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DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 
 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 
Projektų valdymas  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis:  
doc. dr.Aida Mačerinskienė 

Ekonomikos fakultetas 

 
Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamas 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Pavasario semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: nėra 
 
Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 136  48 88 
 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Šiuo dalyku siekiama ugdyti dalykinę kompetenciją: 
- gebėjimą analizuoti ir naudoti projektų valdymo principus, kuriant idėjas, rengiant projektus, planuojant veiklas laike 
ir biudžete; 
- gebėjimą dirbti komandoje, atsakingai vertinti komandos narius; 
 gebėjimą valdyti komandą, atsakingai vertinti komandos vadovą; 
ir bendrąsias kompetencijas: 
- gebėjimą kūrybiškai svarstyti idėjas, vertinti ir mąstyti, analizuojant ir vertinant surinktą informaciją, 
- gebėjimą žinias pritaikyti praktikoje ir spręsti problemas dirbant grupėje arba individualiai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
- studentai bus įsisavinę svarbiausius 
šiuolaikinių projektų valdymo metodus ir gebės 
juos naudoti rengiant projektus 

Paskaitos (probleminis 
dėstymas), idėjų generavimo 
metodas (minčių žemėlapis), 
tiriamieji metodai 
(informacijos paieška, 
pranešimo rengimas ir 
pristatymas) 

Projektinė veiklos įsivertinimas, 
diskusinis pokalbis pagal 
situacijas, žodinis ir rašytinis 
recenzavimas 

- išmanys esminius projektų valdymo 
principus (kokybę, apimtį, laiką ir kainą), mokės 
integruoti juos projekto vadybos procese ir gebės 
jų pagalba vertinti projektų veiklas  
- bus įsisavinę žinias apie integruotą projektų 
planavimą ir valdymą  
- gebės generuoti idėjas ir pagrįstai realizuoti 
jas projektuose Paskaitos (probleminis 

dėstymas), savarankiškas 
medžiagos studijavimas, 
individualios užduotys 
grupiniuose projektuose 

Diskusija, situacijų 
palyginimas, panašumų ir 
skirtumų išskyrimas 

- įsisavins ir gebės sisteminti bei kritiškai 
vertinti teorines žinias bei teorinius valdymo 
principus 
- gautų teorinių žinių pagrindu gebės 
atsakingai valdyti projektus 
- gebės rengti ir administruoti verslo projektus 
vietinėje ir tarptautinėje aplinkoje 

Probleminis dėstymas, 
eksperimentiniai darbai, 
hipotezių formulavimas, 

Testas (atvirojo tipo 
užduotys/klausimai), diskusija, 
pasirinktos situacijos/atvejo gebės turimas rinkodaros ir integruotos projektų 



 

valdymo ir gonados veiklos organizavimo žinias 
taikyti situacijų vertinimui ir praktinių užduočių 
sprendimui 

aktyvaus mokymo metodai aptarimas, recenzavimas 

 
 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

Įvadas.  
Trumpa projekto apimties apžvalga. Savęs 
vertinimas 

2  2    4  
Praktinė užduotis: 
projekto idėja 

Projektų idėjos generavimas 
2  2    4  

Praktinė užduotis: 
projekto idėja 

Projekto sėkmės atvejai 

2      2  

Mokslinės 
literatūros analizė, 
praktinių 
pavyzdžių 
vertinimas 

Projektų planavimo ir valdymo kintamieji: apimtis, 
laikas, kaina, kokybė. 

6  2    12  
Praktinė užduotis: 
projekto planas 

Integruotas projektų valdymas: vadovavimas 
projektams, žmogiškųjų išteklių vadyba, kitų 
projekto resursų valdymas 

6  2    8  

Mokslinės 
literatūros analizė, 
praktinė užduotis: 
savęs vertinimas/ 
komandos 
vertinimas 

Projekto komunikavimas 
2  2    4  

Mokslinės 
literatūros analizė 
Atvejo analizė 

Projekto eigos kontrolė, rizikos ir jų valdymas 
4  2    6  

Praktinė užduotis: 
projektų vertinimas 

Projektų finansavimo galimybės ES ir Lietuvoje, 
finansavimo reikalavimų specifika, tendencijos 

4  4    8  

Praktinė užduotis: 
projektų 
finansavimo 
galimybių 
vertinimas 

Iš viso 
 

32  16    48 88 
 

 
Vertinimo strategija Svoris 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

1 praktinė užduotis 30 Atsiųsta raštu 
vertinimui iki 
semestro 
pabaigos 

Taikomas kaupiamasis pažymys - 25 proc. nuo bendro 
įvertinimo. 

2 praktinė užduotis 30 Atsiųsta raštu 
vertinimui iki 
semestro 
pabaigos 

Taikomas kaupiamasis pažymys - 25 proc. nuo bendro 
įvertinimo. 

Galutinis testas (egzaminas) 
 

40 Semestro 
pabaigoje 

Taikomas kaupiamasis pažymys, įvertinimas gautas 
egzamino metu sudaro 50 proc. nuo bendro įvertinimo. 

 
Autorius Leidi

mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 
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