
EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS 

 
Padalinio pavadinimas Pareigų 

pavadinimas 

Etato 

dalis 

Studijų kryptis Reikalingos kompetencijos ir patirtis 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Profesorius 1,0  N200 Vadyba Mokslo daktaro laipsnis – socialiniai mokslai (03S) 

Pedagoginė patirtis: verslo procesų valdymo, verslo procesų analitikos, verslo sistemų aplikacijų, 

įmonės gamybos sprendimų vystymo projekto srityse. 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: vykdyti tyrimai pramonės skaitmeninimo ir technologinio 

atsinaujinimo tematikose; rengtos paraiškos nacionaliniam ir/ar tarptautiniam konkursiniam 

finansavimui; vykdyta projektinė veikla;  dalyvavimas aukšto lygio gamybos vadybos ir tarp-sritinėse 

konferencijose (tokiose kaip POMS, EUROMA, EGOS ir pan.); vykdyta skaitmenizavimo mokslinių 

tyrimų viešinimo veikla vyriausybinių ir/ar nevyriausybinių organizacijų renginiuose. 

Vadovavimas pirmosios ir antrosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis. 

Specifinių technologijų išmanymas: patirtis dirbant su gamybos valdymo programine įranga, 

organizacijos architektūros kūrimo bei modeliavimo programine įranga, procesų automatizavimo 

platformomis, statistinių procesų modelių (ang. process mining) rengimu, analize ir tobulinimo 

rekomendacijų teikimu.  

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: kompetencija dirbti su programine įranga:  Cameo 

Business Architect, Software AG Aris (Organizacijos architektūros kūrimo bei modeliavimo programinė 

įranga); Pega Systems, Apian, Bizagi (Išmanios procesų automatizavimo platformos); Fluxicon Disco, 

Celonis (Statistinių procesų modelių (ang. process mining) generavimo programinė įranga); verslo 

valdymo sistemomis.  

Patirtis studijų moduliuose dirbant su: Harward Business School Corre Curriculum skaitiniais 

studentams; Botago efekto tiekimo grandinių simuliacija (Harward Business School Root Beer Game); 

Visateksčiais atvejais dėstant pagal klasikinę metodologiją. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Profesorius 1,0  N100 Verslas Mokslo daktaro laipsnis – socialiniai mokslai (03S) 

Pedagoginė patirtis: pardavimų valdymo, rinkos strategijų, socialinių tyrimų metodų, mokslinių tyrimų 

dizaino srityse.  

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: mokslo projektų paraiškų rengimas išoriniam konkursiniam 

finansavimui, vadovavimas mokslo projektams (ar jų dalims), mokslo projektų įgyvendinimas 

bendradarbiaujant su verslu, ilgalaikės stažuotės užsienio verslo ir mokslo organizacijose.  Specifinės 

mokslinių tyrimų kompetencijos – tyrimo metodologija ir dizainas, kokybinių ir kiekybinių tyrimų 

kompetencija.  

Vadovavimas pirmosios, antrosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis. Vadovavimo 

daktaro disertacijoms patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: SPSS, MaxQData programinės įrangos paketų valdymas.  

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: praktinė darbo patirtis verslo ar viešojoje įstaigose, 

mokslinės stažuotės užsienio universitetuose. Patirtis kuriant ir vystant studijų programas. Inovatyvių 

mokymo metodų išmanymas (pvz. patirtinis mokymasis, atvejo studijų rengimas ir taikymas). 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Profesorius  1,0  N300 Finansai 

 

Mokslo daktaro laipsnis – socialiniai mokslai (03S) 

Pedagoginė patirtis: įmonės finansų valdymo, finansų valdymo sprendimų, valstybės finansų, įmonės 

finansų srityse. 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: jungtinių mokslo tyrimų projektų su verslu paraiškų rengimas, 

vadovavimas mokslo tyrimų bendradarbiaujant su verslu projektams, vadovavimas tarpdisciplininiams 



mokslo tyrimų projektams, siekiant vystyti dirbtinio intelekto sprendimus verslo problemoms spręsti, 

ilgalaikė mokslinė stažuotė aukšto lygio užsienio mokslo tyrimų institucijoje.  

Vadovavimas pirmosios ir antrosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: gebėjimas dirbti su Bloomberg Professional platforma, puikus 

įmonės finansų valdymo srities išmanymas.  

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: CANVAS platforma, ITS Learning, My Finance lab 

(Pearson Leidyklos). Praktinė patirtis įmonių finansų valdymo srityje, tarptautinės stažuotės. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Docentas 1,0  L100 Ekonomika Mokslo daktaro laipsnis – socialiniai mokslai (03S) 

Pedagoginė patirtis: makroekonominio prognozavimo, ekonometrijos, ekonominės statistikos, 

ekonominio modeliavimo, kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodų srityse. 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis rengiant paraiškas išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti, 

vykdant projektinę veiklą, trečių šalių užsakymus, dalyvavimas moksliniuose tinkluose. 

Vadovavimas pirmosios ir antrosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: ilgametė patirtis dirbant statistinėmis programomis SPSS ir 

EViews bei darbo su R programavimo programa pagrindai.  

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: dalyvavimas trečiosios studijų pakopos procese, 

šiuolaikinių didaktinių metodų taikymas studijų procese. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Docentas 1,0  N600 Žmonių 

išteklių vadyba 

 

 

Mokslo daktaro laipsnis – socialiniai mokslai (03S) 

Pedagoginė patirtis: žmonių išteklių analitikos, personalo dokumentų valdymo, pasiekimų valdymo, 

darbuotojų veiklos valdymo, vadovavimo žmonėms ir komandoms, darnaus vystymosi srityse. 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: LMT ir Tarptautinių mokslo fondų finansuojamų paraiškų 

rengimas. LMT ir Tarptautinių mokslo fondų finansuojamų projektų vykdymas. Mokslinių tyrimų sritis: 

Tvarus žmonių išteklių valdymas.  

Vadovavimas pirmosios ir antrosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: duomenų analizė taikant programinius paketus (pvz.: kiekybinių 

duomenų analizė SPSS; kokybinių duomenų analizė MaxQDA). 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: praktinio darbo patirtis ne mažiau kaip 5 metai 

(viešajame arba privačiame sektoriuje), šiuolaikinių didaktinių metodų (pvz. atvejo analizės) išmanymas 

ir taikymas studijų procese. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5 N400 Apskaita Pedagoginė patirtis: apskaitos, atsakomybės centrų veiklos vertinimo, mokesčių ir valstybės finansų 

srityse. 

Vadovavimo pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  
Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos 

mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios metodinės priemonės universiteto studentams autorius 

arba bendraautorius. Patirtis vedant paskaitas, praktinius užsiėmimus ir laboratorinius darbus. 

Ekspertinė, organizacinė studijų veiklos patirtis. Šiuolaikinės didaktikos metodų taikymo kompetencija. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5 N400 Apskaita Pedagoginė patirtis: verslo procesų imitavimo ir analitikos, verslo informacinių sistemų ir socialinių 

duomenų analizės, transporto logistikos, valdymo apskaitos, kaštų valdymo ir apskaitos kompiuterizavimo 

srityse. 

Vadovavimo pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis. 

Specifinių technologijų išmanymas: žinios ir gebėjimai dirbant MS Dynamics, Standard ERP, Pragma, 

MS Access, MS Power BI, ArcGIS programiniais paketais. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos 

mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios metodinės priemonės universiteto studentams autorius 



arba bendraautorius. Patirtis vedant praktinius užsiėmimus ir laboratorinius darbus. Šiuolaikinės 

didaktikos metodų taikymo kompetencija. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5 N400 Apskaita Pedagoginė patirtis: finansinės ir viešojo sektoriaus apskaitos srityse. 

Vadovavimo pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  
Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos 

mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios metodinės priemonės universiteto studentams autorius 

arba bendraautorius. Patirtis vedant paskaitas, praktinius užsiėmimus ir laboratorinius darbus. 

Ekspertinė, organizacinė studijų veiklos patirtis. Šiuolaikinės didaktikos metodų taikymo kompetencija. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5 N 500 Rinkodara Pedagoginė patirtis: marketingo, marketingo pagrindų, elektroninio verslo, marketingas virtualioje 

aplinkoje, marketingas verslas-verslui rinkoje srityse. 

Vadovavimas pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: paskaitų moksleiviams vedimas, moksleivių 

konsultavimas verslumo konkursų, mokomųjų bendrovių ir kitų projektų (MEKA, Junior achievement, 

etc.) metu; studentų akademinio patarėjo patirtis. Rinkodaros krypties studijų programų tobulinimo 

veiklos (konkurencinės aplinkos analizė, programos studijų kokybės rodiklių analizė, studijų programų 

informacijos sklaida. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5 N 500 Rinkodara Pedagoginė patirtis: marketingo, marketingo pagrindų, prekės ženklo valdymo, produkto valdymo 

projektų srityse. 

Vadovavimas pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: mobiliųjų aplikacijų naudojimo studijų procese išmanymas. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos:  

Gebėti vykdyti tarpkryptinius studijų projektus. 

Patirtis studentų karjeros, tyrimų mentoriaus, akademinio patarėjo, tutoriaus srityse. Paskaitų 

moksleiviams vedimas, moksleivių konsultavimas verslumo konkursų, mokomųjų bendrovių ir kitų 

projektų (MEKA, Junior achievement, verslumo klasių, etc.) metu. Rinkodaros krypties studijų 

programų tobulinimo veiklos (konkurencinės aplinkos analizė, programos studijų kokybės rodiklių 

analizė, studijų programų informacijos sklaida. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5 N 500 Rinkodara Pedagoginė patirtis: marketingo pagrindų, marketingo, marketingo kanalų ir logistikos, prekybos 

marketingo srityse. 

Vadovavimas pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: paskaitų moksleiviams vedimas, moksleivių 

konsultavimas verslumo konkursų, mokomųjų bendrovių ir kitų projektų (MEKA, Junior achievement, 

etc.) metu; studentų akademinio patarėjo patirtis. Rinkodaros krypties studijų programų tobulinimo 

veiklos (studijų programų veiklų ir pasiekimų viešinimas žinučių, straipsnių pavidalu; studijų programų 

informacijos sklaida. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5  N100 Verslas Pedagoginė patirtis: modernių organizacijų valdymo, derybų, komunikacijų ir derybų, tarptautinio 

verslo, tarpkultūrinės komunikacijos, efektyvaus prezentavimo srityse. 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis.  

Vadovavimas pirmosios ir antrosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: MaxQData programinės įrangos valdymas. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: dėstymo ir tyrimų stažuotės užsienio universitetuose 

patirtis, inovatyvių mokymo metodų išmanymas (pvz., atvejo studijos taikymas studijų procese), studijų 

rinkodaros veiklų patirtis. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5  N100 Verslas Pedagoginė patirtis: tarptautinio verslo, tarptautinio verslo strateginio vystymo, inovacijų vadybos, 

verslas augančiose rinkose srityse. 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis.  

Vadovavimas pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis. 



Specifinių technologijų išmanymas: MaxQData programinės įrangos valdymas. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: studijų populiarinimo veiklų patirtis, būtina praktinė 

darbo patirtis verslo ir/ar viešojoje įstaigose, vadovaujančio darbo patirtis - privalumas. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5  N600 Žmonių 

išteklių vadyba 

 

Pedagoginė patirtis: žmonių išteklių vadybos, ekonominės statistikos, darbo apmokėjimo ir 

kompensavimo srityse. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis – patirtis vykdant MTEP paslaugas ar teikiant darbus ūkio 

subjektų užsakymu.  

Vadovavimas pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas - tyrimų duomenų analizė taikant programinius paketus 

(pvz.  darbo įgūdžiai  SPSS programa). 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos - praktinio darbo patirtis (privataus arba viešojo 

sektoriaus organizacijoje); inovatyvių didaktinių metodų išmanymas ir taikymas studijų procese.  

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5 N300 Finansai 

 

Pedagoginė patirtis: verslo investicijų valdymo, biudžetų sudarymo, taikomosios finansinės analizės 

srityse. 

Vadovavimo pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: gebėjimas dirbti su Bloomberg Professional platforma.  

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: praktinė patirtis įmonėje rengiant verslo įmonių 

biudžetus, investicinius projektus, puikus verslo įmonių finansinės analizės, finansinio planavimo, 

finansų valdymo sprendimų specifikos išmanymas; vadovavimo studentų mokslinei veiklai patirtis.  

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5  L100 Ekonomika Pedagoginė patirtis: inžinerinės ekonomikos srityje. 

Vadovavimas pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: gebėjimas dirbti su Bloomberg Professional platforma. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos:  

ilgametė patirtis investavimo srityje, praktinių užsiėmimų ir laboratorinių darbų vedimo patirtis, 

šiuolaikinių didaktinių metodų taikymas studijų procese. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademinis 

centras 

Lektorius 0,5  L100 Ekonomika Pedagoginė patirtis: ekonomikos pagrindų, valstybės finansų, mikroekonomikos srityse.  

Vadovavimas pirmosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

Specifinių technologijų išmanymas: gebėjimas dirbti su Bloomberg Professional platforma. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos:  

praktinių užsiėmimų ir laboratorinių darbų vedimo patirtis, šiuolaikinių didaktinių metodų taikymas 

studijų procese. 

 


