
NEKILNOJAMO TURTO VALDYMAS 

Intensyviosios VILNIUS TECH magistrantūros studijos 

 

Studijų trukmė – 1,5 metų 

Studijų kryptis – Vadyba 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Verslo vadybos magistras 

Studijų programos tikslai 

Suteikti mokslinių teorinių žinių, būtinų teoriniams ir praktiniams klausimams 

spręsti nekilnojamojo turto valdymo srityje; parengti magistrus, gebančius 

įgytas žinias ir supratimą, šiuolaikinius metodus taikyti analitinių gebėjimų, 

inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant 

mokslinius tyrimus; išmanančius analizės metodų taikymo ribas; mokančius 

įvertinti tyrimų rezultatus, jų patikimumą; gebančius aiškiai, argumentuotai 

perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai 

vertinti, imtis atsakomybės profesinėje veikloje. 

Ką gebėsiu? 

Šios studijų programos absolventai: 

 gebės vadovauti ir taikyti novatoriškas idėjas darbo aplinkoje, kuri yra 

neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama ir kuri reikalauja spręsti daug 

tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių įtraukiančias problemas; 

 gebės praktiškai taikyti turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus, 

priimti ir įgyvendinti sprendimus, vadovaudamiesi neišsamia ar ribota 

informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams; 

 gebės analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo 

turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, 

valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, diegti inovacijas. 

Karjeros galimybės? 

Baigę nekilnojamojo turto valdymo studijų programą absolventai galės dirbti 

nekilnojamojo turto vertinimo, prekybos, nuomos, plėtros įmonėse, bankuose, 

savivaldybėse, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo organizacijose, 

kitose įvairaus profilio įstaigose. 
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Studijų dalykai 

 Nekilnojamojo turto valdymas 
 Nekilnojamojo turto tarpininkavimas 

ir elektroninis verslas  
 Pastatų ūkio valdymas 
 Nekilnojamojo turto ir statybos 

projektų valdymas 
 Nekilnojamojo turto ir statybos 

strateginis valdymas 
 Darnios užstatytos aplinkos 

vystymas ir valdymas 

 Nekilnojamojo turto vertinimas 
 Išmanusis miestas ir analitika 
 Nekilnojamojo turto teisė, draudimas 

ir apmokestinimas 
 Tarptautinės nekilnojamojo turto 

rinkos analizė 
 Energetiškai efektyvių pastatų ir 

atsinaujinančių energetinių šaltinių 
plėtra 

 Nekilnojamojo turto investicijos ir 
plėtra 

Studijų organizavimas 

Studijos vyksta intensyviu grafiku, mišriuoju mokymų būdu:  

 Rugsėjo antrosios savaitės penktadienį ir šeštadienį – įvadinės paskaitos 

VILNIUS TECH patalpose; 

 Viso semestro antradieniais ir ketvirtadieniais – vaizdo konferencijos nuo 

18:10 iki 21:30 val.; 

 Teorinių paskaitų skaidrės, pratybų užduotys, video, žaidimai, vaizdo 

įrašai pateikiami Moodle aplinkoje (studentai jiems patogiu laiku gali 

studijuoti, atlikti pratybų užduotis savarankiškai); 

 Paskutinį mėnesio šeštadienį vyksta pratybos; 

 Egzaminų sesija – sausio mėn. VILNIUS TECH patalpose. 

Studijų finansavimas 

Studijų finansavimas – valstybės nefinansuojamos studijos, išankstinio 

priėmimo metu galima pretenduoti į studijų įmokos sumažinimą 50 %. 

Semestro studijų kaina – 1994,5 Eur. 

 

Reikalinga konsultacija? Kreipkis: 

VILNIUS TECH Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras 
Saulėtekio rūmai, I korpusas, 204 kab., 
Saulėtekio al. 11, Vilnius 
(8 5) 237 0655 
magistrantura@vilniustech.lt 
 

Statybos fakultetas 

Remigijus Šalna 
(8 5) 274 5241 
remigijus.salna@vilniustech.lt   
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