
Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus aps-
kaitos, audito, mokesčių, įmonių veiklos analizės, planavimo bei 
vertinimo srityse, gebančius formuoti apskaitos informaciją, siste-
miškai vertinti duomenis, išmanančius audito organizavimo ir vei-
kimo mechanizmus bei gebančius kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

Apskaita ir 
auditas

Verslo vadybos bakalauras

4 metai, nuolatinės studijos
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VERTA, NES: 

 › tai šiuo metu didžiausią darbo rinkos 
poreikį turinti studijų programa Vilniaus 
universitete; 

 › patyrę dėstytojai, profesoriai ir verslo 
atstovai suteiks solidžių teorinių ir 
praktinių žinių, padės ugdyti platų 
spektrą kompetencijų, kurios leis tapti 
gerai apmokamu specialistu ir naudotis 
karjeros augimo ir plėtros galimybėmis 
tiek pasirenkant verslo rūšį, tiek poziciją 
organizacijos struktūroje;

 › yra kinų kalbos ir kultūros bei rusų 
kalbos ir kultūros gretutinių studijų 
galimybė.

ABSOLVENTAI DIRBA: 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

UAB Finance United 

PricewaterhouseCoopers

Ernst & Young Baltic

Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

Valstybės kontrolė

KARJEROS GALIMYBĖS: 

 › apskaitos ar mokesčių jaunesnysis 
konsultantas, vyresnysis konsultantas, 
konsultantas; 

 › įmonės finansininkas, finansų analitikas;

 › apskaitininkas, buhalteris;

 › auditoriaus padėjėjas, auditorius, 
vidaus auditorius.

„Kiekvienais metais į „PwC“ Audito 
departamentą renkame dvi auditorių 
komandas – praktikantų ir specialistų. 
2018–2019 m. įdarbinti: 30+ specialistų 
(-ių) bei 20+ praktikantų (-ių). 
Per vienerius metus mūsų komandos 
nariai susipažįsta su 20+ įmonių veikla, 
gauna 100+ valandų profesionalių au-
dito metodikos mokymų. 1 metai „PwC“ 
prilygsta 2–3 m. kitoje įmonėje. „PwC“ 
komandoje mes itin vertiname VU Eko-
nomikos ir verslo administravimo fakul-
teto absolventus dėl to, kad jie turi labai 
gerą apskaitos, audito, finansų analizės 
ir ekonomikos pagrindų bazę, studijų 
metais vykdomų projektų metu išmoko-
mi siekti rezultato komandoje.
Audito specialybės programos viename
geriausių šio profilio specialistus paren-
giančių universitetų išugdyti specialistai 
geba greitai perimti naujas žinias, pri-
sitaikyti prie greito ir dinamiško „PwC“ 
darbo pobūdžio, orientuotis ne tik Lie-
tuvos, bet ir pasaulinėje verslo rinkoje.“ 
Tokie įgūdžiai labai praverčia, kai esi 

Rasa Radzevičienė,
„PwC“, Audito departamento vadovė

Vienintelis universitetas 
Lietuvoje tarp 500 
geriausių pasaulio 
universitetų

6 iš 10 stojančiųjų į vadybos ir viešosios 
vadybos mokslus renkasi VU 

VU vadybos mokslai – tarp 
400 geriausių pasaulyje  

Egzaminai

Egzaminai arba metiniai pažymiai

0,4 Matematika

0,2 Lietuvių k. ir literatūra

0,2
Istorija arba informacinės 
technologijos, arba geografija, 
arba užsienio kalba

0,2
Bet kuris dalykas,  
nesutampantis su kitais  
dalykais

90 % 10 %

Lietuvoje pagal darbo sutartis dirbantys absol-
ventai praėjus 6 mėn. po studijų baigimo

Tęsiantys studijas magistrantūros pakopoje,  
savarankiškai dirbantys Lietuvoje, išvykę studi-
juoti / dirbti į užsienį ar kt.
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Dalyko pavadinimas Kreditai

5 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Finansų rinkos 5.0

Verslo mokesčių apskaita 5.0

Įmonės biudžetų valdymas 5.0

Finansinės apskaitos informacinės sistemos 5.0

Vertybinių popierių valdymas ir apskaita 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Elgsenos kainodara EN / Verslo rizikos valdymas 
EN / Verslo analitika ir sprendimai LT / Valstybės 
teisės pagrindai LT / Soc. apsaugos ekonomika LT 

5.0

6 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai 5.0

Skirtingų verslo rūšių apskaita 5.0

Apskaita viešajame sektoriuje 5.0

Strateginės valdymo apskaitos sistemos 5.0

Finansinių ataskaitų auditas 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Verslo procesai EN / Elektroninis verslas EN / Orga-
nizacinė elgsena LT / Turto ekonomika ir vertinimas 
LT / Duomenų analizė ir interpretavimas LT

5.0

7 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Projektų valdymas 5.0

Įmonių fnansinė analizė 5.0

Valdymo apskaitos informacinės sistemos 5.0

Auditas viešajame sektoriuje 5.0

Kursinis darbas 5.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Intelektinė nuosavybė EN / Pokyčių ir inovacijų 
valdymas EN / Verslo strategijos LT / Viešojo sek-
toriaus subjektų finansinė analizė LT  / Darbo eko-
nomika LT 

5.0

8 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 30.0

Profesinė praktika 15.0

Bakalauro baigiamasis darbas 15.0

* Studijų programos planas gali keistis.

Dalyko pavadinimas Kreditai

1 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 30.0

Ekonomikos teorija 5.0

Verslo matematika 5.0

Vadyba 5.0

Verslo kūrimas ir valdymas 5.0

Verslo ir akademinė anglų kalba / lietuvių kalba 5.0

Apskaitos pagrindai 5.0

2 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Globalus verslas 5.0

Verslo statistika 5.0

Informacinės technologijos 5.0

Verslo ir akademinė anglų kalba / lietuvių kalba 5.0

Finansų pagrindai 5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

3 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Įmonių finansų pagrindai 5.0

Verslo teisė 5.0

Organizacijų socialinė atsakomybė ir etika 5.0

Finansinė apskaita 5.0

Išlaidų apskaita ir valdymas 5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

4 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Tarptautinių finansų pagrindai 5.0

Rinkodara 5.0

Mokesčių apskaitos pagrindai 5.0

Finansinės ataskaitos 5.0

Veiklos auditas 5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

Studijų programos planas*

 Kasmet studijų mugės leidiniams panaudojame apie 40 000 lapų, skenuok QR kodą ir saugok planetą.


