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Studijų programos tikslas 
Kritiškai vertinti ekonomikos bei pinigų teorijas ir tyrimo metodus, suteikti pakankamas žinias, būtinas analizuoti kredito sektoriaus 
veiklą makrolygyje bei priimti pagrįstus sprendimus aukščiausiame valdymo lygyje; suteikti teorines ir praktines žinias apie šalies 
bei globalinius ekonominius pokyčius, būtinus centrinės bankininkystės ir pinigų politikos raidos pažinimui ir analizei; suteikti 
mokslo ir metodines žinias, įgalinančias įgyti praktinius įgūdžius savarankiškai kredito institucijų veiklos makroaplinkos ir 
mikroaplinkos analizei atlikti ir bankinėms rizikoms įvertinti ir valdyti; išlavinti kredito institucijų plėtojimo ir konkurencingumo 
problemų sprendimo tarptautinėse rinkose žinias ir praktinius įgūdžius; ugdyti centrinio banko, komercinių ir specializuotų bankų 
bei kitų finansų institucijų valdymo metodų pasirinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, būtinus aukštos kvalifikacijos 
specialistams bankininkams, galintiems dirbti analitinį bei vadovaujantį darbą šalies bei tarptautinėse kredito institucijose.  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Studijų programos „Bankininkystė" studijų plane išskirti bendrųjų ir specializacijos dalykų blokai:  
Bankininkystės etika, Finansų rinkos, Investicinių projektų analizė, Bankų vadyba, Ekonominė ir pinigų sąjunga, Investicijos, 
Bankininkystės aktualijų seminaras, Centrinė bankininkystė, Verslo finansai. Pasirenkamieji dalykai: Mikroekonominė analizė, 
Makroekonominė analizė, Investicinio portfelio analizė ir kiti. 

Numatomi studijų rezultatai 
Bankininkystės programos absolventas moka kritiškai analizuoti centrinio ir komercinių bankų bei kitų finansų institucijų 
problemas bei kurti jų sprendimo modelius; finansų institucijose planuoti verslo tarptautinės plėtros strategijas; kredito bei kitose 
finansų institucijose priimti vadybinius sprendimus; kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves ieškant tinkamiausių kredito 

institucijos plėtros sprendimų. 

Studijų programos dalykinės kompetencijos 
Gebėjimas analizuoti vyriausybės makroekonominės ir centrinio banko pinigų politikos poveikį kredito sistemai, valstybės pinigų 
politikos ir fiskalinės politikos ryšį bei vykstančių procesų kaip visumos suvokimas; globalinių pinigų ir kredito politikos tendencijų 
suvokimas ir gebėjimas jas interpretuoti bei vertinti jų pasekmes šalies bankininkystei bei ekonomikai; gebėjimas suprasti šalies ir 
banko vietą globalioje erdvėje ir pasaulinėje rinkoje; gebėjimas suprasti ir teoriškai logiškai pagrįsti valdžios institucijų pareiškimus, 
pozicijas ir veiksmus dėl aktualių kredito ir finansinių problemų; užsienio valiutinės ir kredito aplinkos funkcionavimo modelių 
įvaldymas ir gebėjimas taikyti šiuos modelius analizuojant naujausius pokyčius globalioje ir šalies verslo aplinkoje; gebėjimas 
vertinti banko finansinį potencialą bei įvairių ekonomikos sričių ir ūkio subjektų veiklą bei sąveiką; gebėjimas kurti bankų plėtros 
projektus ir atlikti jų korekciją besikeičiančioje globalioje aplinkoje; gebėjimas parinkti bankinių rizikų valdymo priemones bei 
mokėjimas integruoti žinias ir spręsti sudėtingas pinigų ir kredito problemas, turint ne visą arba ribotą informaciją bei prisiimant 
socialinę ir etinę atsakomybę; gebėjimas kelti hipotezes, planuoti ir atlikti finansinę diagnostiką, atlikti šalies ir banko 
konkurencinės aplinkos tyrimus efektyviems sprendimams priimti; gebėjimas perteikti idėjas ir sprendimus, juos argumentuoti, 
ginti prieš savo srities specialistų ir ne specialistų auditorijas. 

Tolesnių studijų galimybės 
Norėdami tobulėti kaip profesionalūs bankininkystės specialistai ir tęsti mokslinį darbą, bankininkystės magistrai tęsia studijas 
ekonomikos doktorantūroje. 

Profesinės veiklos galimybės  
Bankininkystės programos magistras gali dirbti analitinį ir vadybinį darbą centriniuose, komerciniuose bei specializuotuose 
bankuose, lizingo ir investicinėse bendrovėse, kitose finansų institucijose, dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą mokslo ir mokymo 
įstaigose 


