip: 

A = D1x1 + D2x2 + D3x3, 
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čia: A – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą; D1 – įvertinimo už praktikos 
atlikimą svorio koeficientas; D2 – įvertinimo už parengtą praktikos ataskaitą svorio koeficientas; D3 
– įvertinimo už praktikos gynimą svorio koeficientas; (D1 + D2 + D3 = 1,00); x1, x2, x3 – atitinkamų 
praktikos dalių (atlikimas, ataskaitos parengimas, praktikos gynimas) įvertinimai pagal dešimties 
balų sistemą. 

102. Pateiktas ir apgintas kursinis projektas (KP) ir kursinis darbas (KD) vertinami pažymiu. 
103. Kompleksinis projektas (KS). Tai projektas, kuris rengiamas iš kelių dalykų, dalyvaujant 

kelioms katedroms. Už kompleksinio projekto modulį atsako projektui vadovaujanti katedra. 
Pateiktas ir apgintas kompleksinis projektas vertinamas pažymiu, kuris apskaičiuojamas taip: 

∑

∑

=

==
n

i

i

n

i

ii

k

kP

KS

1

1  

čia: KS – kompleksinio projekto pažymys pagal dešimties balų sistemą; Pi – atskiros projekto 
dalies įvertinimas pažymiu; ki – atskiros projekto dalies svorio koeficientas, lygus tos dalies kreditų 
skaičiui. 

104. Baigiamasis darbas/projektas (BD) vertinamas pažymiu už parengtą ir komisijoje 
apgintą baigiamąjį darbą ar projektą. Jei baigiamajam darbui/projektui skirti kreditai paskirstomi 
keliems moduliams, tai už pirmuosius modulius atsiskaitoma įskaityta/neįskaityta, o paskutinis 
modulis vertinamas pažymiu.  

105. Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra yra sukūrusi ir įdiegusi 
elektroninio egzaminavimo sistemą. Šia sistema naudojasi programoje dėstantys dėstytojai. 

106. Nurodyta vertinimo balų sandara yra tinkama visapusiškai ir objektyviai įvertinti 
studentų pasiekimus.    
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7. PROGRAMOS VADYBA 
 

107. Vidiniam studijų kokybės užtikrinimui VGTU įgyvendinama visų universiteto procesų 
kokybės vadybos sistema atitinkanti tarptautinius ir Europos standartus – EN ISO 9001:2000 
standartą bei EUA aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo standarto reikalavimus. VGTU kokybės 
valdybos sistemos dokumentuose integruoti nacionaliniai ir tarptautiniai reikalavimai, aktualūs 
organizuojant ir vykdant kokybiškas universitetines studijas. Juose aiškiai ir tiksliai struktūrizuoti 
kontroliuojami tiesioginę vertę sukuriantys procesai. 

108. Pagrindinės vidinės struktūros, užtikrinančios studijų kokybę universiteto lygmenyje yra 
Senatas ir rektoratas, o fakulteto lygmenyje – fakulteto taryba ir dekanatas. Dekanatui, sudarytam iš 
katedrų vedėjų ir prodekanų, vadovauja fakulteto dekanas, remdamasis VGTU Statutu, Senato ir 
fakulteto tarybos nutarimais. Fakultete studijų klausimams spręsti yra sudarytas studijų komitetas. 
Studijų komiteto kompetencijoje yra svarstyti ir teikti tvirtinti naujai parengtas arba tobulinamas 
studijų programas bei jų dalykų modulius. Studijų programos įgyvendinimą, nuolatinę šio proceso 
kontrolę bei stebėseną atlieka ir fakulteto dekano įgaliotas studijų prodekanas.  

109. Statybos fakultete bakalaurų studijų programas kuruoja  profilinės katedros. Naujoms 
programoms ar specializacijoms rengti ir esamoms tobulinti bei atnaujinti sudaroma rengėjų grupė, 
kurios vadovas paskiriamas programos (specializacijos) rengimo, įgyvendinimo ir priežiūros 
kuratoriumi. Rengėjų grupė remdamasi VGTU pagrindinių universitetinių studijų programų ir jų 
sudarymo tvarkos aprašu teikia fakulteto studijų komitetui svarstyti parengtą naują arba patobulintą 
studijų programą (specializaciją) bei modulius. Fakulteto studijų komitetui pritarus nauja arba 
atnaujinama studijų programa (su specializacijomis)  teikiama tvirtinti fakulteto tarybai. Gavus 
fakulteto tarybos pritarimą nauja studijų programa teikiama svarstyti VGTU studijų komitetui, o 
gavus jo pritarimą – VGTU rektoriui.  

110. Nekilnojamojo turto vadybos pagrindinių studijų programą kuruoja prof. A. Kaklauskas 
(Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros vedėjas).  

111. Programoje sudaryta atskira rengėjų grupė. Programos rengėjai turi įvairiapusę patirtį ir 
yra atsakingi už programos kūrimą, atnaujinimą, kokybės užtikrinimą ir pan. 

112. Nekilnojamojo turto vadybos programos rengėjai yra prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas 
(kuratorius), doc. dr. Audrius Banaitis, dr. Laura Tupėnaitė. Jie yra atsakingi už programos kūrimą 
ir atnaujinimą, studijų turinio racionalumą ir kokybę, programos gerinimą, dalykų tobulinimo ir 
atnaujinimo koordinavimą, akademinio personalo krūvio paskirstymą, praktikų organizavimą ir pan. 

113. Studentams sudaromos galimybės dalyvauti studijų programos administravime ir 
kokybės užtikrinime (vertinime ir kokybės gerinime). Tai realizuojama per Studentų atstovybės 
narius fakulteto taryboje.  

114. Nekilnojamojo turto vadybos studijų programos rengėjų grupės, talkininkaujant Statybos 
fakulteto studijų komitetui ir fakulteto tarybai, tampriai ir sistemingai bendradarbiauja su programą 
realizuojančių kitų fakultetų katedrų, padedančių realizuoti studijų programą, vedėjais bei 
dėstytojais. Tai Vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir vadybos, Įmonių ekonomikos ir 
vadybos, Finansų inžinerijos, Socialinės ekonomikos ir vadybos, Verslo technologijų, 
Fundamentinių mokslų fakulteto Inžinerinės grafikos, Matematinio modeliavimo, Informacinių 
sistemų, Statybos fakulteto Architektūros inžinerijos, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų, 
Statybinės mechanikos, Darbo ir gaisrinės saugos, Statybos technologijos ir vadybos,  
Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos ir politologijos, Užsienio kalbų, Kūno kultūros, Lietuvių 
kalbos katedrų dėstytojai. Bendruose posėdžiuose analizuojami tų katedrų teikiami moduliai, jų 
apimtys, turinys, užduotys, užduočių atlikimo grafikai. Atsižvelgiama į šių katedrų darbuotojų 
pastabas studijų programos rengimo, jos kokybės gerinimo klausimais. Šiame procese aktyviai 
dalyvauti kviečiami studentai, jų atstovai. Fakulteto bei universiteto Studentų atstovybės nariai 
nuolatos stebi studijų procesą, reiškia studentų nuomonę studijų organizavimo klausimais, teikia 
pastabas ir siūlymus studijų kokybei gerinti.  
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115. Programą kuruojanti Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra nuolat 
rūpinasi dėstymo kokybe, modulių ir pačių studijų programų atnaujinimu ir kokybės užtikrinimu. 
Tai svarstoma katedros posėdžiuose, į šią veiklą įtraukiami visi katedrų dėstytojai. Dėstytojai atsako 
už jų dėstomų studijų programos modulių kokybę.   

116. Programos vykdymui ir studijų kokybės užtikrinimui didelę įtaką turi studentai. 
Kiekvienas studentas turi teisę kreiptis į Studentų atstovybę, kuri gilinasi į esamas akademines, 
socialines ar net asmenines studentų problemas ir jas sprendžia įvairiais metodais. Savo pastabas 
studentai gali pareikšti tiesiogiai katedrų vedėjams, Statybos fakulteto dekanatui, Studijų direkcijai. 
Į šias pastabas atsižvelgiama gerinant studijų kokybę. Studentų asmeninė atsakomybė išreiškiama 
per jų atstovą balsuojant fakulteto taryboje programos sudarymo, studijų kokybės klausimais. 
Pažymėtina, kad pagrindinė atsakomybė tenka programos sudarytojams bei fakulteto studijų 
komiteto nariams. 

117. Atsakomybės už programos vykdymą ir kokybės užtikrinimą ribos nustatomos 
atsižvelgiant į konkrečias narių pareigas. Pagrindinė atsakomybė už programos kokybę tenka 
programos rengėjų grupei. 

118. Statybos fakulteto dekanatas ir studijų komitetas siekia, kad studijų programos kokybės 
vertinimas būtų nuolatinis procesas. Fakulteto dekanato ir studijų komiteto posėdžiuose yra 
nagrinėjami studijų kokybės klausimai. Aptariamos katedrose atliekamos studijų kokybės gerinimo 
priemones, jų veiksmingumas. Didelis dėmesys skiriamas programos realizavimui. Fakultete 
dekano potvarkiu įvesta atsiskaitymo už savarankišką darbą kontrolė ir analizė. Šie duomenys 
periodiškai teikiami dekanatui. 

119. Semestro metu katedrose atliekama studentų lankomumo, savarankiško darbo užduočių 
bei kursinių projektų rengimo analizė. Be to, katedrų posėdžiuose svarstomi aktualūs studijų 
klausimai, teikiami siūlymai studijų programos vadovybei, studijų komitetui dėl modulių turinio, jų 
realizavimo. Dekano nurodymu nuolatos (ne rečiau, kaip kartą per savaitę) organizuojami 
prodekanų ir studentų grupių seniūnų susitikimai, kuriuose aptariami studijų kokybės klausimai, yra 
atsižvelgiama į studentų pastabas bei rekomendacijas. Organizuojami taip pat ir reguliarūs 
susitikimai su studentais, kurių metu atliekama žodinė, o esant būtinumui ir anketinė apklausa. 

120. Po rudens ir pavasario sesijų analizuojamas studentų pažangumas, studijų rezultatai ir 
sužinoma nuomonė apie studijų kokybę. Studentų pažangumo analizės metu išsiaiškinamos studijų 
proceso trūkumai ir numatomos priemonės jiems šalinti. Ne rečiau kaip kartą per semestrą 
organizuojamos studentų apklausos apie dalykų dėstymą, dėstytojus, jų taikomą mokymo metodiką 
ir dalykų turinį.  

121. Ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami susitikimai su socialiniais partneriais. 
Diskutuojama apie studijų kokybę, studentų teorinį ir praktinį pasirengimą.  

122. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje apibendrinami gauti duomenys, atliekamas 
programos kokybės vertinimas. Vertinimo pagrindu tobulinamas studijų programos realizavimas. 

123. Studijų programų vidinis vertinimas atliekamas remiantis VGTU planinio studijų 
programų vidinio vertinimo reglamentu, patvirtintu VGTU Senato 2005 m. gegužės 25 d. posėdyje 
nutarimu Nr. 8-2.1.  

124. Studijų programų vidinis vertinimas atliekama trimis atvejais: 
• planinis vidinis vertinimas, kuris vykdomas ne rečiau kaip kartą per 5 metus (paskelbus 

SKVC išorinį studijų programos vertinimą; planinio vertinimo data gali būti tikslinama); 
• prieš išorinį vertinimą; kurį atlieka ekspertų grupės, atestuojant studijų programas; 
• rektoriaus įsakymu. 
125. Galiojančių studijų programų vidinis vertinimas universiteto padaliniuose atliekamas 

reguliariai – ne rečiau kaip karta per 5 metus. Per dekano kadenciją turėtų įvykti visų fakulteto 
studijų programų vidinis vertinimas. Fakulteto dekanas įsakymu paskiria dėstytoją (paprastai – 
studijų prodekaną), kuris atsako už fakulteto studijų programų kokybės vertinimą. Atsakingas 
asmuo sudaro visų fakultete galiojančių studijų programų vidinio vertinimo planą artimiausiems 5 
metams. Universiteto vidinio vertinimo planą, sudarytą iš fakultetų planų, tvirtina rektorius. Vidinio 
vertinimo planai sudaromi penkeriems metams. Kiekvienais mokslo metais rugsėjo mėn. vidinio 
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vertinimo planai tikslinami. Šiame plane atsispindi informacija apie kiekvienos studijų programos 
registravimo duomenis, galiojimo laikų, atliktus vidinį ir išorinį vertinimus bei numatytas vėlesnes 
vidinio vertinimo datas. Visos vienos studijų krypties visu pakopų studijų programos fakultete 
vertinamos vienu metu. Universiteto vidinio vertinimo planas paskelbiamas „Studijų biuletenyje“. 

126. Studijų programų vidinio vertinimo rezultatai yra svarstomi fakulteto taryboje 
dalyvaujant vidinio vertinimo rengimo grupei ir perduodami universiteto studijų direkcijai. 

127. Fakulteto studentams turi galimybę dalyvauti programos tiek administravime tiek ir 
kokybės vertinime ir kokybės gerinime. Visų pirma, tai realizuojama per nuolatinį fakulteto studijų 
komiteto narį studentą, kuris yra deleguojamas fakulteto studentų atstovybės. Studentų atstovas yra 
ir fakulteto atestacinėje komisijoje, kurioje sprendžiami ir dėstytojų kvalifikacijos klausimai.  

128. 2008 m. pradžioje VGTU informacinėje sistemoje buvo įdiegta automatizuota apklausų 
sistema. Šios sistemos tikslas – įvertinti studentų nuomonę apie dėstytus dalykus ir dėstytojų 
dėstymo kokybę ir, atsižvelgiant į gautus rezultatus, tobulinti studijų programas, dalykų darbo 
programas ir dalykų pateikimą. Apklausos vykdomos po žiemos sesijos ir po pavasario sesijos. 395. 
Studentai gali pareikšti savo nuomonę apie dėstytus dalykus ir juos dėsčiusius dėstytojus. 
Informacija apie šią apklausą yra plačiai paskleista ir sulaukia gausaus studentų susidomėjimo. 

129. Klausimynas yra VGTU internetiniame puslapyje, skirtame studentams, adresu 
http://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp. Savo nuomonę kiekvienas studentas gali pareikšti, 
įvedęs savo duomenis prie studentams skirto meniu. 

130. Kiekvienos apklausos rezultatus dėstytojas individualiai apie save gali pamatyti įvedęs 
savo asmeninius duomenis universiteto informacinėje sistemoje, skyrelyje „Dėstytojams“. Čia yra 
matomi kiekvienos vykdytos apklausos rezultatai. Šių apklausų duomenis dėstytojas gali panaudoti 
tobulindamas metodinę medžiagą, dalyko dėstymą ir kt. 

131. Be to, studentai gali išreikšti savo nuomonę bei teikti siūlymus studijų kokybės gerinimo 
klausimais per nuolatos organizuojamus prodekanų ir studentų grupių seniūnų susitikimus.  

132. Studijų kokybės gerinime ir vertinime studentai reiškiasi dažniausiai savarankiškai, 
teikdami siūlymus dekanui ir studijų komitetui. Studentų bendradarbiavimas su akademiniu 
personalu galėtų būti tampresnis. Studentų iniciatyvos yra dažniausiais nukeiptos į studijų proceso 
organizavimą, savarankiško darbo užduočių apimčių bei atlikimo grafikų svarstymą. Pasitaiko 
atvejų, kai studentai teikia siūlymus mokomosios literatūros aprūpinimo klausimais, išreiškia 
pageidavimus sudaryti platesnes galimybes bendrauti su dėstytojais panaudojant šiuolaikines 
technologijas.  

133. Socialiniai dalininkai (absolventai, darbdaviai ir kt.) turi didelės įtakos programos 
kokybės gerinimui ir vertimui. Į jų nuomonę atsižvelgiama atnaujinant programą ir atskirus dalykus, 
dėstomą medžiagą. Ypač aktualus šiuo atveju bendradarbiavimas su asociacijomis, darbdaviais, 
užsienio partneriais. 

135. Darbdaviai kviečiami skaityti paskaitų, vadovauti bakalaurų baigiamiesiems darbams, 
kviečiami būti kvalifikacinio laipsnio suteikimo komisijos pirmininkais. Jų iniciatyva baigiamųjų 
darbų temos yra orientuojamos į praktinį taikymą, siejamos su konkrečių praktinių problemų 
sprendimu. Iš darbdavių pusės gaunami siūlymai konkrečių modulių turiniui tobulinti ar papildyti 
tam tikromis jų manymu aktualiomis temomis. Darbdaviai siekia, kad absolventai turėtų būtinų 
žinių ir gebėjimų, reikalingų nekilnojamojo turto vadybos veiklai. 

136. Universitete ir fakultete plečiama VGTU ir statybos fakulteto  absolventų klubo (alumni) 
veikla. Sulaukiama vis daugiau baigusių, siekiančių pasidalyti patirtimi su universiteto dėstytojais ir 
studentais. 
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8. ABSOLVENTŲ KARJEROS GALIMYBĖS 
 
137. Studijų metu įgytos žinios suteikia studentui visus reikiamus pagrindus sėkmingai 

darbuotis nekilnojamojo turto įmonėse, statybos įmonių nekilnojamojo turto plėtros padaliniuose, 
ekspertinėse ir statinių projektavimo įmonėse. Sėkmingai baigę studijas studentai gali tęsti studijas 
magistrantūroje, o vėliau rinktis doktorantūros studijas mūsų šalies arba kituose Europos 
universitetuose.  

138. Šios programos absolventai gali pradėti dirbti licencijas turinčių ekspertų padėjėjais. 
Kokybiškos žinios ir įgyta studijų bei praktikų metu (dažniausiai – ir dirbant studijų metu) profesinė 
kompetencija leidžia absolventams nesunkiai konkuruoti giminingose darbo rinkose. Geri vadybos 
įgūdžiai lemia, kad jie nesunkiai įsidarbina nekilnojamojo turto įmonėse, draudimo kompanijose, 
savivaldybėse, inventorizacijos ar žemėtvarkos organizacijose, rajonų administravimo tarnybose, 
statybos įmonėse, vystančiose statybos projektus ir pan. Geri sugebėjimai bendrauti bei dirbti 
komandoje suteikia absolventams pranašumą nuolat kintančios rinkos sąlygomis. 

139. Programos absolventus itin gerai vertina nekilnojamojo turto įmonių vadovai. Geriausias 
įrodymas – darbuotojų, konsultantų, projektų ir padalinių vadovų pavardės įmonių tinklapiuose – 
daugiau nei pusė nekilnojamojo turto agentūrų (įmonių)  darbuotojų yra VGTU nekilnojamojo turto 
vadybos programos bakalauro ir magistrantūros studijų absolventai, įsidarbinę pagal specialybę. Tai 
leidžia teigti, kad šios programos absolventai yra geri savo srities specialistai, konkurencingi 
šiuolaikinėje rinkoje. 
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PRIEDAI 
 
1 priedas. Studijų dalykų (modulių) ir praktikų aprašai 
2 priedas. Numatomų dėstytojų gyvenimo aprašymai 
3 priedas. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nurodyti duomenys, kurių 
reikia programai įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre 
 

 

 
 

 
 

 


