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1.  Danutė Zinkevičienė, komiteto pirmininkė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

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

3. Neringa Stončiuvienė  EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

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

5. Aurelija Kustienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

6. Astrida Miceikienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė, EVF dekanė 

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

8. Gabija Saveikytė  Apskaitos ir finansų studijų programos pirmosios pakopos studentė  

9. Zita Sinickienė LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vadovė 

 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  
Apskaitos ir finansų studijų programos išskirtinumas tas, kad ši programa apima dvi susietas ir darbo rinkoje paklausias apskaitos ir finansų studijų kryptis. 

Tokios programos būtinumą lemia tai, kad Lietuvoje vyrauja smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, kurioms reikalingas universalus specialistas, gebantis 

integruotai tvarkyti apskaitą ir valdyti finansus. Studentai, pasirinkę Apskaitos ir finansų studijų programą, be verslo ir viešajam sektoriui būdingų 

fundamentinių ir taikomųjų apskaitos ir finansų žinių įgyja specifinių apskaitos ir finansų žinių bei išsiugdo gebėjimų, būtinų tvarkyti apskaitą ir valdyti 

finansus verslo organizacijose, žemės ūkio verslo, pelno nesiekiančiose organizacijose, kaimo ir jo infrastruktūros verslo bei viešosiose organizacijose. Šį 

poreikį sąlygoja žemės ūkis, kaip specifinis sektorius, ir jame vykstantys kardinalūs pokyčiai (verslo organizacijų transformacijos, kaimo bendruomenių ir 

kitų nevyriausybinių organizacijų kūrimasis ir vystymasis, reikalavimai, keliami apskaitai ir finansų valdymui gaunantiems nacionalinę ir ES finansinę 

paramą), keliantys iššūkius žemės ūkio veiklos apskaitą tvarkantiems buhalteriams. Verslo ir viešųjų organizacijų finansinę būklę, veiklos efektyvumą ir 

pažangių struktūrinių pokyčių investicines galimybes apsprendžia profesionalus finansų valdymas, todėl reikalingi ne tik instruktyviai apskaitą tvarkantys 

kolegijų specialistai, bet ir universitetinio lygmens, kompetentingi apskaitos ir finansų specialistai, kurie, turėdami gilių fundamentinių ir teorinių žinių bei 

specialiųjų gebėjimų, būtų pasirengę savarankiškai identifikuoti, analizuoti ir profesionaliai spręsti apskaitos ir finansų valdymo problemas. 

Reikalavimai stojantiesiems:  
Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.  

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti buhalterio, finansininko, finansų analitiko, vidaus auditoriaus, konsultanto darbą verslo ir viešojo 

sektoriaus įmonėse bei organizacijose, audito įmonėse, mokesčių, draudimo, kontrolės, konsultavimo įstaigose, finansinėse institucijose ir pan., tapti laisvųjų 

profesijų atstovu ir savarankiškai teikti apskaitos, mokesčių bei konsultacines paslaugas. Absolventams yra galimybė tęsti studijas magistrantūroje tiek 

universitete vykdomoje Apskaitos ir finansų studijų programoje, tiek ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.  

Studijų programos pagrindinis tikslas: 
Ugdyti bendrą erudiciją, suteikti fundamentinių ir taikomųjų apskaitos ir finansų studijų krypčių ir susijusių studijų sričių žinių, ugdyti specialiuosius 

gebėjimus savarankiškai formuoti ir analizuoti ekonominę informaciją, spręsti apskaitos ir finansų valdymo problemas, vykdyti tyrimus bei diegti naujoves 

esant sudėtingoms ir nenuspėjamoms sąlygoms verslo ir viešosiose organizacijose, ugdyti savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje 

studijų pakopoje ir sėkmingai profesinei veiklai.         

 

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

daliniai tikslai 
Rezultatų rūšys Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis 

tikslas – ugdyti 

asmenybės 

humanistinę 

orientaciją, kritišką 

mąstymą, pilietinį 

aktyvumą, 

bendravimo laisvę ir 

atsakomybę renkantis 

vertybes, būtinas 

profesinei veiklai ir 

asmeninei karjerai  

Žinios ir jų 

taikymas 

Suprasti žmogaus pažintinių gebėjimų atsiradimo,  

jo fenomenalumo ir saviraiškos prielaidas 

KEFPB012 Filosofija 

KEFPB044 Visuomenės raida 

KEFPB030 Psichologija 

Asmeniniai 

gebėjimai 

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, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti 

Socialiniai 

gebėjimai 

Dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir 

raštu gimtąja bei užsienio kalbomis 

KEFPB030 Psichologija 

KEFPB012 Filosofija 

KEFPB044  Visuomenės raida 

KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 

KEKAB038 Specialybės kalba  

KEKAB Verslo užsienio kalba 

pažengusiems 



Antrasis dalinis 

tikslas – 

suteikti apskaitos 

studijų krypties ir su 

ja susijusių socialinių, 

fizinių, biomedicinos 

ir technologijų studijų 

sričių fundamentinių  

ir taikomųjų žinių ir 

išugdyti gebėjimų, 

reikalingų apskaitai 

tvarkyti ir 

sudėtingoms 

apskaitos tvarkymo 

problemoms 

savarankiškai spręsti 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti statistinių duomenų rinkimo ir analizės metodus, 

komunikavimo būdus ir priemones bei informacinių 

technologijų taikymo galimybes savo profesinėje veikloje 

MFITB004 Matematika   

MFITB031 Taikomoji informatika 

EVEAB241 Ekonominė statistika  

EVVKB00 Retorika ir komunikacija 

EVEAB390 Apskaitos informacinės 

sistemos 

Žinoti ekonomikos, apskaitos, finansų, vadybos, teisės 

mokslų pagrindines teorines nuostatas, principus, suprasti šių 

mokslų tiriamus reiškinius ir procesus apibūdinančias 

kategorijas, žinoti ir mokėti taikyti pagrindinius šių mokslų 

tyrimo metodus  

EVVKB010 Įvadas į studijas  

EVEAB690Apskaitos pagrindai 

EVEAB300 Finansų pagrindai 

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVVKB020 Vadyba 

EVVKB480 Rinkodara 

EVVKB090 Verslo teisė 

EVVKB120 Darbo teisė 

EVVKB099 Tarptautinė verslo teisė 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas 

EVVKB 320 Projektų valdymas 

EVVKB490 Planavimas ir prognozavimas 

Išmanyti naujausias žemės ūkio technologijas ir suprasti jų 

poveikį aplinkai  

IFISB087 Žemės ūkio technologijos 

EVEAB340 Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaita 

Žinoti finansinės, mokestinės ir valdymo apskaitos funkcijas, 

apskaitos organizavimo ir tvarkymo principus bei metodus, 

informacijos išoriniams ir vidiniams vartotojams pateikimo 

formas, suvokti jų taikymo svarbą formuojant apskaitos 

politiką ir sprendžiant šiuolaikines apskaitos tvarkymo 

problemas 

EVEAB690Apskaitos pagrindai 

EVEAB255 Finansinė apskaita 1 

EVEAB265 Finansinė apskaita 2  

EVEAB710 Finansinė atskaitomybė 

EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai  

EVEAB390 Apskaitos informacinės 

sistemos 

EVEAB723 Tarptautinė apskaitos 

reglamentacija 

Žinoti vidaus audito funkcijas ir vidaus kontrolės kūrimo bei 

vertinimo pagrindus; suvokti audito proceso nuoseklumą ir 

žinoti jo rezultatų įforminimo reikalavimus  

EVEAB420 Audito pagrindai 

EVEAB733 Vidaus auditas ir kontrolė 

Žinoti apskaitos organizavimo ir tvarkymo ypatumus žemės 

ūkio verslo, viešojo sektoriaus ir pelno nesiekiančiose 

organizacijose 

EVEAB360 Viešojo sektoriaus apskaita  

EVEAB340 Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaita 

EVEAB330 Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organizacijose 

Specialieji 

gebėjimai 

Taikyti matematikos ir statistikos metodus bei šiuolaikines 

informacines technologijas, būtinas analizuojant ir vertinant 

ekonominius ir socialinius reiškinius bei procesus 

MFITB028 Taikomoji matematika  

MFITB031 Taikomoji informatika 

EVEAB240 Ekonominė statistika 

EVVKB00 Retorika ir komunikacija 



EVEAB390 Apskaitos informacinės 

sistemos 

Gebėti analizuoti ir vertinti įvairius ekonominius socialinius 

ir aplinkos procesus, organizacijų elgseną ir jų aplinką, 

analizuoti teisės aktus ir juos taikyti praktikoje 

 

EVVKB010 Įvadas į studijas  

EVEAB690 Apskaitos pagrindai 

EVEAB300 Finansų pagrindai 

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVVKB020 Vadyba 

EVVKB480 Rinkodara 

EVVKB090 Verslo teisė 

EVVKB099 Tarptautinė verslo  teisė 

EVVKB120 Darbo teisė 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas 

EVVKB320 Projektų valdymas 

EVVKB490 Planavimas ir prognozavimas 

Gebėti tvarkyti organizacijų finansinę, mokestinę ir valdymo 

apskaitą, formuoti apskaitos politiką, užtikrinančią apskaitos 

sistemos veiksmingumą bei informacijos patikimumą,  

kontroliuoti organizacijų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus 

ir veiklos rezultatus, identifikuoti apskaitos problemas bei 

parinkti galimus problemų sprendimo būdus, organizuoti ir 

atlikti auditą bei įforminti jo rezultatus 

EVEAB690 Apskaitos pagrindai 

EVEAB255 Finansinė apskaita 1 

EVEAB265 Finansinė apskaita 2  

EVEAB710 Finansinė atskaitomybė 

EVEAB360 Viešojo sektoriaus apskaita 

EVEAB340 Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaita 

EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai  

EVEAB390 Apskaitos informacinės 

sistemos 

EVEAB330 Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organizacijose 

EVVPPB001 Profesinės veiklos praktika 

EVEAB733 Vidaus auditas ir kontrolė 

EVEAB723 Tarptautinė apskaitos 

reglamentacija 

EVEAB420 Audito pagrindai 

EVBDB017 Baigiamasis darbas  

Gebėti organizuoti objektyvios ir savalaikės informacijos 

vartotojams pateikimą ir analizę, profesionaliai komunikuoti su 

apskaitos informacijos vartotojais. 

EVEAB710 Finansinė atskaitomybė 

EVEAB360 Viešojo sektoriaus apskaita 

EVEAB340 Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaita 

EVEAB330 Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organizacijose 

EVEAB420 Audito pagrindai 

EVVPPB001 Profesinės veiklos praktika 

EVBDB017 Baigiamasis darbas  



Gebėti pritaikyti agrotechnologijų žinias pasirenkant 

apskaitos tvarkymo metodiką 

IFISB087 Žemės ūkio technologijos 

EVEAB340 Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaita 

EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai  

Gebėjimai vykdyti 

tyrimus  

Gebėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, 

reikalingus apskaitos mokslinėms ir profesinės veiklos 

problemoms spręsti, apibrėžti finansinės apskaitos, 

atskaitomybės bei audito tyrimo ribas įvertinant platesnį 

ekonominį, teisinį ir politinį kontekstą bei atlikti empirinius 

tyrimus, naudojant šiuolaikines informacines technologijas, 

paieškos šaltinius ir informacijos apdorojimo metodus. 

EVEAB710 Finansinė atskaitomybė 

EVEAB390 Apskaitos informacinės 

sistemos 

EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 

EVEAB410 Apskaitos informacinių 

technologijų praktika 

EPPB001 Profesinės veiklos praktika 

EVBDB017 Baigiamasis darbas  

Asmeniniai 

gebėjimai 

Gebėti identifikuoti esamas asmenines, profesines ir (arba) 

verslo galimybes, ugdyti ir taikyti kritinį požiūrį ieškant 

apskaitos ir susijusių krypčių mokslo ir/ar profesinės veiklos 

sprendimo. 

Pagrindinės studijų krypties ir su ja susiję 

studijų dalykai 

Socialiniai 

gebėjimai 

Gebėti pritaikyti įgūdžius savarankiškai veiklai ir mokymuisi 

visą gyvenimą, konstruktyviai diskutuoti, dirbti komandoje 

ir tolerantiškai bendrauti multikultūrinėje ir 

multinacionalinėje aplinkoje. 

Pagrindinės studijų krypties ir su ja susiję 

studijų dalykai 

Trečiasis dalinis 

tikslas 

suteikti finansų žinių 

ir išugdyti gebėjimų, 

reikalingų 

sudėtingoms ir 

nenuspėjamoms 

finansų tvarkymo ir 

valdymo problemoms 

savarankiškai spręsti 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti ir suprasti verslo ir viešųjų organizacijų finansų 

tvarkymo, analizės ir valdymo principus ir metodus, finansų 

valdymo teorijas ir modelius bei ekonometrinius ir 

matematinius modelius, galėti juos kritiškai vertinti ir taikyti 

finansams valdyti bei finansų tvarkymo ir valdymo 

problemoms savarankiškai atskleisti ir spręsti 

EVEAB400 Finansų valdymo pagrindai 

EVEAB750 Įmonės finansų valdymas 

EVEAB380 Finansinė analizė 

EVEAB080 Ekonometrija 

EVEAB330 Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organizacijose 

Suprasti finansų sistemos mechanizmą ir jos veikimo 

principus, žinoti finansų sistemos elementus, suvokti finansų 

rinkose vykstančių pokyčių poveikį verslui 

EVEAB300 Finansų pagrindai 

EVEAB370 Viešieji finansai 

Žinoti pagrindinių valstybės finansų sričių veikimo principus 

ir suprasti valstybės finansų sąsają su verslo ir viešųjų 

organizacijų finansais 

EVEAB370 Viešieji finansai 

EVEAB740 Verslo mokesčiai  

Specialieji 

gebėjimai 

Gebėti planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir kritiškai vertinti 

verslo ir viešųjų organizacijų veiklą, apskaičiuoti ir 

analizuoti šių organizacijų finansinius rodiklius ir pateikti 

tyrimo rezultatus, pagrįsti strateginius, taktinius ir 

operatyviuosius finansų valdymo sprendimus. 

EVEAB380 Finansinė analizė 

EVEAB400 Finansų valdymo pagrindai 

EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 

EVBDB017 Baigiamasis darbas  

Gebėti analizuoti ir vertinti valstybės finansų politiką, 

finansų rinkų poveikį verslo ir viešųjų organizacijų 

finansams, racionaliai organizuoti verslo ir pelno 

nesiekiančių organizacijų finansus bei administruoti 

mokesčius. 

EVEAB300 Finansų pagrindai 

EVEAB370 Viešieji finansai 

EVEAB750 Įmonės finansų valdymas 

EVEAB330 Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organizacijose 

EVEAB740 Verslo mokesčiai  



Gebėjimai vykdyti 

tyrimus 

Gebėti identifikuoti ir spręsti organizacijų, verslo ir finansų 

valdymo problemas, naudojantis finansų, mokesčių ir verslo 

informacijos analizės metodais, taikant sisteminę prieigą ir 

globalų požiūrį  

EVEAB080 Ekonometrija 

EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 

EVBDB017 Baigiamasis darbas 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Gebėti identifikuoti esamas asmenines, profesines ir (arba) 

verslo galimybes, ugdyti ir taikyti kritinį požiūrį ir 

argumentaciją pagrindžiant finansų valdymo sprendimus, 

gebėti prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus bei 

nuolat ugdyti savo profesionalumą. 

Gretutinės studijų krypties dalykai 

Socialiniai 

gebėjimai 

Gebėti suprasti ir reikšti skirtingus požiūrius bei 

argumentuotai diskutuoti kolektyviškai sprendžiant 

specializuotas profesinės veiklos problemas 

Gretutinės studijų krypties dalykai 

Vertybinės nuostatos 

Būti sąžiningiems, kruopštiems, pareigingiems, 

objektyviems ir nešališkiems, gerbti kitus. 

Adekvačiai reaguoti į pokyčius ir laikmečio iššūkius, būti 

pilietiškais, pasižymėti aukšta kultūra ir profesine etika. 

Dirbti savarankiškai, pasitikėti savo jėgomis, prisiimti 

atsakomybę, nuolat siekti profesinio ir asmeninio tobulėjimo. 

Visi studijų dalykai 

 

 

 



Studijų programos sudėtis (studijų dalykai, praktikos ir baigiamieji atsiskaitymai) 

 
Eil. Nr. Studijų dalykai, 

praktikos,  

Apimtis Semestras 

Kreditais Valandomis NL I 

 Bendrieji universitetinių studijų dalykai 

1. KEFPB012 Filosofija 3 80 1 1 

2. KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 80 2 2 

3. KEFPB030 Psichologija 3 80 2 2 

4. KEFPB044 Visuomenės raida 3 80 2 2 

5. KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 80 3 3 

Iš viso 15 400 x x 

 Studijų krypties ir su ja susiję studijų dalykai  

1. MFITB031 Taikomoji informatika 6  160 2 1 

2. MFITB004 Matematika 6 160 1 2 

3. EVVKB010 Įvadas į studijas   3 80 1 1 

4. IFISB087 Žemės ūkio technologijos 6 160 1 1 

5. EVEAB010 Mikroekonomika 6 160 1 3 

6. EVVKB020 Vadyba 6 160 1 2 

7. EVEAB020 Makroekonomika 6 160 2 4 

8. KEKAB038 Specialybės kalba 3 80 2 4 

9. EVEAB241 Ekonominė statistika 6 160 3 4 

10. EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas 6 160 3 5 

11. EVVKB070 Retorika ir komunikacija 3 80 3 1 

12. EVEAB690 Apskaitos pagrindai  6 160 3 3 

13. EVVKB480 Rinkodara 6 160 4 6 

14. EVEAB255 Finansinė apskaita 1  6 160 4 4 

15. EVVKB090 Verslo teisė 6 160 4 5 

16. EVEAB265 Finansinė apskaita 2 6 160 5 5 

17. EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai  6 160 5 7 

18. EVEAB710 Finansinė atskaitomybė*  6 160 6 6 

19. EVEAB360 Viešojo sektoriaus apskaita 6 160 6 8 

20. EVEAB733 Vidaus auditas ir kontrolė 3 80 6 7 

21. EVEAB723 Tarptautinė apskaitos reglamentacija 3 80 6 6 

22. EVEAB340 Žemės ūkio verslo subjektų apskaita 6 160 7 8 

23. EVEAB390 Apskaitos informacinės sistemos 6 160 7 10 

24. EVEAB420 Audito pagrindai 6 160 7 9 

25. Alternatyva 1 6 160 4 8 

26. Alternatyva 2 6 160 5 7 

Iš viso pagrindinės ir su ja susijusios krypties dalykų 141 3760 x x 

 Gretutinės studijų krypties ir su ja susiję dalykai  

Gretutinės krypties alternatyva Finansai  

1. EVEAB300 Finansų pagrindai  6 160 2 3 

2. EVEAB740 Verslo mokesčiai  6 160 3 5 

3. EVEAB080 Ekonometrija 6 160 4 6  

4. EVEAB400 Finansų valdymo pagrindai 6 160 5 7 

5. EVEAB370 Viešieji finansai 6 160 5 8 

6. EVEAB380 Finansinė analizė 6 160 6 9  

7. 
EVEAB330 Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organizacijose 
 6  160 7 9 

8. EVEAB750 Įmonės finansų valdymas* 6 160 7 10 

Iš viso gretutinės krypties dalykų 48 1280 x x 

Praktikos 

1. 
EVEAB410 Apskaitos informacinių 

technologijų praktika 
6 160 6 9   

2. EPPB001 Profesinės veiklos praktika 6 160 8 11 

3. EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 160 8 10 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje 18 480 x x 

Baigiamieji atsiskaitymai 

EVBDB017 Baigiamasis darbas 18 480 8 11 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje 
18 480 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 240 6400 x x 



NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA (įstoję 2017-09-01) 

 

1 kursas 

I semestras 2 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

KEFPB012 Filosofija 3 KEFPB044 Visuomenės raida 3 

EVVKB020 Vadyba  6 KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 

MFITB004 Matematika  6 KEFPB030 Psichologija  3 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 MFITB031 Taikomoji informatika 6 

IFISB087 Žemės ūkio technologijos  6 EVEAB020 Makroekonomika  6 

EVEAB010 Mikroekonomika 6 KEKAB038 Specialybės kalba 3 

 EVEAB300 Finansų pagrindai 6 

Užsienio kalbos alternatyvos 1* 

KEKAB001 Verslo anglų kalbos pagrindai  

KEKAB003 Verslo vokiečių kalbos pagrindai  

KEKAB002 Verslo prancūzų kalbos pagrindai  

Iš viso 30 Iš viso 30 

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

EVEAB241 Ekonominė statistika  6 EVVKB480 Rinkodara  6 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas 6 EVEAB080 Ekonometrija 6  

EVVKB070 Retorika ir komunikacija 3 EVVKB090 Verslo teisė  6 

KEKAB Verslo užsienio kalba 

pažengusiems 

3 EVEAB255 Finansinė apskaita 1 6 

EVEAB690 Apskaitos pagrindai 6 KEKAB038 Alternatyva 1 6 

EVEAB740 Verslo mokesčiai  6    

Užsienio kalbos alternatyvos 2* Alternatyvieji dalykai 

KEKAB032 Verslo anglų kalba pažengusiesiems  EVVKB320 Projektų valdymas 6 

KEKAB034 Verslo vokiečių kalba pažengusiesiems  EVVKB490 Planavimas ir prognozavimas 6 

KEKAB033 Verslo prancūzų kalba pažengusiesiems   

Iš viso  30 Iš viso 30 

3 kursas 

5 semestras 6 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

EVEAB320 Finansų valdymo pagrindai 6 EVEAB710 Finansinė atskaitomybė* 6 

EVEAB265 Finansinė apskaita 2 6 EVEAB340 Viešojo sektoriaus apskaita 6 

EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai   6 EVEAB380 Finansinė analizė 6 

EVEAB370 Viešieji finansai 6 EVEAB733 Vidaus auditas ir kontrolė 3 

 Alternatyva 2 6 EVEAB723 Tarptautinė apskaitos reglamentacija 3 

  
 

EVEAB410 Apskaitos informacinių technologijų 

praktika 

6 

Alternatyvieji dalykai   

EVVKB099 Tarptautinė verslo teisė 6 

EVVKB120 Darbo teisė 6 

Iš viso 30 Iš viso 30 

4 kursas 

7 semestras 8 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

EVEAB750 Įmonės finansų valdymas* 6 EVPPB001 Profesinės veiklos praktika  6 

EVEAB390 Apskaitos informacinės sistemos 6 EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 

EVEAB360 
Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organizacijose 
6 EVBDB017 Baigiamasis darbas  18 

EVEAB350 
Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaita 
6    

EVEAB420 Audito pagrindai 6    

Iš viso  30 Iš viso  30 

 



IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA (įstoję 201/-09-01) 

 

1 kursas 

I semestras 2 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

KEFPB012 Filosofija 3 KEFPB044 Visuomenės raida 3 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 

MFITB031 Taikomoji informatika  6 KEFPB030 Psichologija  3 

EVVKB070 Retorika ir komunikacija 3 MFITB004 Matematika  6 

IFISB087 Žemės ūkio technologijos  6 EVVKB020 Vadyba 6 

 Užsienio kalbos alternatyvos 1* 

KEKAB001 Verslo anglų kalbos pagrindai  

KEKAB003 Verslo vokiečių kalbos pagrindai  

KEKAB002 Verslo prancūzų kalbos pagrindai  

Iš viso 21 Iš viso 21 

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

EVEAB010 Mikroekonomika  6 EVEAB241 Ekonominė statistika 6 

EVEAB690 Apskaitos pagrindai  6 KEKAB038 Specialybės kalba 3 

KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 EVEAB020 Makroekonomika                               6 

EVEAB300 Finansų pagrindai 6 EVEAB255 Finansinė apskaita 1 6 

Užsienio kalbos alternatyvos 2*  

KEKAB032 Verslo anglų kalba pažengusiesiems  

KEKAB034 Verslo vokiečių kalba pažengusiesiems  

KEKAB033 Verslo prancūzų kalba pažengusiesiems  

Iš viso                                                                           21 Iš viso                                                                                   21 

3 kursas 

5 semestras 6 semestras   

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

EVEAB265 Finansinė apskaita 2 6 EVVKB480 Rinkodara  6 

EVEAB740 Verslo mokesčiai  6 EVEAB710 Finansinė atskaitomybė* 6 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas 6 EVEAB080 Ekonometrija  6 

EVVKB090 Verslo teisė 6 EVEAB723 Tarptautinė apskaitos  

reglamentacija  

3 

Iš viso: 24 Iš viso: 21 

4 kursas 

7 semestras 8 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

EVEAB350 Valdymo apskaitos pagrindai 6 EVEAB360 Viešojo sektoriaus apskaita  6 

EVEAB400 Finansų valdymo pagrindai 6 EVEAB340 Žemės ūkio verslo subjektų apskaita 6 

EVEAB733 Vidaus auditas ir kontrolė 3 EVEAB370 Viešieji finansai 6 

 

EVVKB099 

EVVKB120 

Alternatyva 2 

Tarptautinė verslo teisė 

Darbo teisė 

6 

 

EVVKB320 

EVVKB490 

Alternatyva 1 

Projektų valdymas 

Planavimas ir prognozavimas 

6 

Iš viso: 21 Iš viso: 24 

5 kursas 

9 semestras 10 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

EVEAB380 Finansinė analizė 6 EVEAB390 Apskaitos informacinės sistemos 6 

EVEAB410 Apskaitos informacinių technologijų 

praktika 

6 EVEAB750 
Įmonės finansų valdymas* 6 

EVEAB420 Audito pagrindai  EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 

EVEAB330 Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organizacijose 

    

Iš viso: 18 Iš viso: 24 

6 kursas 

11 semestras  



Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

 EVPPB001 Profesinės veiklos praktika 6 

EVBDB017 Baigiamasis darbas  18 

Iš viso: 24 

 
 

Studijų programos komitetas:  
   Pirmininkė prof. dr. Danutė Zinkevičienė 
   Nariai: prof. dr. Vilija Aleknevičienė 

prof. dr. Neringa Stončiuvienė   
prof. dr. Astrida Miceikienė  

doc. dr. Vida Čiulevičienė 
doc. dr. Aurelija Kustienė 

doc. dr. Jan Žukovskis 
Gabija Saveikytė 

Zita Sinickienė  
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