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Bankininkystės profesinis bakalauras 

MINIMALUS 

IŠSILAVINIMAS 
Vidurinis 

STUDIJŲ FORMA IR 

TRUKMĖ 

Nuolatinės studijos - 3 metai 

Ištęstinės studijos – 4 metai 

STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų 

STUDIJUOJAMI DALYKAI  

Verslo užsienio kalba, psichologija, darbo ir civilinė sauga, sveikos 

gyvensenos kultūra. 

Bendrieji koleginių studijų 

dalykai 

Studijų krypties dalykai Dokumentų valdymas, specialybės kalba, kompiuterinis informacijos 

valdymas, taikomoji matematika, statistika, verslo ekonomika, kreditas ir 

bankai, mikroekonomika, makroekonomika, vadyba, teisė, rinkodara, 

finansai, banko veiklos organizavimas, banko veiklos analizė, banko 

duomenų valdymas, finansų rinkos, finansinių investicijų valdymas, 

finansinė analizė, buhalterinė apskaita, apskaita banke, banko paslaugos ir 

jų valdymas, kreditavimas, banko rizikų valdymas, banko auditas ir 

kontrolė. 

Praktikos Verslo projektai; banko veiklos modeliavimas; baigiamoji profesinės 

veiklos praktika. 

Laisvai pasirenkamieji dalykai 

Antroji užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, danų, norvegų), verslo 

psichologija, derybų menas, sociologiniai tyrimai, sociologija, verslo 

informatika, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai, tiriamojo darbo 

organizavimas, verslo ir komercinė teisė, aktuariniai skaičiavimai, 

mokesčiai ir jų administravimas, buhalterinės apskaitos sistemos, Europos 

Sąjungos teisė, draudimo teisė, finansų teisė, tarptautinė ekonomika, verslo 

etika ir socialinė atsakomybė, projektų valdymas, viešieji pirkimai, verslo 

sprendimų matematiniai modeliai. 

NUMATOMI STUDIJŲ 

PROGRAMOS 

REZULTATAI 

 Naudojant kompiuterines taikomąsias programas, parengti banko 

veiklos valdymo (vidines), statistines ir finansines ataskaitas, vykdyti 

informacijos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. 

 Taikyti bendravimo su banko klientais, partneriais ir kolegomis etikos 

principus, žinoti dalykinio etiketo reikalavimus, iškalbos meno 

taisykles. 

 Apibūdinti ūkio sistemą, jos veiklos specifiką ir vystimosi kryptis, 

atsižvelgiant į multikultūros ir globalizacijos tendencijas. 

 Naudojant ūkinės ir finansinės veiklų tyrimo metodus, išanalizuoti ir 

įvertinti ekonominę aplinką ir jos įtaką banko veiklai. 

 Įvertinus banko ūkinės ir finansinės veiklų plėtros galimybes, 

nustatyti strateginius veiklų tikslus bei parengti veiklos strateginį 

planą. 

 Nustatyti banko materialiųjų, darbo bei finansinių išteklių poreikį. 

 Įvertintinus banko veiklos rizikas, numatyti banko veiklos vystimosi 

tendencijas. 

 Išmanyti bankinius produktus ir paslaugas bei mokėti juos 

administruoti ir pasiūlyti klientui. 

 Išanalizavus rinką, kurti naujus bankinius produktus bei paslaugas. 

 Vertinti banko finansavimo šaltinius, turimus materialiuosius ir darbo 

išteklius bei mokėti juos apskaityti. 

 Vertinti banko veiklos rodiklius bei su veikla susijusias rizikas. 

 Taikyti veiklos planų kontrolės metodus bei kontrolės procedūras. 

 Parengti banko (banko padalinio) veiklos stebėsenos ataskaitą. 



 Vertinti banko vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, vadovaujantis 

išorės ir vidaus audito organizavimo principais. 

 Vertinti ūkinės, darbo, finansinės veiklų kokybę. 

ABSOLVENTAI GEBĖS Apdoroti, analizuoti bei vertinti ekonominę aplinką bei ūkinę informaciją, 

reikalingą tinkamam banko paslaugų ir produktų valdymo procesui 

užtikrinti. 

KARJEROS GALIMYBĖS Įgiję bankininkystės profesinio bakalauro laipsnį, asmenys gali dirbti banko 

klientų aptarnavimo specialistu, ekonomistu, finansininku, buhalteriu, 

vadybininku ar kitą giminingą darbą komerciniuose bankuose ir kitose 

kredito institucijose. 

    STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO 

BAKALAURO DIPLOMĄ 

 


