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Studijų programos tikslas 
Supažindinti su Europos integracijos ekonominiais, teisiniais, politiniais ir socialiniais pagrindais; suteikti teorines ir praktines žinias 
apie Europos Sąjungos institucijas ir jų veiklos mechanizmą; supažindinti studentus su pagrindinėmis Europos Sąjungos politikos 
rūšimis ir priemonėmis; suteikti Europos Sąjungos teisės pagrindus keturių Europos Sąjungos laisvių įgyvendinimo srityse; išmokyti 
studentus pasinaudoti Europos Sąjungos narystės teikiamomis galimybėmis gamybinio kooperavimo, investicijų pritraukimo, 
mokslinio ir kultūrinio bendradarbiavimo srityse. 

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Studijų programos „Europos ekonominės studijos" studijų plane išskirti bendrųjų ir specializacijos dalykų blokai:  
ES teisė, Europos integracijos ekonominė teorija, Tarptautinė prekybos politika, Ekonominė ir pinigų sąjunga, ES darbo ir socialinė 
politika, ES pinigų politika, ES konkurencijos ir pramonės politika, Finansų ir valdymo apskaita, Projektų valdymas. Pasirenkamieji 
dalykai: Verslas ES šalyse, Ekonomikos plėtra, Regionų plėtros analizė ir kiti.  

Numatomi studijų rezultatai 
Europos ekonominių studijų programos absolventas yra gerai ištyręs Europos integracijos ekonominius, teisinius, politinius ir  
socialinius pagrindus bei politikos priemones; moka pritaikyti praktikoje ES acquis communautaire; moka analizuoti modeliuoti 
sprendimus keturių ES laisvių įgyvendinimo srityse; moka naudoti ES narystės teikiamas galimybes struktūrinės paramos, 
gamybinio kooperavimo, investicijų pritraukimo, mokslinio ir kultūrinio bendradarbiavimo srityse. 

Studijų programos dalykinės kompetencijos 
Gebėjimas kritiškai vertinti ekonomikos mokslo teorinius ir praktinius pasiekimus; gebėjimas analizuoti globalines, regionines ir 
nacionalines ekonomikos raidos tendencijas ir iššūkius; gebėjimas vertinti ES vidaus ir užsienio politiką; gebėjimas dirbti 
institucijose, dalyvaujančiose rengiant ir įgyvendinant ES politiką; gebėjimas ruošti projektus ES struktūriniams ir kitokiems 
fondams; gebėjimas kritiškai vertinti ES bei atskirų narių ekonominę politiką; gebėjimas atlikti empirinius tyrimus Europos 
integracijos srityje ir pateikti pasiūlymus. 

Tolesnių studijų galimybės 
Absolventai, norintys dirbti mokslinį arba pedagoginį darbą, tęsia studijas doktorantūroje. 

Profesinės veiklos galimybės  
Absolventas gali dirbti Europos Sąjungos institucijose; vyriausybinėse įstaigose, dalyvaujančiose ES institucijų veikloje; 
savivaldybėse, įgyvendinančiose Europos integracijos projektus; verslo įmonėse, ruošiančiose bei įgyvendinančiose Europos 

plėtros projektus; konsultacinėse firmose, ruošiančiose ES paramos projektus. 
 


