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Apskaita ir auditas 
   

 
 

1,5 metų 

Ekonomikos fakultetas   Nuolatinės studijos 

Socialiniai mokslai  
 
  

Lietuvių kalba 

Apskaitos magistras  
  
 

90 kreditų 

    
Valstybės finansuojama 
arba 2120 € / metai 

 
Studijų programos tikslas 
Suteikti studentams teorines ir praktines žinias apie valdymo apskaitą, finansinę analizę, auditą, apie apskaitą Lietuvoje ir kitose 
Europos Sąjungos šalyse; išmokyti studentus taikyti tarptautinius apskaitos standartus, tarptautinius vidaus audito standartus, 
tarptautinius Valstybinio audito standartus, tarptautinius nepriklausomo audito standartus; išmokyti magistrantus modernių 
apskaitos, analizės, vidaus bei išorės audito, finansinio planavimo ir prognozavimo metodų; išmokyti apskaitos ir audito 
specialistus dirbti ne tik Lietuvos versle, bet ir tarptautinėse rinkose; išmokyti įvertinti profesinės etikos ir atsakomybės principų 
reikšmę apskaitos ir audito darbe, suprasti valdymo ir sprendimų priėmimo procesą, laikytis teisės aktų, komercinės paslapties 
reikalavimų, bendravimo ir bendradarbiavimo principų; suformuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, reikalingus praktiniame 
darbe (rašant įvairaus pobūdžio ataskaitas ir pranešimus) ar tęsiant studijas doktorantūroje bei dirbant pedagoginį ar metodinį 
darbą. 

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, audito, finansinės analizės, vadybos dalykai. 

Studijų programos dalykinės kompetencijos 
Suprasti apskaitos ir audito teorijas ir metodologiją bei jų taikymo galimybes, užtikrinant informacijos skaidrumą. Gebėti analizuoti, 
sintetinti ir vertinti apskaitos srities studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis, 
integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimant sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos, įvertinant 
alternatyvius sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai. Gebėti taikyti apskaitos ir audito metodologiją, taikyti verslo bei 
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, tarptautinius audito standartus ir savarankiškai spręsti finansinių ataskaitų 
konsolidavimo, informacijos skaidrumo problemas. Gebėti planuoti bei atlikti finansinį, vidaus, veiklos auditą naudojantis audito 
metodikomis bei technikomis. Vadovaujantis buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatomis bei socialinės atsakomybės 
principais formuoti ir vertinti organizacijų valdymo kontrolės sistemą šiuolaikinėse organizacijose, integruojant naujausias 
apskaitos, audito, valdymo apskaitos, intelektinio kapitalo bei įmonės vertės matavimo ir valdymo koncepcijas. 

Numatomi studijų rezultatai 
Apskaitos ir audito programos absolventas moka įvertinti ūkines operacijas ir įvykius, suformuluoti užduotis pavaldiniams, at likti 
mokslinius tyrimus apskaitos srityje, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su vadovaujamo kolektyvo darbu, įvertinti įmonės 
veiklos perspektyvas, rinkti ir apdoroti finansinę informaciją, rengti finansines ataskaitas, atlikti auditą. 

Tolesnių studijų galimybės 
Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą magistrai tęsia studijas doktorantūroje arba savarankiškai gilina savo žinias 
ir profesinius įgūdžius. 

Profesinės veiklos galimybės  
Apskaitos ir audito programos absolventas gali dirbti įmonėse ir bankuose vyriausiuoju buhalteriu, vidaus audito padalinių vadovu, 
konsultantu, vadovauti projektams, dirbti vadovaujamą darbą vyriausybinėse organizacijose. 
 


