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TARPTAUTINIS VERSLAS

(lietuvių ir anglų kalbomis)

Kodėl rinktis Tarptautinį verslą?
Sėkmingas verslas paprastai plėtojamas ir užsienyje, todėl įmonėms reikalingi tarptautinio verslo ypatumus
išmanantys specialistai. Tarptautinio verslo studijų programa skirta parengti kvalifikuotiems tarptautinio verslo
specialistams, gebantiems tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio
verslo projektus, komunikuoti ir derėtis užsienio kalbomis, sugebantiems orientuotis į kintančią tarptautinio verslo
aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus
nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose. Šią programą gali rinktis racionaliai mąstantys žmonės, kuriems patinka
greita įvykių kaita, nestandartinės situacijos ir tarpkultūrinė komunikacija.
Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
Tai nauja ir perspektyvi studijų programa. Paskaitas studentams skaito dėstytojai, turintys nemažai praktinio
darbo patirties, atskiras temas pristato praktikai iš pažangių verslo įmonių, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų
mokyklų. Įgytos žinios įtvirtinamos ir įgūdžiai formuojami trijose skirtingose praktikose.
Studijų kryptis
Verslas
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras.
Karjeros galimybės
Absolventai kuria savo verslą ir jį plėtoja tarptautiniu mastu, dirba Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse eksporto,
logistikos, pardavimo vadybininkais, funkcinių padalinių vadovais, vadovauja projektams.
Studijuojami dalykai / praktikos
Nuolatinės studijos – 3 metai*
I metai
1 SEMESTRAS
Verslo užsienio kalba I
Bendravimo psichologija
Ekonomika
Statistika

II metai
3 SEMESTRAS
Verslo užsienio kalba I
Apskaita ir finansai
Pažintinė praktika
Tarptautinė logistika

Taikomoji matematika

Tarptautinių pardavimų
valdymas

Kūno kultūra

Filosofija / Sociologija

2 SEMESTRAS
Verslo užsienio kalba I
Specialybės kalba
Informacinės technologijos
Taikomųjų tyrimų metodologija
Tarptautinė rinkodara

Tarptautinio verslo organizavimas

Laisvai pasirenkami dalykas
4 SEMESTRAS
Kokybės vadyba
Kursinis darbas
Specialybės praktika
Verslo etika
Užsienio kalba II (anglų k. / rusų
k. / vokiečių k. / prancūzų
k./švedų k.)
Gamybos procesai (lietuvių k. /
anglų k.) / Paslaugų vadyba
(lietuvių k. / anglų k.)
Laisvai pasirenkamas dalykas

III metai
5 SEMESTRAS
Aplinkos ir žmonių sauga
Inovacijos ir projektų valdymas
Verslo valdymo sistemos
Užsienio kalba II (anglų k. / rusų k. /
vokiečių k. / prancūzų k. / švedų k.)
Prekių kokybės vadyba (lietuvių k. /
anglų k.) / Tarptautinio verslo rizikos
valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
Internetinė rinkodara (lietuvių k. /
anglų k.) / Elektroninė komercija
(lietuvių k. / anglų k.)
Laisvai pasirenkamas dalykas
6 SEMESTRAS
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas

Verslo derybos ir tarpkultūrinė
komunikacija
*Numatoma vykdyti ir ištęstines studijas, kurių trukmė – 4 metai

Verslo ir technologijų fakultetas
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