
Esate komunikabilūs, puikiai gebate rašyti tekstus, sekasi matema-
tika, įdomu studijuoti istoriją, geografiją, tiesiog turite daug talen-
tų ir ieškote, kur galėtumėte tai geriausiai panaudoti studijose ir vė-
liau darydami kajerą? Ši programa skirta jums, nes dėstomi dalykai 
ir nuo trečiųjų studijų metų siūlomos atšakos apima visą ekonomi-
kos mokslo spektrą. Ekonomikos dalykų studijos lavina abstraktų 
mąstymą ir jo taikymą  sprendžiant kompleksiškas  problemas. Šios 
studijos sujungia ekonomikos teorijas ir praktiką, statistiką ir mate-
matiką į vieną visumą, susieja asmens, namų ūkio, įmonės, šakos, 
šalies ir globalias ekonomines problemas bei suteikia žinių joms na-
grinėti bei rasti sprendimus.

Ekonomika

Socialinių mokslų
bakalauras 

4 metai, nuolatinės studijos
arba nuolatinės sesijinės studijos
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VERTA, NES: 

 › 2019 m. daugiau kaip 75 proc. ketinu-
sių studijuoti ekonomiką ir ją nurodžiu-
sių pirmu prioritetu rinkosi šią studijų 
programą; 

 › dėstomi dalykai ir nuo trečiųjų studijų 
metų siūlomos specializacijos apima 
visą ekonomikos mokslo spektrą; 

 › tai programa, kuri siūlo net penkias 
specializacijas; 

 › tai vienintelė programa Lietuvoje, 
siūlanti ekonominės analizės, tarptau-
tinės ekonomikos ir gerovės valstybės 
ekonomikos specializacijas; 

 › baigę studijas tapsite ekonominių duo-
menų analitikais, gebančiais įvairius 
verslo sprendimus pagrįsti ekonomi-
niais ir finansiniais rodikliais.

ABSOLVENTAI DIRBA:  

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba

Finansų ministerija

Lietuvos bankas

Euromonitor International

„Baigiau ekonomikos programos ban-
kininkystės specializaciją. Matyt, dėl 
didelio domėjimosi dar studijuodama 
pati įsidarbinau bankų sektoriuje. Turė-
jau puikias studijas, kurių metu įgytas 
žinias pritaikiau savo darbinėje veikloje. 
Labai džiaugiuosi surinkusi tikrai didelį 
žinių bagažą iš įvairia patirtimi su stu-
dentais besidalinančių dėstytojų, kurie 
visą studijų laikotarpį padėjo tobulėti ir 
suformavo puikų požiūrį į mokslą.“

Julija Selvenytė,
SEB bankas

84 % 16 %

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.

KARJEROS GALIMYBĖS: 

 › ekonomikos analitikai;

 › verslo finansų konsultantai;

 › tarptautinio verslo analitikai;

 › mokslininkai, tyrėjai ir jų grupių vadovai.

Ekonomikos programos absolventai gali 
dirbti ekonominės politikos formavimo 
ir vykdymo, duomenų analizės, viešojo 
administravimo, diplomatijos, rizikos 
vertinimo ir valdymo srityse, centriniuose 
ir komerciniuose bankuose, ministerijose, 
finansų įmonėse, tarptautinėse kompani-
jose, ekonominių konsultacijų įmonėse 
bei asociacijose, gali steigti ir sėkmingai 
plėtoti savo įmones, taip pat tęsti studijas 
magistrantūroje.

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

7 iš 10 stojančiųjų į socialinius mokslus 
renkasi VU

Vienintelis universitetas 
Lietuvoje tarp 500 
geriausių pasaulio 
universitetų

VU socialiniai mokslai – 
tarp 400 geriausių 
pasaulyje  

Bankininkystė / Finansai / Ekonominė analizė /  
Tarptautinė ekonomika / Gerovės valstybės 
ekonomika
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Dalyko pavadinimas Kreditai

1 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Ekonomikos teorija (Mikroekonomika I) 5.0

Aukštoji matematika I 5.0

Apskaitos pagrindai 5.0

Dalykinė užsienio kalba 5.0

Mokslinio teksto rašymas ir pristatymas 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Duomenų analizės įvadas / Informacinės techno-
logijos

5.0

2 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Ekonomikos teorija (Mikroekonomika II) 5.0

Aukštoji matematika II 5.0

Finansų pagrindai 5.0

Statistika 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Gyventojai ir ekonominė plėtra / Auditas / Antroji 
užsienio kalba

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

3 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Ekonomikos teorija (Makroekonomika I) 5.0

Ekonometrija I 5.0

Įmonių finansai 5.0

Vadyba 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Ekonomikos kiekybinė analizė / Duomenų analizė 
ir interpretavimas / Verslo ekonomika

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

4 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Ekonomikos teorija (Makroekonomika II) 5.0

Ekonometrija II 5.0

Tarptautiniai finansai  5.0

Ekonominės minties istorija 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Žmogaus socialinė raida / Statistinės informacijos 
šaltiniai / Operacijų tyrimai

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

* Studijų programos planas gali keistis.

Dalyko pavadinimas Kreditai

5–8 semestruose studijuojama pagal pasirinktą atšaką:

Specializacija: Bankininkystė

Bankininkystės atšaka skirta siekiantiems dirbti bankų sektoriuje. Ban-
kininkystės atšaką pasirinkę studentai išsiskirs iš kitų bankininkystę 
Lietuvoje studijavusių tuo, kad turės puikių ekonomikos žinių, išmanys 
kiekybinius tyrimų metodus: statistiką, ekonometriją. Per tris semestrus 
šios atšakos studentai įgis bendrų žinių apie finansų rinkas ir viešuosius 
finansus, gilins žinias apie bankininkystę, jos reguliavimą studijuodami 
šiuos dalykus: finansinis stabilumas ir makroprudencinė politika, ko-
mercinė bankininkystė, tarptautinė bankininkystė, finansinės technolo-
gijos, kredito, rinkos rizikos valdymas, investicinio portfelio, investicinio 
projekto valdymas, finansų rinkų techninė ir fundamentali analizė.

Specializacija: Finansai

Finansų atšaką pasirinkę studentai įgis finansininkui reikalingų žinių ir 
gebėjimų ir galės dirbti bet kuriame ūkio sektoriuje finansininko, finansų 
analitiko bei finansų padalinio vadovo darbą. Per pirmuosius dvejus stu-
dijų metus išklausę finansų pagrindų ir įmonės finansų kursus, studentai 
plės savo žinias studijuodami pinigų bei fiskalinę politiką, finansų rinkas, 
elgsenos finansus, gilinsis į draudimo veiklos specifiką, investicinių pro-
jektų ir investicijų portfelio valdymą, kredito rizikos vertinimą.

Specializacija: Ekonominė analizė

Ekonominės analizės atšaka skirta tiems, kurie pasirengę gilintis į kieky-
binius ekonomikos procesų analizės metodus ir modelius. Ši atšaka sie-
kia parengti kvalifikuotus ir plačiai mąstančius ekonomistus, gebančius 
prognozuoti, planuoti ir valdyti ekonominius procesus, formuoti ir vyk-
dyti ekonominę politiką, vertinti jos alternatyvas, analizuoti finansų rin-
kas ir jose vykstančius procesus, objektyviai nustatyti vykstančių eko-
nominių procesų priežastis ir galimus jų padarinius. Ši atšaka Vilniaus 
universitete buvo pradėta vykdyti glaudžiai bendradarbiaujant su Bal-
tijos šalyse vykdyto tarptautinio „EuroFaculty“ projekto akademiniais 
partneriais. Išugdytas platus ekonomisto akiratis, įvairių ekonomikos 
sričių pažinimas, statistinės analizės metodų ir matematinio modelia-
vimo aparato įsisavinimas lemia tai, kad ekonominės analizės specia-
lybės absolventai laukiami tokiose institucijose kaip Lietuvos bankas, 
„Euromonitor International“, Konkurencijos taryba, Valstybės kontrolė, 
Mokesčių inspekcija, Statistikos departamentas, „SoDra“, finansų tar-
pininkavimo ir draudimo srityje dirbančiose įstaigose, komerciniuose 
bankuose, didžiosiose audito kompanijose ir kt. 

Specializacija: Tarptautinė ekonomika

Tarptautinės ekonomikos atšakos studentai kryptingai gilinsis į tarptau-
tinius ekonomikos aspektus studijuodami tarptautinę ekonomiką, regio-
ninę politiką, tarptautinį verslą, tarptautinę bankininkystę, ekonominio 
augimo teoriją, tarptautinę politiką, inovacijų ekonomiką ir Europos inte-
gracijos procesus. Baigę šią atšaką absolventai galės dirbti su tarptau-
tiniais ryšiais susijusį darbą verslo įmonėse (tarptautinėse kompanijose, 
bankuose), valstybinėse institucijose (ministerijose, departamentuose) 
ir kitose su tarptautiniais ekonominiais ryšiais susijusiose organizacijose 
(viešosiose įstaigose, asociacijose, atstovybėse). 

Specializacija: Gerovės valstybės ekonomika

Gerovės valstybės ekonomika yra nauja atšaka. Jos atsiradimą pa-
skatino neefektyviai valdomi gerovės valstybės sektoriai, tokie kaip 
sveikatos apsauga, visų lygių mokymasis ir studijos (vadinama švieti-
mu), socialinė  apsauga ir kt., kuriems perskirstoma trečdalis BVP, o tai 
tampa rimtu iššūkiu senstančioms visuomenėms. Minėtiems sektoriams 
valdyti reikalingi ekonomistai, gebantys naudoti kiekybinius tyrimo me-
todus, išmanantys ekonominės sistemos veikimą ir gebantys parengti 
ir įvertinti ekonominę politiką. Šios atšakos studentai studijuos gerovės 
valstybės modelius, tarptautinių organizacijų socialinę politiką, valsty-
bės teisės pagrindus, viešojo sektoriaus ekonomiką, socialinės politikos 
ekonomiką, švietimo ir sveikatos ekonomiką, išmoks atlikti investicijų į 
socialinius projektus analizę.

Bet kurią atšaką baigę studentai galės tęsti studijas magistrantūroje.

Nuolatinių ir sesijinių studijų tvarkaraščiai gali skirtis.

Studijų programos planas*

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


