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Studijų programos tikslas 
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius konkuruoti globalioje verslo aplinkoje bei daugiadalykines bei integruotas 
verslo ekonominių procesų valdymo kompetencijas pritaikyti kuriant tinkamus verslo organizavimo ir finansavimo modelius 
skirtingų veiklos rūšių įmonėms, formuoti organizacijos plėtros ekonominio pagrindimo strategiją, kontroliuoti jos įgyvendinimą, 
vertinti savo organizacijos potencialą ir perspektyvą konkurencinėje aplinkoje. 

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Studijų programos „Verslo ekonomika" studijų plane išskirti bendrieji dalykai:  
Makroekonominė politika, Rizikos valdymas, Užsienio valiutų rinka ir valiutos rizikos valdymas, Verslo statistika,  
Atlyginimų politika, Finansinės atskaitomybės analizė, Verslo vertinimas, Ekonominės konjunktūros tyrimai, Europos ekonominė 
integracija, Tarptautinė prekybos politika, Investicijų portfelio analizė, Mokestinė verslo aplinka, Verslo finansai. Pasirenkamieji 
dalykai: Strateginis valdymas, Verslo strategijų vertinimas, Tarptautinė rinkodara, Įmonių veiklos analizė ir kiti. 

Numatomi studijų rezultatai 
Verslo ekonomikos specialistas – išmanantis įmonės ūkinės, finansinės veiklos apskaitos principus pagal tarptautinius standartus, 
turintis atitinkamų ekonomikos, strateginio valdymo, finansų, bankininkystės ir verslo žinių. Šio specialisto veikla orientuota į 
analizę, planavimą, prognozavimą, pinigų srautų kontrolę, investicinių galimybių vertinimą, biudžetų ir standartų rengimą, 
pasiūlymų teikimą įmonės vadovybei. 

Studijų programos dalykinės kompetencijos 
Gebėjimas analizuoti vyriausybės makroekonominės politikos poveikį ekonomikai, valstybės pinigų politikos ir fiskalinės politikos 
ryšį bei vykstančių procesų kaip visumos suvokimas; globalinių ekonominės politikos tendencijų suvokimas ir gebėjimas jas 
interpretuoti bei vertinti jų pasekmes šalies ekonomikai bei verslo organizacijai; gebėjimas suprasti organizacijos vietą globalioje 
erdvėje ir pasaulinėje rinkoje; gebėjimas suprasti ir teoriškai logiškai pagrįsti valdžios institucijų pareiškimus, pozicijas ir veiksmus 
dėl aktualių verslo ekonominių problemų; užsienio verslo aplinkos funkcionavimo modelių įvaldymas ir gebėjimas taikyti šiuos 
modelius analizuojant naujausius pokyčius globalioje ir šalies verslo aplinkoje; gebėjimas vertinti organizacijos ekonominį 
potencialą bei įvairių ekonomikos sričių ir ūkio subjektų veiklą bei sąveiką; gebėjimas kurti įmonių plėtros strateginius projektus ir 
atlikti jų korekciją besikeičiančioje globalioje verslo aplinkoje; gebėjimas sudaryti optimalias organizacijų verslo valdymo schemas 
bei integruoti įvairių verslo vadybos priemonių gerinimo idėjas ir kurti verslo strategiją priimant ateities iššūkius; gebėjimas 
parinkti organizacijos ekonominės rizikos valdymo priemones bei mokės integruoti žinias ir spręsti sudėtingas organizacijos 
problemas, turint ne visą arba ribotą informaciją bei prisiimant socialinę ir etinę atsakomybę; gebėjimas kelti hipotezes, planuoti 
ir atlikti verslo struktūrų diagnostiką, atlikti verslo 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 tapti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistais ir šių krypčių mokslininkais, magistras gali tęsti studijas 
doktorantūroje. 

Profesinės veiklos galimybės  
Absolventas gali dirbti įvairių lygių vadovaujamą darbą Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse organizacijose, 
mokslo ir mokymo įstaigose. 
 


