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Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. E. Bikas 

 

Kitas (-i): 
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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirma pakopa  Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Rudens semestras (5) Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

dalykas „Pinigai ir kreditas“arba „Kreditas ir bankai“ 
Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 kreditai 133 val. 48  85  

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas: Suteikti žinias studentams, reikalingas profesiniam pasirengimui, siekiant jų gilesnės kompetencijos ir kokybės 

finansų rinkų ir institucijų srityje, ugdyti mąstymo ir praktinius įgūdžius, kurie yra reikalingi problemų nustatymo ir 

vertinimo sprendimams priimti. 

 

Ugdomos kompetencijos:  
- Studentai žinos finansų sistemos struktūrą ir veikimą 

- Studentai žinos finansų rinkų ir finansų institucijų klasifikavimo kriterijais ir rūšimis 

- Studentai gebės suprasti pagrindines finansų rinkų funkcijas 

- Studentai mokės pritaikyti pinigų laiko vertės koncepciją nustatant vertybinių popierių kainas 

- Studentai sugebės suprasti pinigų rinkos ekonominį vaidmenį, žinoti pinigų rinkos dalyvius ir priemones  

- Studentai supras kapitalo rinkos ypatybes ir ekonominį vaidmenį, žinoti kapitalo rinkos dalyvius ir vertybinius popierius  

- Studentai supras centrinių bankų veiklos esmę ir vaidmenį formuojant pinigų politiką, kokia jų sprendimų įtaka finansų 

rinkoms 

- Studentai žinos ir supras komercinių bankų funkcijas ir veiklos ypatybes 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Suprasti ir žinoti finansų sistemos struktūrą, jos 

veikimą ir srautus, finansinio stabilumo svarbą 

Paskaitos, savarankiškas 

papildomos medžiagos 

studijavimas, diskusijos 

seminarų metu 

Testas (klausimai iš paskaitų ir 

papildomos medžiagos) 

Žinoti finansų rinkų ir finansų institucijų 

klasifikavimo kriterijus ir rūšis 

 

Paskaitos, savarankiškas 

papildomos medžiagos 

studijavimas, diskusijos 

seminarų metu 

Testas (klausimai iš paskaitų ir 

papildomos medžiagos), per 

seminarus demonstruojamų 

studento žinių bei aktyvumo 

vertinimas 

Gebėti suprasti pagrindines finansų rinkų funkcijas 

ir jų pasireiškimą bei svarbą 

 

 

Paskaitos, savarankiškas 

papildomos medžiagos 

studijavimas, diskusijos 

seminarų metu 

Testas (klausimai iš paskaitų ir 

papildomos medžiagos) 



Mokėti pritaikyti pinigų laiko vertės koncepciją, 

apskaičiuoti vertybinių popierių kainas 

Paskaitos, uždavinių 

sprendimas, diskusijos seminarų 

metu 

Testas (klausimai iš paskaitų bei 

uždavinių sprendimas) 

Sugebėti suprasti pinigų rinkos ekonominį 

vaidmenį, žinoti pinigų rinkos institucijas ir 

priemones 

Paskaitos, savarankiškas 

papildomos medžiagos 

studijavimas, diskusijos 

seminarų metu 

Testas (klausimai iš paskaitų ir 

papildomos medžiagos), per 

seminarus demonstruojamų 

studento žinių bei aktyvumo 

vertinimas 

Sugebėti suprasti kapitalo rinkos ekonominį 

vaidmenį, žinoti kapitalo rinkos institucijas ir 

priemones 

Paskaitos, savarankiškas 

papildomos medžiagos 

studijavimas, diskusijos 

seminarų metu 

Testas (klausimai iš paskaitų ir 

papildomos medžiagos), per 

seminarus demonstruojamų 

studento žinių bei aktyvumo 

vertinimas 

Suprasti centrinių bankų veiklos esmę ir vaidmenį 

formuojant pinigų politiką, jų sprendimų įtaką 

finansų rinkoms 

 

 

Paskaitos, savarankiškas 

papildomos medžiagos 

studijavimas, diskusijos 

seminarų metu 

Testas (klausimai iš paskaitų ir 

papildomos medžiagos), per 

seminarus demonstruojamų 

studento žinių bei aktyvumo 

vertinimas 

Žinoti ir suprasti komercinių bankų funkcijas ir 

veiklos ypatybes 

 

Paskaitos, savarankiškas 

papildomos medžiagos 

studijavimas, diskusijos 

seminarų metu 

Testas (klausimai iš paskaitų ir 

papildomos medžiagos), per 

seminarus demonstruojamų 

studento žinių bei aktyvumo 

vertinimas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
P

as
k

ai
to

s 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

S
em

in
ar

ai
  

P
ra

ty
b

o
s 

 

L
ab

o
ra

to
ri

n
ia

i 

d
ar

b
ai

 

P
ra

k
ti

k
a 

V
is

a
s 

k
o

n
ta

k
ti

n
is

 

d
a

r
b

a
s 

S
a

v
a

ra
n

k
iš

k
a

s 

d
a

rb
a

s 

U
žd

u
o

ty
s 

Finansų sistema, jos tipai, funkcijos. Lėšų 

taupytojai ir lėšų naudotojai. Finansų sistemos 

lėšų srautai. Finansinis stabilumas ir finansinė 

krizė. Tarpininkai.  

4  2    6 6 Individuali/grupinė 

užduotis 

Finansų rinkų ir finansų institucijų vaidmuo. 

Depozitinės ir nedepozitinės finansų institucijos. 

Finansų institucijos Lietuvoje.  

4  2    6 10 Individuali/grupinė 

užduotis 

Finansų rinkų funkcijos. Finansų rinkų tipai. 

Pirminės ir antrinės rinkos. Paskolų ir nuosavo 

kapitalo rinkos. Pinigų ir kapitalo rinkos. Biržos ir 

tiesioginiai sandoriai. Vilniaus vertybinių popierių 

birža. 

4  2    6 10 Individuali/grupinė 

užduotis 

Fiksuotų pajamų vertybinio popieriaus kaina. 

Vertybinio popieriaus kainos priklausomybė nuo jo 

charakteristikų. Pajamingumas. 

4  2    6 10 Uždavinių sprendimas 

Pinigų rinkos vertybinių popierių bendrieji bruožai. 

Pinigų rinkos vieta ekonomikoje. Pinigų rinkos 

dalyviai ir priemonės. Dilerių ir brokerių vaidmuo. 

4  2    6 10 Individuali/grupinė 

užduotis 

Kapitalo rinkos ekonominis vaidmuo. Kapitalo 

rinkos dalyviai ir priemonės. Akcijų vidurkiai ir 

indeksai. Vertybinių popierių ir finansų institucijų 

reitingai. 

4  2    6 12 Individuali/grupinė 

užduotis 

Komercinių bankų rūšys. Komercinių bankų 

funkcijos. Lietuvos komerciniai bankai. Komercinių 

bankų veiklos pagrindai, steigimas ir valdymas. 

Komercinių bankų operacijos. 

4  2    6 15 Individuali/grupinė 

užduotis. Praktinių 

situacijų aptarimas 



Centrinio banko esmė ir vaidmuo. Centrinio banko 

tikslas. Klasikinio centrinio banko funkcijos: 

emisijos bankas, bankų bankas, valstybės bankas, 

bankų prižiūrėtojas. Pinigų politika, jos esmė ir 

vaidmuo. Lietuvos bankas. 

4  2    6 12 Individuali/grupinė 

užduotis. Praktinių 

situacijų aptarimas 

Iš viso 32  16    48 85  

 

Vertinimo strategija Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Kontrolinis darbas 20 

proc. 

Semestro metu Testą sudaro atviro ir uždaro tipo klausimai bei uždaviniai  

Savarankiškas 

individualus/grupinis darbas 

20 

proc. 

Semestro metu Seminarų metu studentai rengia savo individualias/grupines 

užduotis ir jų pristatymus 

Egzaminas 60 

proc. 

Sesijos metu Testą sudaro atviro ir uždaro tipo klausimai bei uždaviniai  

 

Autorius Leidi

mo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 

internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

M. Jasienė  

 

2013 Finansų rinkos (Paskaitų 

konspektas) 

 Vilnius: VU leidykla 

M. Jasienė 2013 Pinigai ir kreditas  Vilnius: VU leidykla 

Papildoma literatūra 

M. Jasienė M., I. Čepienė, 

E. Bikas 

2007 Pinigai. Kreditas. Valstybės 

finansai 

 Vilnius: VU leidykla 

F. S. Mishkin. 2012 Financial markets and 

institutions, 7
th

 edition 

 The Prentice Hall series in 

finance 

Bodie Zvi, Alex Kane, and 

Alan Marcus 

2008 Essentials of Investments.   Singapore: The McGraw Hill 

companies 

 

 

 


