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Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti šiuolaikišką aukštos kvalifikacijos finansų specialistą,
gebantį užtikrinti tinkamą organizacijos finansų valdymo sistemos
funkcionavimą, kaupti ir vertinti finansinę informaciją, taikyti darbe
teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą, analizuoti ir
vertinti finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų duomenis, rengti
ūkio subjektų planus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Paaiškinti Lietuvos finansų sistemos veiklos principus ir sąveiką
su ES finansų sistema.
2. Apibūdinti ekonomikos sistemos funkcionavimo ir verslo kūrimo
bei valdymo principus.
3. Taikyti finansinių institucijų veiklos principus.
4. Taikyti buhalterinės apskaitos sistemą.
5. Kaupti finansų sistemos informaciją, rengti bei analizuoti ūkio
subjektų ataskaitas, atsižvelgiant į verslo pobūdį.
6.Vertinti ūkio subjektų finansinę būklę ir teikti analizės rezultatus
finansiniams sperendimams priimti.
7.Teikti siūlymus rengiant strateginius ūkio subjekto planus.
8.Valdyti ūkio subjekto finansinius išteklius.
9. Prognozuoti, planuoti ir kontroliuoti ūkio subjekto finansus.
10. Naudoti verslo valdymo sistemas ir duomenų bazes.
11. Taikyti loginius ir analitinius modelius, vertinant ūkio subjekto
situaciją įmonės, regiono, šalies ir tarptautiniame kontekste.
12. Taikyti komandinio darbo principus.
13. Laikytis profesinės etikos.
14. Komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja ir užsienio kalba,
vartojant lietuvišką ir tarptautinę finansų terminiją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, pratybos, diskusijos, darbas grupėse, literatūros
analizė, projektų rengimas, individualios užduotys ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo
sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko
programoje numatyti studijų rezultatai. Dalyko studijų rezultatai
vertinami semestro metu, rašomi tarpiniai vertinimai, atliekami
kontroliniai darbai, aprašomi ir žodžiu ginami praktiniai,
savarankiški darbai. Dalyko studijos baigiamos egzamino įvertinimu.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais – 156.
Mikro- ir makroekonomika, Taikomoji matematika, Informacinės
technologijos, Teisės pagrindai, Apskaitos pagrindai, Vadyba,
Finansų pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Statistika, Darbo
ir civilinė sauga, Dokumentų valdymas Rinkodara, Draudimas,
Verslo ekonomika, Profesinė etika, Finansinė apskaita, Finansinė
analizė, Mokesčiai, Auditas, Kompiuterizuota apskaita, Valdymo
apskaita, Finansų valdymas.
Profesinės veiklos praktikos verslo įmonėse ir kolegijos
specializuotose auditorijose: Apskaitos darbo organizavimas
įmonėje, Apskaitinės informacijos apdorojimas ir atskaitomybės
parengimas, Įmonės veiklos finansinė analizė, Įmonės veiklos
planavimas ir prognozavimas, Kompiuterizuotos verslo valdymo
sistemos, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Investicijų valdymas
Mokesčiai ir jų administravimas
Vidaus auditas
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai.
Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Klaipėdos valstybinėje
kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis
išklausyti tam tikrą dalyką kitoje aukštojoje mokykloje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas,
pavardė, tel., el. p.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Finansų studijų programos absolventai galės dirbti finansininkais,
buhalteriais, auditoriais, mokesčių adminstratoriais įvairiose verslo ir
valstybinėse institucijose, bankuose ir kitose finansų institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti
pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę
papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos
nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos
magistrantūros studijas.
Lektorė Sabina Jurkaitienė, Finansų ir apskaitos katedros vedėja,
8655 38763, s.jurkaitiene@kvk.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data

2014-09-15

STUDY PROGRAMME. FINANCE
(in English)
Parameters
Name of a study programme
Language of instruction of a study programme
Qualification to be awarded
Place of delivery of a study programme
Institution that has carried out assessment, year
Institution that has performed accreditation,
accreditation term
Order on accreditation

Summary of the Profile of a Study Programme

Finance
Lithuanian
Professional Bachelor’s Degree in Finance
Klaipėda
Centre for Quality Assessment in Higher Education, 2014
Centre for Quality Assessment in Higher Education, 2020-06-30
CQAHE Director Order of 27 June 2014, No. SV6-38
General Description:
Objective(s) of a study programme:
To prepare a modern highly-qualified specialist able to guarantee the
proper functioning of an organization’s financial system, to
accumulate and assess financial information, to apply legal acts
regulating financial activities at work, to analyze and assess the data
of financial, statistical and taxation statements, to prepare plans for
the economic entity and guarantee their implementation.
Learning outcomes:
The graduate of the study programme will be able to:
1. Explain the operating principles of Lithuanian financial system
and their interaction with EU financial system.
2. Describe the functioning of economic system and business
development and management principles.
3. Apply operating principles of financial institutions.
4. Apply accounting system.
5. Accumulate information of financial system, prepare and analyze
the statements of economic entities, taking into account the
nature of the business.
6. Evaluate the economic entity‘s financial condition and provide
the analysis results to take financial decisions.
7. Provide proposals for the preparation of strategic plans for
economic entities.
8. Manage financial resources of the economic entity.
9. Forecast, plan and control finances of the economic entity.
10. Use business management systems and databases.
11. Apply logical and analytical models, evaluate the economic
entity‘s condition in regional, national and international
dimensions.
12. Apply teamwork principles.
13. Follow professional ethics.
14. Communicate in writing and orally in the official language and a
foreign language, using Lithuanian and international Finance
terminology.
Activities of teaching and learning:
Lectures, seminars, exercises, discussions, group work, literature
analysis, project preparation, individual tasks, etc.
Methods of assessment of learning achievements:
Accumulative grading strategy is applied. Particular study
achievements foreseen in the programme of the study subject are
assessed by components of accumulative assessment. Achievements
of the study subjects are assessed during the semester, midassessments are applied, tests are done, practical and independent
works are described and defended orally. Subject studies are
completed with examination assessment.
Framework:
Study subjects (modules), practical training:
Scope of the major study field in credits – 156.
Micro- and Macroeconomics, Applied Mathematics, Information
Technology, Basics of Law, Basics of Accounting, Management,
Basics of Finance, Methodology of Applied Research, Statistics,

Occupational and Civil Safety, Document Management, Marketing,
Insurance, Business Economics, Professional Ethics, Financial
Accounting, Financial Analysis, Taxes, Audit, Computerized
Accounting, Managerial Accounting, Finance Control.
Professional practical training in enterprises and specialized lecture
rooms available at College: Organization of Accounting in a
Company, Processing of Accounting Information and Preparation of
Financial Statements, Financial Analysis of Company Performance,
Planning and Forecasting Company Performance, Computerized
Business Management Systems, Final Practical Training.
Specialisations:
Investment Management
Taxes and their Administration
Internal Audit
Student’s optional courses:
Student‘s optional courses consist of 9 credits. Students can choose
any optional courses from the subjects taught in other study
programmes at Klaipėda State College or choose to attend a
particular course in other higher education institution.
Distinctive features of a study programme:
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Access to professional activity or further study:
Access to professional activity:
Graduates will be able to work as financiers, accountants, auditors,
tax administrators in different types of business and governmental
institutions, banks and other financial institutions.
Access to further study:
Graduates can seek for acknowledgement of study achievements in
order to continue first study circle studies at university. After
graduation of bridging studies or accomplishment of the
requirements set by other higher education institution, graduates are
entitled to continue second study circle postgraduate studies.
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