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Studijų programos tikslas  
Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius taikyti ekonominius, statistinius ir matematinius metodus 
makroekonominiams reiškiniams analizuoti, vertinti ekonomikos globalizavimo privalumus ir grėsmes, jų poveikį Lietuvos 
ekonomikai, mokančius rengti ir teikti siūlymus dėl ekonominės politikos priemonių, skatinančių šalies ir regionų plėtrą. Programos 
absolventas galės dirbti vadovaujamą ir ekspertinį darbą valstybės ir savivaldybių valdymo ir ekonomikos tyrimo institucijose, 
rinkos infrastruktūros organizacijose, gamybos ir paslaugų įmonėse bei kitų sričių įstaigose. Baigęs programą, absolventas gebės: 
nustatyti investicinių projektų efektyvumą ir riziką, priimti investavimo sprendimus; analizuoti ir kritiškai vertinti valstybės 
viešosios valdžios sąrangą, jos priimamų sprendimų ir vykdomos veiklos pasekmes; kurti pažangias prekybos politikos priemones 
vyriausybės ar tarptautinių organizacijų lygmeniu; savarankiškai ir kūrybiškai analizuoti Lietuvos ir tarptautinėje praktikoje 
susiformavusias verslo vertinimo sistemas, priimti optimalius verslo internacionalizavimo ir tarptautinės ekonominės plėtros 
sprendimus. 
  
Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Studijų programos „Ekonominė politika" studijų plane išskirti bendrųjų ir specializacijos dalykų blokai:  
Ekonomikos globalizavimas, Ekonominės politikos kiekybiniai metodai, Mikroekonominė analizė, Investicinių projektų analizė, 
Tarptautinė prekybos politika, Viešosios ekonomikos institucinė aplinka, Kaštų-naudos analizė, Makroekonominės politikos 
analizė, Strateginis planavimas, Ekonomikos plėtra, ES darbo ir socialinė politika, Finansų rinkos, Verslo vertinimas, ES 
konkurencijos ir pramonės politika, Gerovės ekonomika, Viešosios ekonomikos aktualijų seminaras, Makroekonominių procesų 
prognozavimas, Monetarinė politika, Regionų plėtros analizė. 

Numatomi studijų rezultatai 
Absolventas moka atlikti empirinius tyrimus; interpretuoti ekonominius–socialinius duomenis; kritiškai analizuoti ekonomines 
problemas šakos, valstybės bei tarptautiniu lygiu bei kurti jų sprendimo modelius; formuoti ekonomikos plėtros strategijas; 
efektyviai spręsti iškylančias socialines ir regionines problemas. Turi valstybinio ekonomikos reguliavimo metodų parinkimo ir 
taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius: žino pagrindines pinigų politikos strategijas ir priemones, moka vertinti konkurencijos 
įstatymo pažeidimus, geba analizuoti ir taikyti tarptautinių prekybos sutarčių nuostatas praktikoje. 

Studijų programos dalykinės kompetencijos  
Suprasti ir kritiškai vertinti naujausius makroekonomikos teorinius ir metodologinius pasiekimus, globalizavimo procesus, 
ekonominės plėtros analizės pagrindus; Kvalifikuotai taikyti šiuolaikinę makroekonominio prognozavimo teoriją ir metodus; 
Atpažinti pagrindines makroekonomines tendencijas, kvalifikuotai analizuoti ir vertinti pasaulio, atskirų šalių, regionų, ūkio 
sektorių raidos apžvalgas; Kvalifikuotai taikyti kokybinės analizės metodus sistemiškai vertinant bendrą sektorinę ES  politiką, ES 
raidos problemas; Rengti originalius valstybinio ekonomikos reguliavimo procesų metodus, regioninės plėtros modelius bei 
regioninės plėtros politikos priemones; Atlikti giluminę valstybinio ekonomikos reguliavimo metodų pasirinkimo bei jų taikymo 
analizę ir teoriškai interpretuoti gautus rezultatus. 

Tolesnių studijų galimybės  
Norėdami dirbti kaip profesionalūs ekonomistai–analitikai, ekonominės politikos formuotojai, magistrai gali tęsti doktorantūros 
studijas specializuodamiesi įvairiose profesinės veiklos ar probleminėse ekonomikos srityse. 

Profesinės veiklos galimybės  
Absolventas gali dirbti ekonomikos bei socialinės rūpybos srityse pramonėje, valdymo institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose, 
bei siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudotos ne tik ekonomikos žinios ir įgūdžiai, bet ir įgyti bendrieji gebėjimai. 


