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VALSTYBINIS KODAS 653N44005 

KOLEGINIŲ STUDIJŲ 

PROGRAMA 
BUHALTERINĖ APSKAITA 

SUTEIKIAMAS 

KVALIFIKACINIS 

LAIPSNIS  

Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras 

BAZINIS IŠSILAVINIMAS Vidurinis 

STUDIJŲ FORMOS IR 

TRUKMĖ: 

Nuolatinės  studijos - 3 metai 

Ištęstinės studijos – 4 metai 

STUDIJŲ APIMTIS 180 ECTS 

STUDIJUOJAMI 

DALYKAI 
 

 
Verslo užsienio kalba, sveikos gyvensenos kultūra, psichologija, teisė. Bendrieji koleginių studijų  

dalykai: 

Studijų pagrindų dalykai: Darbo ir civilinė sauga, specialybės kalba, kompiuterinis informacijos valdymas, dokumentų 

valdymas, taikomoji matematika, statistika, mikroekonomika, makroekonomika, verslo 

ekonomika, apskaitos pradmenys, vadyba, rinkodara, mokesčiai ir jų valdymas, finansai, 

valdymo apskaita, socialinis draudimas, finansinė apskaita, kompiuterizuota apskaita, finansų 

rinkos, įmonių veiklos analizė, auditas ir vidaus kontrolė. 

Praktikos: Kompiuterizuotas apskaitos informacijos apdorojimas (4 ECTS) 

Verslo projektai (5 ECTS) 

Apskaitos sistemos įmonėse (10 ECTS) 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika (20 ECTS). 

Laisvai pasirenkamieji 

dalykai: 

 

Antroji užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, danų, norvegų), sociologiniai tyrimai, 

sociologija, verslo informatika, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai, verslo ir komercinė 

teisė, kreditas ir bankai, buhalterinės apskaitos sistema, Europos sąjungos teisė, draudimo 

teisė, finansų teisė, verslo etika ir socialinė atsakomybė, tarptautinė ekonomika, projektų 

valdymas, viešieji pirkimai. 

STUDIJOS BAIGIAMOS Baigiamuoju darbu (projektu). 

ABSOLVENTAI GEBĖS:  Komunikuoti darbo aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis su verslo partneriais ir klientais; 

 taikyti profesinėje veikloje naujausias profesinės srities ir taikomųjų tyrimų sukurtas 

teorines žinias ; 

 savarankiškai pasirinkti ir taikyti profesinės veiklos tikslų įgyvendinimo būdus ir metodus; 

 prisitaikyti prie pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; 

 planuoti ir organizuoti apskaitos darbą; 

 tvarkyti buhalterinę dokumentaciją, atlikti apskaitos procedūras, rengti ataskaitas, teikti 

kitas buhalterines paslaugas; 

 formuoti, įgyvendinti ir keisti įmonės apskaitos politiką; 

 taikyti kompiuterizuotas apskaitos sistemas; 

 atlikti mokesčių ir jų administravimo procedūras;  

 analizuoti ir vertinti ūkinės veiklos finansinius ir statistinius rodiklius, pateikti išvadas ir 

siūlymus; 

 vertinti įdiegtos vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą, teikti siūlymus jos tobulinimui. 
 

KARJEROS 

GALIMYBĖS: 

Įgiję buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys galės dirbti 

įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose buhalteriais, 

apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais, steigti buhalterinių paslaugų įmones, teikti buhalterinės 

apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse. 

 

STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ,  

GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ  
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