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GAMYBOS IR LOGISTIKOS VADYBA

NAUJA
Kodėl rinktis Gamybos ir logistikos vadybą?
Įmonė, kuri nori užtikrinti sėkmingą gamybą, tenkinti vartotojų poreikius ir gauti pelno, turi ne tik gerai
organizuoti patį gamybos procesą, bet ir visapusiškai kontroliuoti išorės veiklas, kurios tradiciškai priskiriamos
logistikai. Verslui reikalingi gamybos vadybininkai, galintys pasirūpinti ir pačiu gamybos procesu įmonės viduje,
ir kitais veiklai svarbiais aspektais – sandėliavimu, pakavimu, transportavimu, informacijos ir atsargų valdymu.
Gamybos ir logistikos vadybos studijų programa skirta parengti kvalifikuotiems gamybos vadybos ir logistikos
specialistams, gebantiems atsakingai planuoti, organizuoti ir koordinuoti gamybos bei logistikos procesus,
valdyti išteklius, spręsti problemas, sėkmingai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis. Šią studijų programą turėtų
rinktis komunikabilūs, greitos orientacijos, mėgstantys bendrauti ir bendradarbiauti, spėjantys prisitaikyti prie
besikeičiančių aplinkybių žmonės.
Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti gamybos vadybos ir
gamybos logistikos specialistus. Studijuodami šią tarpkryptinę studijų programą, studentai galės įgyti ne tik
bendrųjų vadybinių žinių ir gebėjimų, bet ir specialiųjų gamybos valdymo, gamybos verslo organizavimo,
logistikos gebėjimų, kurie padės sėkmingai dalyvauti darbo rinkoje. Praktiniai įgūdžiai bus ugdomi ir plėtojami
trijose praktikose.
Studijų kryptis
Pagrindinė studijų kryptis – Vadyba, kita kryptis – Verslas.
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras.
Karjeros galimybės
Absolventai galės dirbti gamybos vadybos ir logistikos specialistais (gamybos meistrais), padalinių vadovais
įvairiose privačiose arba valstybinėse gamybos įmonėse.
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės – 4 metai.
Studijuojami dalykai / praktikos
Nuolatinės studijos – 3 metai*
I metai
1 SEMESTRAS
Bendravimo psichologija
Gamybos ekonomika
Taikomoji matematika
Taikomoji statistika
Teisė
Vadyba
Informacinės technologijos
Kūno kultūra
2 SEMESTRAS
Apskaita ir finansai
Logistika

II metai
3 SEMESTRAS
Gamybos valdymas
Gamybos verslo organizavimas
Inžinerijos pagrindai
Medžiagų inžinerija
Tiekimo grandinės valdymas
Verslo logistika
Specialybės užsienio kalba

4 SEMESTRAS
Specialybės kalba
Užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių,
rusų, švedų k.)
Rinkodara
Projektų valdymas
Taikomųjų tyrimų metodologija
Gamybos technologijos
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Sandėliavimo logistika
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Gamybos procesų valdymas
Specialybės užsienio kalba
Gamybos valdymo praktika
*Numatoma vykdyti ir ištęstines studijas, kurių trukmė – 4 metai

III metai
5 SEMESTRAS
Aplinkos ir žmonių sauga
Kokybės vadyba
Kursinis darbas
Valdymo apskaita
Verslo valdymo sistemos
Filosofija / Sociologija
Logistikos procesų praktika
6 SEMESTRAS
Tarptautinė logistika
Inovacijų vadyba
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas

Verslo ir technologijų fakultetas
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