
Ši programa skirta norintiems suprasti, kaip veikia gamy-
bos, paskirstymo, prekybos ir vartojimo sistema, kuri funk-
cionuoja esant ribotiems ištekliams. Baigę šią studijų pro-
gramą gebėsite kritiškai analizuoti tarptautinės ekonomikos, 
socialines-ekonomines, verslo, finansų, bankininkystės ir 
kitas problemas konkrečiose ūkio šakose, ekonominiuose  
regionuose, įmonėse, organizacijose, valdžios institucijose 
ir kurti jų sprendimo modelius.

Karjeros galimybės
Absolventai gali dirbti:

SWEDBANK

Ekonomikos
fakultetas

Ekonomika

TrukmėKvalifikacinis 
laipsnis

Socialinių 
mokslų
bakalauras 4 metai

Nuolatinės arba 
nuolatinės se-
sijinės studijos

Studijų
forma

Konkursiniai balai

Verta, nes:

0,4

0,2

0,2

0,2

Egzaminai

Lietuvoje pagal darbo sutartis dirbantys 
absolventai praėjus 12 mėn. po studijų baigimo

Matematika

Lietuvių k. ir literatūra

Istorija

Vienas iš: geografija/užsienio kalba/
biologija/inf. technologijos/menai

Egzaminai arba metiniai pažymiai

Tęsiantys studijas magistrantūros pakopoje, 
savarankiškai dirbantys Lietuvoje, išvykę 
studijuoti / dirbti į užsienį ar kt.

„Man studijų laikotarpis tapo atradimų laiku, 
per kurį sužinojau apie fundamentalias 
ekonomikos teorijas ir supratau, kaip svarbu 
pačiam gebėti ieškoti informacijos.“

Ilja Laursas,
vienas garsiausių naujosios kartos Lietuvos 
verslininkų

tai populiariausia ir paklausiausia studijų programa  
Ekonomikos fakultete;

yra 5 galimos specializacijos sritys: bankininkystė,  
finansai, ekonominė analizė, tarptautinė ekonomika, 
viešojo sektoriaus ekonomika;

profesinę praktiką galima atlikti Lietuvoje ir užsienyje;

absolventai sėkmingai įsidarbina ministerijose,  
bankuose, savivaldybėse, visų nuosavybės formų 
įmonėse ir tarptautinėse organizacijose.

SEB Bankas 

Western Union Lietuva

Ūkio ministerija

Finansų ministerija
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Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai

1 semestras 30.0
Privalomieji dalykai 15.0

Aukštoji matematika 5.0

Ekonomikos teorija (mikroekonomika) 5.0

Užsienio kalba 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Ekonomikos struktūrų raida 5.0

Gyventojai ir ekonominė plėtra 5.0

Kalbos kultūra 5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo  
moduliai

5.0

2 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Aukštoji matematika 5.0

Ekonomikos teorija (mikroekonomika) 5.0

Informacijos ir komunikacijos 
technologijos

10.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Duomenų analizės įvadas 5.0

Ekonominės sistemos analizė 5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo  
moduliai

5.0

3 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Apskaitos ir analizės pagrindai 5.0

Ekonomikos teorija (makroekonomika) 5.0

Finansų teorija 5.0

Statistika 10.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Antroji užsienio kalba 5.0

Civilinė ir darbo teisė 5.0

Verslo ekonomika 5.0

Žmogaus socialinė raida 5.0

Dalyko pavadinimas Kreditai

4 semestras 30.0
Privalomieji dalykai 20.0

Ekonometrijos pagrindai 5.0

Ekonomikos teorija (makroekonomika) 5.0

Operacijų tyrimas 5.0

Vadyba 5.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Ekonomikos kiekybinė analizė 5.0

Finansinė matematika 5.0

Finansų ir turto kainodaros pagrindai 5.0

Kainodara ir konkurencija 5.0

Auditas 5.0

Informacinės sistemos 5.0

Mokslinių tyrimų pagrindai 5.0

5–8 semestruose galima specializuotis  
bankininkystės, ekonominės analizės, finansų,  
tarptautinės ekonomikos ir viešojo sektoriaus  
ekonomikos šakose. Daugiau informacijos apie  
programą galite rasti www.vu.lt.


