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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, mikroekonomika, 

makroekonomika, verslo ekonomika, verslo informatika, vadyba, rinkodara, 

teisė, finansų rinkos, finansinių investicijų valdymas, finansai, mokesčiai ir 

jų administravimas, programų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė, 

biudžeto sandara, buhalterinė apskaita, įmonių finansinės veiklos analizė, 

viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita, vidaus kontrolė ir jos 

vertinimas, finansinis auditas. 

Praktikos Ūkio subjektų veiklos modeliavimas, apskaita ir analizė; baigiamoji 

profesinės veiklos praktika. 

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

psichologija, derybų menas, sociologiniai tyrimai, sociologija, kompiuteriniai 

finansiniai skaičiavimai, tiriamojo darbo organizavimas, verslo ir komercinė 

teisė, aktuariniai skaičiavimai, kreditas ir bankai, buhalterinės apskaitos 

sistema, 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 

 Gebėti komunikuoti darbo aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis su 

verslo partneriais ir klientais. 

 Gebėti mokytis, ieškoti informacijos iš įvairių šaltinių, ją apdoroti ir 

analizuoti. 

 Kaupti ir vertinti finansų sistemos informaciją. 

 Taikyti finansinės analizės metodus bei būdus. 

 Rengti ir analizuoti finansinių, statistinių bei mokestinių ataskaitų 

duomenis. 

 Teikti analizės rezultatus finansiniams sprendimams priimti. 

 Vertinti ūkio subjekto finansinę veiklą. 

 Vertinti finansinių išteklių naudojimo efektyvumą. 

 Valdyti ir kontroliuoti pinigų srautus. 

 Priimti investicinius ir finansinius sprendimus. 

 Rengti ir nagrinėti finansinius ir verslo planus, užtikrinant jų 

įgyvendinimą. 

 Užtikrinti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę. 

ABSOLVENTAI GEBĖS Apdoroti, analizuoti bei vertinti finansų sistemos informaciją, reikalingą 

rengiant finansinius planus, priimant finansinius sprendimus ir užtikrinant 

priimtų sprendimų vykdymo kontrolę. 

KARJEROS GALIMYBĖS Įgiję finansų profesinio bakalauro laipsnį, asmenys gali dirbti finansininkais 

rajonų, miestų savivaldybėse, biudžetinėse įstaigose, mokesčių inspekcijose, 

socialinio ir sveikatos draudimo įstaigose bei įmonėse ir ūkinėse 

organizacijose. 

    STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO 

DIPLOMĄ 



 


