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Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Neringa Stončiuvienė, komiteto pirmininkė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

2.  Vilija Aleknevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, profesorė 

3.  Danutė Zinkevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

4.  Vida Čiulevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

5.  Astrida Miceikiene EVF dekanė, EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

6.  Vaida Stulpinienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė dr. 

7.  Jan Žukovskis EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

8.  Jūratė Savickienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto doktorantė 

9.  Vaida Butkuvienė UAB „Aurita“ direktorė 

10.  Vida Kalusevičienė UAB „Dojus Agro“ vyr. finansininkės pavaduotoja 

 

 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas: 

Jungiantis įmonėms, formuojantis naujiems verslo dariniams nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, diegiant naujus finansų valdymo 

instrumentus, didėja poreikis aukštos kvalifikacijos finansų vadovų, išmanančių naujausias finansų valdymo teorijas ir modelius, 

tarpdisciplininių tyrimų metodus, gebančių juos taikyti finansams valdyti ir strateginiams finansų valdymo sprendimams priimti dinamiškoje 

aplinkoje veikiančiose organizacijose, pasiruošusių atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kurti ir diegti finansų valdymo inovacijas. 

 

Reikalavimai stojantiesiems: 
Į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą Apskaita ir finansai yra priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, t.y.: 

- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) finansų, apskaitos, ekonomikos arba vadybos krypčių studijas;  

- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus finansų ir apskaitos pagrindų ir/ar specialiojo 

lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 24 kreditai;  

- baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą po koleginių studijų ir baigė papildomąsias 

studijas pagal finansų ir apskaitos programas. 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 
Galės dirbti finansų vadovais, analitikais ir konsultantais verslo ir viešosiose organizacijose, finansų institucijose, tarptautinėse 

organizacijose, konsultavimo tarnybose, mokslinį – tiriamąjį ir pedagoginį darbą universitetuose, kolegijose ir profesinėse mokyklose. 

Absolventams yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje bei po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų 

daktaro laipsnį. 

 

Studijų programos pagrindinis tikslas: 
Ugdyti strateginį ir holistinį mąstymą bei specialiuosius gebėjimus, reikalingus priimti finansų valdymo sprendimus organizacijose, kurti ir 

diegti finansų valdymo inovacijas, atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus. 

 

Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos: 
Studijų programos 

daliniai tikslai 
Rezultatų rūšys Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis 

tikslas – 

suteikti žinių apie 

naujausias finansų ir 

apskaitos mokslų 

teorijas ir modelius, 

ugdyti 

savarankiškumą, 

holistinį mąstymą 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti naujausių finansų ir apskaitos teorijų esmę, jų 

atsiradimo priežastis bei vystymosi tendencijas, 

suvokti teorijų ir finansų valdymo modelių taikymo 

galimybes, prielaidas ir ribotumus, siekiant užtikrinti 

informacijos skaidrumą ir mažinti jos asimetriją. 

Finansų teorijos 

Strateginis įmonės finansų valdymas 

Finansų ekonometrija 

Finansų rinkos ir institucijos 

Išvestiniai finansiniai instrumentai 

Investicijų portfelio valdymas 

Tarptautiniai finansai 

Viešųjų finansų valdymas 

Draudimas ir bankininkystė 



atliekant mokslinius 

tyrimus, gebėjimus 

atpažinti finansų 

valdymo problemas, 

kurti ir diegti finansų 

valdymo inovacijas 

dinamiškoje 

aplinkoje 

veikiančiose 

organizacijose. 
 

Apskaitos teorijos  

Valdymo apskaita 

Tarptautinė apskaita 

Specialieji 

gebėjimai 

Argumentuotai siūlyti finansų valdymo sprendimus 

organizacijų vertės kūrimo ir rizikos valdymo 

kontekste pasitelkiant teorines ir empirines žinias. 

Strateginis įmonės finansų valdymas 

Tarptautiniai finansai 

Viešųjų finansų valdymas 

Investicijų portfelio valdymas 

Finansų teorijos 

Savarankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti šalies ir 

tarptautinių finansų rinkų bei finansų institucijų 

elgseną, finansų institucijų veiklą, įvertinti Lietuvos 

finansų rinkos vietą bei specifiką verslo 

internacionalizavimo bei globalėjančių pasaulio 

finansų rinkų kontekste. 

Tarptautiniai finansai 

Finansų rinkos ir institucijos 

Išvestiniai finansiniai instrumentai 

Draudimas ir bankininkystė 

Investicijų portfelio valdymas 

Gebėti taikyti apskaitos metodologiją praktiškai 

realizuojant tarptautinius ir nacionalinius apskaitos 

reglamentus, savarankiškai sprendžiant finansinių 

ataskaitų konsolidavimo, informacijos skaidrumo ir 

asimetrijos mažinimo problemas. 

Apskaitos teorijos 

Tarptautinė apskaita 

Valdymo apskaita 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti bei 

interpretuoti finansų sistemos kaitai svarbią 

informaciją, finansų teorijų ir modelių pritaikomumo 

galimybes sprendžiant finansų valdymo problemas 

dinamiškoje ir aukšto neapibrėžtumo aplinkoje. 

Mokslinių tyrimų metodologija 

Finansų teorijos 

Apskaitos teorijos 

Strateginis įmonės finansų valdymas 

Valdymo apskaita 

Investicijų portfelio valdymas 

Finansų ekonometrija 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Sistemiškai ir kritiškai mąstyti bei vertinti finansų 

valdymo pokyčius organizacijose, veikiančiose 

dinamiškoje aplinkoje ir aukšto neapibrėžtumo 

sąlygomis. 

Visi studijų dalykai 

Socialiniai 

gebėjimai 
Prisiimti atsakomybę už profesinių žinių kūrimą ir 

sklaidą bei sudėtingos veiklos arba projektų vykdymą 
Visi studijų dalykai 

Antrasis dalinis 

tikslas –  

taikyti šiuolaikinius 

tarpdisciplininius 

metodus 

inovatyvioje ir žinias 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti verslo valdymo teorijas ir strategijas, būtinas 

kuriant ir diegiant finansų valdymo inovacijas 

organizacijoje. 

Verslo strateginė vadyba 

Strateginis įmonės finansų valdymas 

Valdymo apskaita 

Doktorantūros studijoms 

Žinoti mokslinių tyrimų metodus ir būdus bei jų 

apribojimus vykdant mokslinius tyrimus. 

Mokslinių tyrimų metodologija 

Finansų ekonometrija 



integruojančioje 

praktinėje veikloje 

bei moksliniuose 

tyrimuose, išplėtoti 

gebėjimus 

savarankiškiems 

moksliniams ar 

taikomiesiems 

tyrimams atlikti ir jų 

rezultatams viešai 

pristatyti. 

Praktinei veiklai 

Žinoti mokslinių tyrimų metodus ir būdus bei jų 

apribojimus vykdant taikomuosius tyrimus. 

Mokslinių tyrimų metodologija 

Finansų ekonometrija 

Specialieji 

gebėjimai 

Identifikuoti, analizuoti ir interpretuoti finansų 

valdymo inovacinius procesus, sukurti verslo 

strateginių sprendimų alternatyvas. 

Verslo strateginė vadyba 

Strateginis įmonės finansų valdymas 

Valdymo apskaita 

Doktorantūros studijoms 

Identifikuoti mokslinę problemą, parengti metodiką 

jai spręsti ir atlikti empirinius tyrimus, reikalingus 

pagrįsti finansų valdymo sprendimus vertės kūrimo ir 

rizikos valdymo kontekste. 

Mokslinių tyrimų metodologija 

Mokslinis tiriamasis darbas 1 

Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Baigiamasis darbas 

Praktinei veiklai 

Identifikuoti praktinę problemą, parengti metodiką jai 

spręsti ir atlikti empirinius tyrimus, reikalingus kurti 

ir diegti finansų valdymo inovacijas organizacijose. 

Mokslinių tyrimų metodologija 

Taikomieji tyrimai  

Inovacijų praktika 

Baigiamasis darbas 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Abstrahuoti įvairiuose duomenų šaltiniuose 

pateikiamą informaciją, interpretuoti finansų 

valdymo modelių taikymo ypatumus pasireiškiant dar 

nepilnai ištirtoms aplinkybėms. 

Mokslinių tyrimų metodologija 

Finansų ekonometrija  

Mokslinis tiriamasis darbas 1 

Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Taikomieji tyrimai  

Inovacijų praktika 

Baigiamasis darbas 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Vykdyti novatorišką veiklą, nuolat tobulinti 

profesinius gebėjimus, lanksčiai reaguoti į pokyčius 

ir laikmečio iššūkius, keisti darbo arba mokymosi 

aplinką, panaudojant naujus strateginius metodus. 

Visi studijų dalykai 

Socialiniai 

gebėjimai 

Prisiimti atsakomybę už sąžiningą ir kruopštų pareigų 

atlikimą, aukštą profesinę kultūrą, visuomenės 

socialinių interesų tenkinimą. 

Visi studijų dalykai 

 



Antrosios pakopos (magistrantūros) 

APSKAITOS IR FINANSŲ studijų programos planas 

Eil. Nr. Studijų dalykai 

Apimtis  Semestras 

ECTS 

kreditais 
valandomis 

nuolatinės 

formos 

(NL) 

ištęstinės 

formos  

(I) 

STUDIJŲ KRYPTIES AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI 

(60 kr.) 

1. EVEAM023 Finansų teorijos  6 160 1 1 

2. EVEAM028 Valdymo apskaita  6 160 1 1 

3. 
EVEAM029 Viešųjų finansų 

valdymas  
6 160 1 2 

4. 
EVEAM020 Finansų rinkos ir 

institucijos  
6 160 1 2 

5. 
EVEAM032 Strateginis įmonės 

finansų valdymas  
6 160 2 2 

6. 
EVEAM034 Išvestiniai finansiniai 

instrumentai 
6 160 3 3 

7. 
EVEAM026 Investicijų portfelio 

valdymas  
6 160 3 3 

8. 
EVEAM019 Draudimas ir 

bankininkystė  
6 160 3 4 

9. EVEAM033 Finansų ekonometrija 6 160 3 5 

10. EVEAM027 Tarptautiniai finansai  6 160 3 5 

Iš viso 60 1600 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI IR PRAKTIKOS, SKIRTI 

PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS ARBA PRAKTINEI VEIKLAI BEI KITOS 

KRYPTIES STUDIJOMS, BENDROMS UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS, TAIP PAT LAISVAI 

PASIRENKAMI DALYKAI (30 kr.) 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (12 kr.) 

1. 
EVMTM101 Mokslinis tiriamasis 

darbas 1 
6 160 2  3  

2. 
EVMTM201 Mokslinis tiriamasis 

darbas 2 
6 160 3 5 

Iš viso 12 320 x X 

Studijų dalykai ir praktikos, skirti pasirengti praktinei veiklai (12 kr.) 

1. EVIPM101 Inovacijų praktika 6 160 2 3  

2.  EVTTM101Taikomieji tyrimai 6 160 3 5 

Iš viso 12 320  x 

Apskaitos krypties studijoms skirti dalykai (6 kr.) 

Apskaitos krypties alternatyvieji dalykai* 

1. EVEAM016 Apskaitos teorijos  6 160 2 4  

2. EVEAM035 Tarptautinė apskaita 6 160 2 4  

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (12 kr.) 

1. 
EVEAM013 Mokslinių tyrimų 

metodologija 
6 160 1 1 

2. 
EV VKM027 Verslo strateginė 

vadyba  
6 160 2 3 



Iš viso 12 320 x x 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 kr.) 

1. EVBDM001 Baigiamasis darbas  30 800 4 6 

Iš viso 30 800 x  

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje 
30 800 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x x 

 

  



Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programos nuolatinių studijų vykdymo planas 

 

I kursas 

1 semestras 2 semestras 

Studijų dalykas, kodas Kreditų 

sk. 

Studijų dalykas, kodas Kreditų 

sk. 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų 

metodologija 

6 
EVVKM027  Verslo strateginė vadyba 

6 

EVEAM023 Finansų teorijos 6 EVEAM026 Investicijų portfelio 

valdymas 

6 

EVEAM020  Finansų rinkos ir institucijos  
6 EVEAM032 Strateginis įmonės finansų 

valdymas 

6 

EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 
6 Alternatyva 1 ( praktinei veiklai) 

Alternatyva 2 (doktorantūros studijoms) 

6 

EVEAM028 Valdymo apskaita 6 Kitos krypties alternatyvos* 6 

Iš viso: 30 Iš viso: 30 

  Alternatyva  1 (praktinei veiklai) 

  EVIPM101 Inovacijų praktika 6 

  Alternatyva 2 (doktorantūros studijoms) 

 
  EVMTM101 Mokslinis tiriamasis darbas 

1 

6 

  Kitos krypties alternatyvos* 

  EVEAM016 Apskaitos teorijos 6 

   EVEAM035 Tarptautinė apskaita 6 

II kursas 

3 semestras 4 semestras 

Studijų dalykas, kodas Kreditų 

sk. 

Studijų dalykas, kodas Kreditų 

sk. 

EVEAM019 Draudimas ir bankininkystė 6  EVBDM001 Baigiamasis darbas 30 

EVEAM033 Finansų ekonometrija 6   

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 6   

EVEAM034 Išvestiniai finansiniai 

instrumentai 

6   

Alternatyva 1 (praktinei veiklai) 

Alternatyva 2 (doktorantūros studijoms) 

6   

Iš viso: 30 Iš viso: 30 

Alternatyva  1 (praktinei veiklai)   

EVTTM101  Taikomieji tyrimai 6   

Alternatyva 2 (doktorantūros studijoms)   

EVMTM201  Mokslinis tiriamasis darbas 

2 

6   

 

  



Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programos ištęstinių studijų vykdymo planas 

 

I kursas 

1 semestras 2 semestras 

Studijų dalykas, kodas Kreditų 

sk. 

Studijų dalykas, kodas Kreditų 

sk. 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų 

metodologija 

6 EVEAM020 Finansų rinkos ir 

institucijos 

6 

EVEAM023 Finansų teorijos 6 EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 6 

EVEAM028 Valdymo apskaita 
6  EVEAM032 Strateginis įmonės finansų 

valdymas 

6 

Iš viso: 18 Iš viso: 18 

II kursas 

3 semestras 4 semestras 

Studijų dalykas, kodas Kreditų 

sk. 

Studijų dalykas, kodas Kreditų 

sk. 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 6 EVEAM034 Išvestiniai finansiniai 

instrumentai 

6 

EVEAM026 Investicijų portfelio 

valdymas 

6 
EVEAM019 Draudimas ir bankininkystė 

6 

Alternatyva 1 (praktinei veiklai)/ 

Alternatyva 2 (doktorantūros studijoms) 

6 Kitos krypties alternatyvos* 6 

Iš viso: 18 Iš viso: 18 

Alternatyva  1 (praktinei veiklai) Kitos krypties alternatyvos* 

Inovacijų praktika 6 EVEAM016 Apskaitos teorijos 6 

Alternatyva 2 (doktorantūros 

studijoms) 

 EVEAM035 Tarptautinė apskaita 6 

EVMTM101 Mokslinis tiriamasis darbas 

1 
6 

  

III kursas 

5 semestras 6 semestras 

EVEAM033 Finansų ekonometrija  6 EVBDM001 Baigiamasis darbas 30 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 6   

Alternatyva 1 (praktinei veiklai) 

Alternatyva 2 (doktorantūros studijoms) 

6   

Iš viso: 18 Iš viso: 30 

Alternatyva  1 (praktinei veiklai)    

EVTTM101 Taikomieji tyrimai 6   

Alternatyva 2 (doktorantūros 

studijoms) 

   

EVMTM201  Mokslinis tiriamasis darbas 

2 

6   

 


