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VALSTYBINIS KODAS 653N32002 
KOLEGINI Ų STUDIJŲ PROGRAMA INVESTICIJOS IR DRAUDIMAS 
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS 
LAIPSNIS 

Investicijų ir draudimo profesinis bakalauras 

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis 
STUDIJŲ FORMA IR TRUKM Ė Nuolatinės studijos - 3 metai 

Ištęstinės studijos – 4 metai 
STUDIJŲ APIMTIS 180 kredit ų 
STUDIJUOJAMI DALYKAI: 
Bendrieji koleginių studijų dalykai 

Verslo užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), psichologija, Darbo ir 
civilinė sauga, sveikos gyvensenos kultūra. 

Studijų krypties dalykai Dokumentų valdymas, specialybės kalba, kompiuterinis informacijos 
valdymas, taikomoji matematika, statistika, mikroekonomika, 
makroekonomika, verslo ekonomika, vadyba, teisė, rinkodara, finansai, 
finansų rinkos, investicijų valdymas, asmeninių finansų valdymas, turto ir 
civilinės atsakomybės draudimas, asmens draudimas, perdraudimas, 
buhalterinė apskaita, mokesčiai, pardavimų organizavimas, verslo derybos, 
draudimo taikomosios programos, įmonės veiklos analizė, rizikų valdymas, 
turto ir verslo vertinimas. 

Praktikos Verslo projektai (3 kreditai) 
Draudimo/investicinės įmonės veiklos organizavimas (10 kreditų) 
Baigiamoji profesinės veiklos praktika (20 kreditų).  

NUMATOMI STUDIJ Ų PROGRAMOS 
REZULTATAI 

Dirbti grupėje, keistis informacija ir atsakingai priimti bendrus sprendimus. 
Savarankiškai, kruopščiai, atsakingai planuoti ir organizuoti savo laiką bei 
veiklą. 
Pasirinkti ir taikyti mokymosi strategijas bei metodus. 
Argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje ir aiškiai perteikti 
profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba. 
Elgtis etiškai ir profesionaliai, laikytis lygių galimybių ir tolerancijos principų. 
Analizuoti verslo rinkos raidos tendencijas ir vertinti globalizacijos įtaką 
nacionalinei rinkai, remiantis šiuolaikiniais metodais  ir technologijomis. 
Nustatyti materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikį, valdant ir 
vertinant  jų naudojimo veiksmingumą. 
Taikyti finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir 
tarptautinius teisės aktus. 
Identifikuoti draudimo rizikas, analizuoti ir įvertinti draudimo produktų 
savybes, išskiriant jų privalumus ir trūkumus. 
Sudaryti ir administruoti draudimo sutartis, reguliuoti žalas, vadovaujantis 
teisės aktų reikalavimais. 
Suprasti investavimo procesą, finansų rinkų veiklos funkcijas ir dalyvių 
atsakomybę. 
Formuoti investicinius portfelius, taikant investicinio portfelio teorijos 
principus. 
Nustatyti ir įvertinti atskirų investavimo priemonių bei formuojamo portfelio 
riziką ir laukiamas pajamas. 
Taikyti pardavimų metodus pardavimo procese. 
Nustatyti kliento poreikius, lūkesčius, investavimo rizikos toleravimą ir 
finansines galimybes, parengiant bei pristatant draudimo ir investavimo 
komercinius pasiūlymus. 
Spręsti konfliktus su klientais sudėtingose ir nenuspėjamose situacijose. 
Rinkti ir racionaliai naudoti verslo informaciją, komunikuojant su vidaus ir 
išorės subjektais įmonės veiklos klausimais. 
Analizuoti ir vertinti įmonių finansines ataskaitas bei skirtingų turto klasių 
tinkamumą investicijoms, priimti teisingus investicinius sprendimus. 

ABSOLVENTAI GEB ĖS Planuoti  ir organizuoti veiklą, dirbant savarankiškai ir grupėje, prisiimant 
atsakomybę už patikėtą užduotį; bendrauti ir bendradarbiauti lietuvių ir 
užsienio kalba, gebėti dirbti tarptautinėje aplinkoje; analizuoti ir vertinti verslo 
aplinkos poveikį finansų rinkai, naudojant inovatyvias informacines sistemas; 
valdyti draudimo produktus;  valdyti investicinius produktus; valdyti klientų 
aptarnavimo procesą; analizuoti ir vertinti įmonės veiklos rezultatus. 



KARJEROS GALIMYB ĖS Įgiję investicijų ir draudimo profesinio bakalauro laipsnį, asmenys gali dirbti 
šalies ir atskirų regionų draudimo, finansinių tarpininkų įmonėse, 
investicinėse, draudimo brokerių bendrovėse, bankiniame sektoriuje, gamybos 
ir paslaugų įmonėse, vykdančiose investavimo veiklą arba kurti nuosavą 
verslą. 

STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIG Ę STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA INVESTICIJ Ų IR DRAUDIMO 
PROFESINIO BAKALAURO LAIPSN Į 

 


