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Studijų programos tikslas 
Supažindinti studentus su naujausiomis ekonomikos mokslo paradigmomis bei su ekonomika susijusiomis tarpdisciplininėmis 
teorijomis; išplėsti ir pagilinti sisteminės analizės ir modeliavimo įgūdžius, supažindinant su šiuolaikine ekonometrinio, 
optimizacinio bei imitacinio modeliavimo teorija bei praktika; išmokyti praktiškai taikyti šiuolaikinę kiekybinės analizės bei 
matematinio modeliavimo techniką įvairių socialinių bei ekonominių problemų ir sistemų tyrimui, plėtros prognozavimui ir 
planavimui; suteikti išsamias žinias apie globalines, regionines bei nacionalines ekonomikos raidos tendencijas bei jas aiškinančias 
teorijas; išlavinti ekonominių valdymo sprendimų pagrindimo bei priėmimo įgūdžius. 

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Studijų programos "Ekonominė analizė ir planavimas" studijų plane išskirti bendrųjų ir specializacijos dalykų blokai:  
Ekonomikos globalizavimas, Taikomoji ekonometrija, Analitinės informacinės technologijos, Investicinių projektų analizė, 
Išvestinės finansinės priemonės, Finansų rinkos, Makroekonominė analizė, Matematiniai ekonominės analizės metodai, 
Ekonometrinė analizė, Ekonominių procesų analizės seminaras, Makroekonominių procesų prognozavimas, Analitinės 
informacinės technologijos, Investicinių projektų analizė, Išvestinės finansinės priemonės, Ekonomikos plėtra, Kaštų-naudos 
analizė, Verslo vertinimas, Daugiamačiai rinkos tyrimai, Finansų ir valdymo apskaita, Regionų plėtros analizė, ES pinigų politika, 
Mikroekonominė analizė, Rinktiniai mikroekonomikos skyriai. 

Numatomi studijų rezultatai 
Ekonominės analizės ir planavimo programos absolventas, pasitelkęs sistemų analizės bei modeliavimo techniką, moka išsamiai 
tirti bei modeliuoti įvairių objektų bei procesų funkcionavimą ir jų raidą; generuoti mokslines hipotezes ir jas tikrinti; naudoti 
statistinės empirinių duomenų analizės bei sistemų modeliavimo metodus; sugeba rengti įvairių ekonomikos procesų raidos 
prognozes, plėtros strategijas ir priemonių planus. 

Studijų programos dalykinės kompetencijos  

 Suprasti ir kritiškai vertinti naujausius ekonomikos mokslo teorinius bei metodologinius pasiekimus.  

 Suprasti ir kritiškai vertinti globalines, regionines bei nacionalines ekonomikos raidos tendencijas bei problemas. 

 Atpažinti ir interpretuoti socialinius-ekonominius reiškinius, pasitelkus šiuolaikines ekonomikos mokslo paradigmas bei 
aukšto lygio sisteminės analizės ir modeliavimo žinias.  

 Generuoti mokslines hipotezes ir jas tikrinti, pasitelkiant modernius statistinės empirinių duomenų analizės bei sistemų 
modeliavimo metodus.  

 Kvalifikuotai taikyti kiekybinės analizės ir matematinio modeliavimo techniką įvairių šalies ekonomikos sektorių bei ūkio 
subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros prognozavimui, planavimui ir valdymui.  

 Konstruoti originalius socialinių-ekonominių procesų modelius, atlikti jų giluminę analizę ir teoriškai interpretuoti gautus 
rezultatus 

Tolesnių studijų galimybės  
Ekonominės analizės ir planavimo magistrų įgyjamų žinių tarpdisciplininis bei analitinis pobūdis, gilus moderniųjų ekonomikos 
modeliavimo instrumentų pažinimas suteikia jiems puikias galimybes sėkmingai studijuoti ekonomikos ir kitų socialinių mokslų 
doktorantūrose – Lietuvoje ir užsienyje.  

Profesinės veiklos galimybės  
Absolventas gali užimti analitiko ir projektų vadovo vietą įmonėse, finansinėse bei valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse 
organizacijose. Įvairiapusiškas išsilavinimas bei gilūs analitiniai gebėjimai, optimalių sprendimų paieškos įgūdžiai taip pat  leidžia 
siekti karjeros akademinėje ir viešojo administravimo srityje. 


