
Domitės ekonomika ir finansais, verslu ar politika, jums sekasi 
matematika ar tiesiog turite daug talentų ir ieškote, kur galėtumėte 
tai geriausiai panaudoti studijose ir vėliau darydami karjerą? Ši 
programa skirta jums, nes dėstomi dalykai ir nuo trečiųjų studijų 
metų siūlomos kryptys apima visą ekonomikos mokslo spektrą. 
Ekonomikos dalykų studijos lavina abstraktų ir kritinį mąstymą 
ir jo taikymą sprendžiant kompleksiškas problemas. Šios studijos 
sujungia ekonomikos teoriją ir praktiką, duomenų analizę ir 
matematiką į vieną visumą, susieja asmens, namų ūkio, įmonės, 
šakos, šalies ir globalias ekonomines problemas bei suteikia žinių ir 
reikalingų įgūdžių joms nagrinėti bei rasti sprendimus.

Ekonomika

Socialinių mokslų
bakalauras 

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

 › tai yra populiariausia ekonomikos 
programa Lietuvoje;

 › tai programa, kuri siūlo dvi 
specializacijas, iš esmės apimančias 
visą ekonomikos mokslų spektrą;

 › tai ekonomikos programa, kurią baigę 
gebėsite verslo ir valstybės valdymo 
sprendimus pagrįsti ekonominiais ir 
finansiniais skaičiavimais.

ABSOLVENTAI DIRBA:  

Privačiose įmonėse (Euromonitor 
International, Vinted, EY)

Finansų įmonėse (SEB, Swedbank, 
Luminor, Western Union)

Valstybinėse institucijose (Lietuvos 
bankas, Finansų ministerija, SoDra)

„Baigiau VU Ekonomikos studijas, 
Finansų atšaką. Studijos padėjo gerą 
pamatą atei-čiai - žinių pagrindą 
įgijau būtent Ekono-mikos fakultete. 
Studijuojant magistro stu-dijas 
Amsterdame ir Mastrichte bei pradėjus 
dirbi, tos žinios buvo itin svarbios. 
Studijos VU paskatino domėtis ir skaityti 
plačiau, sekti naujienas akademinėje 
srityje. Be viso to, kas man labai padėjo 
praplėsti akiratį - studijuodama VU 
sutikau daug žmonių, dėstytojų ir 
bendramokslių, su kuriais buvo įdomu 
diskutuoti įvairiais klausimais, dalintis 
idėjomis.“

Živilė Commandeur
Nyderlandų Diversey padalinio verslo 
kontrolierė

84 % 16 %

Lietuvoje pagal darbo sutartis dirbantys absolven-
tai praėjus 6 mėn. po studijų baigimo

Tęsiantys studijas magistrantūros pakopoje,  
savarankiškai dirbantys Lietuvoje, išvykę studijuoti 
/ dirbti į užsienį ar kt.

KARJEROS GALIMYBĖS: 

 › ekonomikos ir finansų analitikai;

 › verslo konsultantai;

 › duomenų analitikai;

 › mokslininkai ir tyrėjai.

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

2019 m. buvo 9 paklausiausia bakalau-
ro programa Lietuvoje pagal bet kurį 
stojančiojo prioritetą

Vienintelis universitetas 
Lietuvoje tarp 500 
geriausių pasaulio 
universitetų

VU socialiniai mokslai – 
tarp 400 geriausių 
pasaulyje  

Ekonomika / Finansai 

Ekonomikos programos absolventai gali 
dirbti ekonominės politikos formavimo, 
vertinimo ir vykdymo, duomenų analizės, 
viešojo administravimo, rizikos vertin-
imo 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.
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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 / Gyventojai ir ekonominė plėtra

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

Žmogaus socialinė raida   / Auditas / Dalykinė 
anglų kalba C1

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 finansų pagrindai 5.0

Vadyba 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Ekonomikos kiekybinė analizė / Duomenų analizė 
ir interpretavimas / Antroji užsienio kalba

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

Verslo ekonomika / Statistinės informacijos šalti-
niai / Operacijų tyrimai

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

Dalyko pavadinimas

5–8 semestruose studijuojama pagal pasirinktą atšaką:

Specializacija: Ekonomika

Ekonomikos atšaka skirta siekiantiems toliau gilinti ekonomikos žinias, 
aprėpiant įvairias teorines ir praktines ekonomikos mokslo sritis. 

Šioje atšakoje studentai studijuos įvairių ūkio subjektų, tokių kaip var-
totojai, įmonės, viešojo sektoriaus institucijos, elgseną ir jų tarpusavio 
sąveiką mikro- ir makro-ekonominiu lygmeniu.

Studentai praplės savo žinias apie įvairias ekonomines teorijas, moder-
nius ekonometrinius modelius bei jų taikymą įvairiose srityse kaip ma-
kroekonominė politika, darbo rinkos, socialinė apsauga ir aplinkosauga. 

Studijų metu įgytos žinios leis prognozuoti, planuoti ir valdyti ekonomi-
nius procesus, formuoti ir vykdyti ekonominę politiką, vertinti jos alter-
natyvas, analizuoti finansų rinkas ir jose vykstančius procesus, objek-
tyviai nustatyti vykstančių ekonominių procesų priežastis ir galimus jų 
padarinius.

Šių studijų absolventai galės dirbti ekonomisto arba plataus profilio 
analitiko darbą įvairiose verslo įmonėse, finansų bendrovėse, viešojo 
sektoriaus institucijose ir kitur, taip pat siekti akademinės karjeros. 

Specializacija: Finansai

Finansų atšaka skirta studentams, norintiems gilintis į finansus ir banki-
ninkystę, įvairių finansinių skaičiavimų praktinį taikymą. 

Studentai gilins savo žinias studijuodami įmonių finansinę analizę, fi-
nansų rinkas ir jų infrastruktūrą, investicijų valdymą ir su juo susijusias 
rizikas, finansines technologijas, bankininkystę ir pinigų politikos aspek-
tus, viešuosius finansus. 

Studentai susipažins su įvairiais finansinių institucijų tipais, jų finansų 
valdymu, siūlomais finansiniais produktais ir paslaugomis.

Studijų metu įgytos žinios leis vertinti verslo ir finansų įmonių finansinę 
būklę, investicijų atsiperkamumą ir rizikas, suprasti įvairius finansinius 
produktus ir juos įkainoti, įvertinti makroekonominių procesų įtaką fi-
nansų rinkoms ir institucijoms. 

Šių studijų absolventai galės dirbti finansų ar verslo analitikais finansų 
bendrovėse, įvairiose privačiose įmonėse, valstybinėse įstaigose ir kitur, 
taip pat siekti akademinės karjeros finansų srityje. 

Studijų programos planas*

* Studijų programos planas gali keistis. Nuolatinių ir sesijinių studijų 
tvarkaraščiai gali skirtis. 
**Kiekvienoje specializacijoje vietų skaičius ribotas. Pirmumo teisė su-
teikiama pažangiausiems studentams, vertinant jų 1-2 kurso pažymių 
vidurkį. 


