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Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas  
Daugumai įmonių, kurios užsiima smulkiuoju ir vidutiniu verslu, dėl konkurencinės aplinkos pokyčių yra būdinga didžiulė rizika, greiti ir nenuspėjami pokyčiai bei 

dar neregėtos galimybės. Rinkoje didėja kvalifikuotų ekonomistų-verslo analitikų poreikis, kurie išmanytų verslo procesus, gebėtų juos optimizuoti ir efektyvinti, ap-

skaičiuoti ir vertinti įmonės veiklos rodiklius, ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti verslo sprendimus, rengti ir įgyvendinti verslo planus, numatyti investavimo riziką. 

Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programos poreikis siejamas su: 

 individo verslumo ir analitinių gebėjimų poveikiu ekonominiams ir socialiniams regionų vystymosi procesams. Regionų ekonomikos vystymosi trajektorija pri-

klauso nuo ekonomistų analitinių gebėjimų, kurie padeda suvokti ir įžvelgti naujas regionų vystymosi galimybes, prognozuoti priimamų sprendimų įtaką įmonių 

kūrimo ir valdymo kontekste, reaguojant į pokyčius rinkoje bei pritaikant efektyviausius veiklos organizavimo, planavimo, kontrolės ir valdymo modelius; 

 globalizacijos procesu, atvėrusiu Europos ir net pasaulinę rinką, tačiau pateikusiu naujų konkurencijos iššūkių, todėl verslo įmonėms reikalingi ekonomistai, ge-

bantys ieškoti inovatyvių būdų kuriant verslo strategijas, adaptuojant verslo analizės procesų modelius veiklos pokyčių iniciavimui, diegiant verslo valdymo sis-

temas, sprendžiant ekonominius-finansinius klausimus, susijusius su įmonės tikslų siekimu; 

 pastaraisiais metais pasaulyje didėjančia maisto produktų paklausa ir dėl to didėjančiu dėmesiu visai maisto tiekimo grandinei – ne tik aprūpinant šalies gyvento-

jus maisto produktais, bet ir užtikrinant jų kokybę; juolab, kad Lietuva kai kurių rūšių maisto gamyboje turi lyginamųjų konkurencinių pranašumų – augant mais-

to produktų paklausai tarptautinėse rinkose, verslo analitikų ekonomistų poreikis šioje srityje taps ypač ryškus; 

 maisto tiekimo grandinės neefektyvumu Lietuvoje. Didėja specialistų, gebančių identifikuoti naujas rinkos galimybes, bei vertinti tikslines rinkas, išmanančių ne 

tik žemės ūkio produktų gamybos, bet ir jų perdirbimo bei paskirstymo problemas, poreikis;  

 smulkiojo ir vidutinio verslo Lietuvoje plėtote; įmonių vadovams reikalingos žinios ir gebėjimai, kurie galėtų užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą, 

konkurencingumą, didinti darbo našumą, mažinanti veiklos išlaidas; 

 kartu su didėjančia finansine ES ir nacionaline parama žemės ūkiui kyla maisto kokybės, saugos ir aprūpinimo maistu užtikrinimo reikalavimai vietinėje ir Euro-

pos Sąjungos rinkose, didėja dėmesys žemės ūkio ir maisto produktų paruošimui, perdirbimui, sandėliavimui, transportavimui, prekybai. Šių verslo ir kokybės 

užtikrinimo procesų įgyvendinimui ir su tuo susietos ES paramos įsisavinimui reikalingi ekonominį analitinį išsilavinimą turintys specialistai, gebantys planuoti, 

analizuoti ir koordinuoti vykdomas veiklas. 

Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės specialistai ypač reikalingi maisto pasiūlos grandinės verslo ir jo infrastruktūros įmonėse, kitose ekonominės veiklos sfe-

rose tiesiogiai susijusiose su apdirbamąja gamyba, verslo konsultavimo firmose. Didelė dalis darbo vietų galės būti kuriamos ir pačių absolventų jėgomis steigiant 

verslo įmones. 

 

Reikalavimai stojantiesiems 
Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal konkursines eiles. Konkursinė eilė sudaroma 

pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreikštus konkursiniais balais. Pagrindiniai kriterijai yra šie: matematikos brandos egzamino (pasiekimų) įvertinimas 

(svertinis  koeficientas 0,4); istorijos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (svertinis  koeficientas 0,2); geografijos, užsienio kalbos, informacinių te-

chnologijų arba biologijos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (svertinis  koeficientas 0,2); lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas 

(svertinis  koeficientas 0,2) . Papildomas kriterijus yra tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų  I – III vietos laimėjimas. 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės 
Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programos absolventai galės dirbti ekonomistais, analitikais, konsultantais, finansininkais, buhalteriais. Taikomo-

sios ekonomikos ir verslo analizės specialistai ypač reikalingi maisto pasiūlos grandinės verslo ir jo infrastruktūros įmonėse, kitose ekonominės veiklos sferose tiesio-

giai susijusiose su apdirbamąja gamyba, verslo konsultavimo firmose. Pirmosios pakopos studijų absolventai galės tęsti studijas ekonomikos, finansų, verslo, vadybos, 

administravimo krypčių magistrantūros studijų programose ir po 2 metų nuolatinių arba 3 metų ištęstinių studijų įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. 
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Studijų programos tikslas (tikslai)  
Pagrindinis programos tikslas – parengti ekonomikos bakalaurus, gebančius profesionaliai, atsakingai ir kūrybingai dirbti su maisto pasiūlos grandine susijusiose 

veiklose, suteikiant jiems ekonomikos studijų krypties ir susijusių studijų krypčių naujausias žinias bei išugdyti gebėjimus reikalingus sudėtingoms verslo ar kitos 

specializuotos profesinės veiklos problemoms spręsti, sėkmingam konkurencingo ir socialiai atsakingo verslo vystymui. 

 

Studijų programos tikslų, studijų rezultatai (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos 
Studijų programos 

daliniai tikslai 
Studijų rezulta-

tų  rūšys 
Numatomi studijų rezultatai  Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis tikslas –  

ugdyti asmenybės humanistinę orien-

taciją, kritišką mąstymą, pilietinį ak-

tyvumą, bendravimo laisvę ir atsako-

mybę renkantis vertybes, būtinas pro-

fesinei veiklai ir asmeninei karjerai. 

 

Žinios ir jų tai-

kymas 

Suprasti žmogaus pažintinių gebėjimų atsiradimo, jo fenomenalumo ir 

saviraiškos prielaidas 
KEFPB012 Filosofija 

KEFPB044  Visuomenės raida 

KEFPB030 Psichologija 

Asmeniniai gebė-

jimai  

Taikyti visuminį požiūrį kuriant idėjas, vertinant įvairias nuomones ir 

pasiūlymus, priimant dalykinius sprendimus 

KEFPB012 Filosofija 

KEFPB044  Visuomenės raida 

KEFPB030 Psichologija  Savarankiškai mokytis ir nuolat ugdyti savo profesionalumą, kūrybiš-

kai ir kritiškai mąstyti 

Socialiniai gebė-

jimai 

Dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu gimtąja 

bei užsienio kalbomis 

KEFPB012 Filosofija 

KEFPB044  Visuomenės raida 

KEFPB030 Psichologija  

KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 

KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 

Antrasis dalinis tikslas – suteikti eko-

nomikos krypties ir kitų susijusių stu-

dijų krypčių naujausias žinias ir išug-

dyti gebėjimus, būtinus specializuo-

toms  

su maisto pasiūlos grandine susijusių 

veiklų problemoms savarankiškai 

spręsti. 

 

 

Žinios ir jų tai-

kymas 

Suprasti ekonomikos mokslo kategorijas, principus ir jais nusakomus 

reiškinius bei procesus ir remiantis naujausiomis žiniomis atpažinti ir 

suvokti šiuolaikines ekonomikos mokslo sprendžiamas problemas  

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040 Makroekonominė analizė 

EVEAB530 Įmonės elgsena ir socialinė atsa-

komybė  

Suprasti finansų, apskaitos, vadybos, rinkodaros, teisės mokslų pagrin-

dinius principus, kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius ar procesus, 

remiantis naujausiomis žiniomis atpažinti ir suvokti šiuolaikines šių 

mokslų sprendžiamas problemas   

EVEAB430 Finansai  

EVEAB450 Buhalterinė apskaita  

EVVKB090 Verslo teisė 

EVVKB020 Vadyba   

EVVKB480 Rinkodara 

EVEAB600 Finansų ekonomika 

EVEAB540 Investicijos ir verslo rizika 

Išmanyti ekonominių bei statistinių duomenų rinkimo ir analizės me-

todus bei informacines technologijas ekonomikoje 

MFITB004 Matematika  

MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė 

statistika  

MFITB006 Matematinių metodų taikymas 

ekonominėje analizėje  

EVEAB240 Verslo statistika  

EVEAB080 Ekonometrija 
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EVPPB002 Profesinės veiklos praktika 

EVEAB060 Ekonominių ir statistinių duome-

nų bazės (mokomoji praktika) 

 Išmanyti naujausias žemės ūkio ir maisto pramonės technologijas, 

vertinti jų poveikį aplinkai 

IFISB087 Maisto žaliavų technologijos 

Specialieji gebė-

jimai 

 

Taikyti ekonomikos teorijas sudėtingų ir nenuspėjamų makro ir mikro 

ekonomikos arba specializuotos profesinės veiklos problemų sprendi-

mų argumentacijai 

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040 Makroekonominė analizė 

EVEAB600 Finansų ekonomika 

Visapusiškai analizuoti ir kritiškai vertinti verslo subjektų elgseną ir 

verslo aplinką bei priimti ekonominius sprendimus  

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040 Makroekonominė analizė 

EVEAB430 Finansai  

EVEAB600 Finansų ekonomika  

EVEAB380 Finansinė analizė 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita  

EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai 

EVVKB090 Verslo teisė 

EVVKB020 Vadyba   

EVVKB480 Rinkodara  

EVVUB001 Verslumo ir ekonominės analizės  

ugdymo praktika  

EVEAB530 Įmonės elgsena ir socialinė atsa-

komybė  

Analizuoti verslo išteklius ir procesus, rengti ir įgyvendinti verslo pla-

nus, identifikuoti problemas, prognozuoti ir vertinti verslo procesų eigą 

bei rezultatus, analizuoti, vertinti ir ekonomiškai pagrįsti strateginių 

verslo sprendimų alternatyvas, analizuoti ir prognozuoti situaciją po-

tencialiose rinkose 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVVKB800 Verslo planavimas ir vertinimas 

EVVKB636 Verslo procesų analizė  

EVEAB600 Finansų ekonomika  

EVEAB380 Finansinė analizė 

EVEAB540 Investicijos ir verslo rizika 

EVVKB480 Rinkodara  

EVVUB001 Verslumo ir ekonominės analizės  

ugdymo praktika 

Organizuoti verslą, valdyti organizaciją ir priimti verslo strateginius 

sprendimus, inicijuoti ir diegti inovacijas 

EVVKB020 Vadyba   

EVVKB800 Verslo planavimas ir vertinimas 

EVVKB636 Verslo procesų analizė  

EVEAB380 Finansinė analizė 

EVEAB540 Investicijos ir verslo rizika 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių 

ekonomika 

Tyrimų vykdymo Naudoti matematikos, statistikos ir šiuolaikinių informacinių technolo- MFITB004 Matematika  
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gebėjimai gijų žinias renkant, analizuojant ir vertinant ekonominę, statistinę ir 

socialinę informaciją  

MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė 

statistika  

EVEAB240 Verslo statistika  

MFITB006 Matematinių metodų taikymas 

ekonominėje analizėje  

EVEAB080 Ekonometrija 

MFITB031 Taikomoji informatika 

EVVKB010 Įvadas į studijas 

EVEAB060 Ekonominių ir statistinių duome-

nų bazės (mokomoji praktika) 

Asmeniniai gebė-

jimai  

Vystyti ir taikyti kritinį požiūrį ieškant įrodymais paremto ekonomikos 

ir susijusių krypčių mokslo ir/ar profesinės veiklos problemų sprendi-

mo  

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040 Makroekonominė analizė 

EVEAB430 Finansai,  

EVVKB480 Rinkodara 

EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai 

Identifikuoti esamas asmenines, profesines ir (arba) verslo galimybes 

ir sugebėti idėjas paversti veiksmais 

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040Makroekonominė analizė 

EVEAB430 Finansai 

EVEAB600 Finansų ekonomika  

EVVKB090 Verslo teisė 

EVVKB020Vadyba 

EVVKB480 Rinkodara 

EVVKB800 Verslo planavimas ir vertinimas 

EVEAB540 Investicijos ir verslo rizika 

Vystyti ir taikyti matematinį mąstymą bei patikimai ir kritiškai naudoti 

informacines technologijas sprendžiant sudėtingas mokslo ir profesinės 

veiklos problemas  

 

MFITB004 Matematika  

MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė 

statistika  

EVEAB240 Verslo statistika  

MFITB006 Matematinių metodų taikymas 

ekonominėje analizėje  

EVEAB080 Ekonometrija 

MFITB031 Taikomoji informatika 

EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių 

duomenų bazės 

Socialiniai gebė-

jimai  

Konstruktyviai bendrauti tarpasmeninėje ir socialinėje aplinkoje, derė-

tis sukuriant pasitikėjimą ir išreikšti supratimą  

EVVKB020 Vadyba  

EVVKB090 Verslo teisė 

Rinkti, kaupti informaciją ir ja keistis bei bendrauti ir dalyvauti ben-

dradarbiavimo tinkluose internete 

MFITB031 Taikomoji informatika 

EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių 

duomenų bazės 
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Trečiasis dalinis tikslas – suteikti spe-

cialiųjų ekonomikos žinių ir išugdyti 

gebėjimus dirbti su maisto pasiūlos 

grandine susijusiose veiklose bei sava-

rankiškai spręsti sudėtingas verslo ar 

kitos specializuotos profesinės veiklos 

problemas 

 

Žinios ir jų tai-

kymas 

Suprasti ekonomikos principų taikymo specifiką ir ekonominės politi-

kos priemonių poveikį su maisto pasiūlos grandine susijusiose veiklose  

Žemės ūkio ir gamtos išteklių ekonomikos 

dalykų grupė 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika 

EVEAB100 Agrarinė politika 

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos eko-

nomika 

Maisto pramonės ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB570 Maisto pramonės ekonomika 

EVEAB160 ES maisto ūkio ekonomika ir poli-

tika 

EVEAB580 Maisto pramonės konkurencin-

gumas 

Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais 

dalykų grupė 

EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika 

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkų tyrimai 

EVEAB590  Žemės ūkio ir maisto produktų 

kainų analizė 

Specialieji gebė-

jimai 

 

Taikyti ekonominės analizės metodus bei ekonominę argumentaciją 

verslo sprendimams su maisto pasiūlos grandine susijusiose veiklose 

ekonomiškai pagrįsti sudėtingose ir/ar nenuspėjamose situacijose 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių 

ekonomika  

EVEAB540 Investicijos ir verslo rizika 

Žemės ūkio ir gamtos išteklių ekonomikos 

dalykų grupė 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika 

EVEAB100 Agrarinė politika 

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos eko-

nomika 

Maisto pramonės ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB570 Maisto pramonės ekonomika 

EVEAB160 ES maisto ūkio ekonomika ir poli-

tika 

EVEAB580 Maisto pramonės konkurencin-

gumas  

Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais 

dalykų grupė 

EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika 

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkų tyrimai 

EVEAB590  Žemės ūkio ir maisto produktų 

kainų analizė 
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Asmeniniai gebė-

jimai  

Vystyti ir taikyti kritinį požiūrį ir argumentaciją analizuojant ekonomi-

nes problemas ir pagrindžiant dalykinius sprendimus bei nuolat ugdyti 

savo profesionalumą  

 

EVVUB001 Verslumo ir ekonominės analizės  

ugdymo praktika 

EVPPB002 Profesinės veiklos praktika 

EVVKB800 Verslo planavimas ir vertinimas  

EVEAB380 Finansinė analizė 
EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių 

ekonomika  

Žemės ūkio ir gamtos išteklių ekonomikos 

dalykų grupė 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika 

EVEAB100 Agrarinė politika 

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos eko-

nomika 

Maisto pramonės ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB570 Maisto pramonės ekonomika 

EVEAB160 ES maisto ūkio ekonomika ir poli-

tika 

EVEAB580 Maisto pramonės konkurencin-

gumas  

Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais 

dalykų grupė 

EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika 

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkų tyrimai 

EVEAB590  Žemės ūkio ir maisto produktų 

kainų analizė 

Identifikuoti esamas asmenines, profesines ir (arba) verslo galimybes 

ir sugebėti idėjas pavesti veiksmais 

Socialiniai gebė-

jimai  

Reikšti ir suprasti skirtingus požiūrius bei argumentuotai diskutuoti 

kolektyviai sprendžiant specializuotas profesinės veiklos problemas 

Vertybinės nuostatos  objektyvumas, nešališkumas ir tolerancija 

 iniciatyvumas, nepriklausomybė ir novatoriškumas 

 atvirumas ir partnerystė  

 tarnavimas savajam kraštui 

 adekvati reakcija į pokyčius ir laikmečio iššūkius 

 nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas 

 profesinė etika  

 atsakomybė ir moralumas 

 sąžiningumas ir pareigingumas 
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Pirmosios pakopos (bakalauro) 

TAIKOMOSIOS EKONOMIKOS IR VERSLO ANALIZĖS studijų programos planas  

 
Eil. Nr. Studijų dalykai,  

praktikos,  

Apimtis  Semestras 

ECTS kre-

ditais 

 

valandomis nuolatinėms 

studijoms 

(NL) 

Ištęstinėms 

studijoms  

(I) 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (18 KR.) 

KEFPB012 Filosofija 3 80 1 1 

EVVKB020 Visuomenės raida 3 80 2 2 

KEFPB030 Psichologija 3 80 2 2 

KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 80 2 2 

KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 80 3 3 

KEKAB038 Specialybės kalba 3 80 4 4 

Iš viso 18  480  x x 

STUDIJŲ PAGRINDINĖS KRYPTIES (ŠAKOS) IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, 

BAIGIAMIEJI ATSISKAITYMAI (168 KR.) 

MFITB004 Matematika 6 160 1 2 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 80 1 1 

IFISB087 Maisto žaliavų technologijos 6 160 1 1 

EVVKB020 Vadyba 6 160 1 2 

EVEAB010 Mikroekonomika  6 160 1 3 

EVEAB020 Makroekonomika  6 160 2 4 

MFITB031 Taikomoji informatika 6 160 2 1 

MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statis-

tika 

3 80 2 3 

EVEAB430 Finansai 6 160 2 3 

EVEAB240 Verslo statistika 6 160 3 4 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 160 3 5 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 6 160 3 5 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekono-

mika 

6 160 3 7 

MFITB006 Matematinių metodų taikymas ekono-

minėje analizėje  

3 80 4 4 

EVVKB090 Verslo teisė 6 160 4 5 

EVVKB480 Rinkodara 6 160 4 6 

EVEAB040 Makroekonominė analizė 6 160 4 6 

EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių duomenų 

bazės 

3 80 4 7 

EVEAB080 Ekonometrija 6 160 5 6 

EVVKB636  Verslo procesų analizė 6 160 5 6 
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EVEAB600  Finansų ekonomika 6 160 5 7 

EVEAB380 Finansinė analizė 6 160 5 9 

EVVKB800 Verslo planavimas ir vertinimas   6 160 6 9 

EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai 6 160 6 9 

EVEAB530  Įmonės elgsena ir socialinė atsakomybė  6 160 6 8 

EVEAB540 Investicijos ir verslo rizika 6 160 7 8 

EVVUB001 Verslumo ir ekonominės analizės  

ugdymo praktika 

6 160 6 8 

EVPPB002 Profesinės veiklos praktika 6 160 7 10 

EVBDB002 Studijų baigiamasis darbas 12 320 7 10 

Iš viso 168 4320 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, SKIRTI 

STUDIJŲ ŠAKOS GILESNEI SPECIALIZACIJAI (18 KR.)  

Specializacijos modulio alternatyvos 1 6 160 5 7 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika 6 160 5 7 

EVEAB570 Maisto pramonės ekonomika 6 160 5 7 

EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika 6 160 5 7 

Specializacijos modulio alternatyvos 2     

EVEAB100 Agrarinė politika 6 160 6 8 

EVEAB160 ES maisto ūkio ekonomika 6 160 6 8 

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų 

tyrimai 

6 160 6 8 

Specializacijos modulio alternatyvos 3     

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika  6 160 7 9 

EVEAB580  Maisto pramonės konkurencingumas 6 160 7 9 

EVEAB590   Žemės ūkio ir maisto produktų kainų  

analizė 

6 160 7 9 

Iš viso 18 480 x x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (6 KR.)  

 Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 80 5 4 

 Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 80 6 5 

Iš viso 6 160 x x 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje 15 400 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų pro-

gramoje 

12 320 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 210 5600 x x 

 
 

Pirmos pakopos (bakalauro) nuolatinių studijų programos 

 TAIKOMOJI EKONOMIKA IR VERSLO ANALIZĖ 

2014/2015 studijų metų studijų planas 
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1 kursas 

I semestras 2 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr. 

sk. 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 KEFPB044 Visuomenės raida  3 

KEFPB012 Filosofija 3 KEFPB030 Psichologija  3 

MFITB004 Matematika  6 KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai* 3 

EVVKB020 Vadyba 6 EVEAB020 Makroekonomika  6 

EVEAB010 Mikroekonomika 6 MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 

IFISB087 Maisto žaliavų technologijos 6 MFITB031 Taikomoji informatika 6 

   EVEAB430 Finansai 6 

Iš viso 30 Iš viso 30 

  Užsienio kalbos alternatyvos 1* 

  KEKAB001 Verslo anglų kalbos pagrindai  

  KEKAB003 Verslo vokiečių kalbos pagrindai  

  KEKAB002 Verslo prancūzų kalbos pagrindai  

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr. 

sk. 

EVEAB240 Verslo statistika 6 EVEAB040 Makroekonominė analizė 6 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 6 EVVKB480 Rinkodara  6 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika 6 EVVKB090 Verslo teisė 6 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 MFITB006 Matematinių metodų taikymas ekonominėje analizėje 3 

KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems* 3 KEKAB038 Specialybės kalba 3 

 Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių duomenų bazės* 3 

    Laisvai pasirenkamasis dalykas (specialybės užsienio kalbos alter-

natyvos) 

3 

Iš viso 30 Iš viso 30 

Užsienio kalbos alternatyvos 2* *Pagal pasirinktą alternatyviųjų dalykų grupę: 

1. Žemės ūkio ir gamtos išteklių ekonomikos dalykų grupė 

2. Maisto pramonės ekonomikos dalykų grupė 

3. Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais dalykų grupė 

KEKAB032 Verslo anglų kalba pažengusiems 

KEKAB034 Verslo vokiečių kalba pažengusiems 

KEKAB033 Verslo prancūzų kalba pažengusiems 

 
3 kursas 

5 semestras 6 semestras 

Dalyko kodas Dalyko pavadinimas 
ECTS Kr. 

Sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr 

Sk. 

EVEAB080 Ekonometrija  6 EVVKB800 Verslo planavimas ir vertinimas  6 

EVVKB636 Verslo procesų analizė 6 EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai 6 



11 

 

EVEAB380 Finansinė analizė 6 EVEAB530  Įmonės elgsena ir socialinė atsakomybė  6 

EVEAB600 Finansų ekonomika 6 EVVUB001 Verslumo ir ekonominės analizės ugdymo praktika 6 

 Specializacijos modulio alternatyvusis dalykas* 6  Specializacijos modulio alternatyvusis dalykas* 6 

Alternatyva 1 

1. Žemės ūkio ir gamtos išteklių ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB070       Žemės ūkio ekonomika 

2. Maisto pramonės ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB570      Maisto pramonės ekonomika 

3. Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais dalykų grupė 

EVEAB050        Tarptautinės prekybos ekonomika 

Alternatyva 2 

1. Žemės ūkio ir gamtos išteklių ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB100           Agrarinė politika 

2. Maisto pramonės ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB160           ES maisto ūkio ekonomika ir politika 

3. Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais dalykų grupė 

 EVEAB190            Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų tyrimai 

Iš viso 30 Iš viso 30 

4 kursas 

7 semestras  

Dalyko kodas Dalyko pavadinimas ECTS Kr.  

sk. 

EVEAB540 Investicijos ir verslo rizika 6 

EVPPB001 Profesinės veiklos praktika 6 

EVBDB002 Studijų baigiamasis darbas 12 

 Specializacijos modulio alternatyvusis dalykas* 6 

Alternatyva 3 

1. Žemės ūkio ir gamtos išteklių ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB110     Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika 

2. Maisto pramonės ekonomikos dalykų grupė 

EVEAB580     Maisto pramonės konkurencingumas 

3. Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais dalykų grupė 

EVEAB590     Žemės ūkio ir maisto produktų kainų analizė 

Iš viso 30  

 

 


