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BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR REZULTATAI 

 
Buhalterinės apskaitos studijų programos tikslai - parengti aukštos kvalifikacijos specialistą – buhalterį, 

gebėsiantį  taikyti naujausias,  fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais pagrįstas žinias ir informaciją 
savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi, būtinas sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrinėje 
profesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti su šia veikla susijusias problemas; planuoti ir organizuoti 
veiklą, tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir kontroliuoti finansinius procesus įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose; pritaikyti mąstymo  įgūdžius ir požiūrius, teikiančius galimybę kūrybiškai veikti naujoje 
situacijoje; bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, perteikti informaciją specialistų ir ne specialistų 
auditorijoms, dirbti individualiai ir komandoje, nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žinios ir jų 
taikymas 

1.1. Žino bendruosius filosofijos, psichologijos, ekonomikos, finansų, vadybos ir kitų mokslų 
principus ir supranta jų taikymo ypatumus, analizuojant ūkio subjekto problemas ir priimant 
sprendimus. 
1.2. Žino esmines studijuojamų dalykų sąvokas ir geba taikyti turimas apskaitos profesinės 
veiklos teorines žinias buhalterio praktinėje veikloje. 

Gebėjimas 
vykdyti tyrimus 

2.1. Geba naudojantis pirminiais ir antriniais duomenų šaltiniais rinkti, analizuoti, interpretuoti 
ir valdyti apskaitos duomenis, taikant šiuolaikines informacines technologijas ir jų galimybes. 
2.2. Geba taikyti efektyvius tyrimo metodus, kryptingai kaupiant informaciją apskaitos 
klausimams nagrinėti, ir atlikti į praktiką orientuotus tyrimus. 

Specialieji 
gebėjimai 

3.1. Geba organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą, formuoti ir įgyvendinti apskaitos 
politiką, tvarkant ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis norminiais aktais, 
tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, rengiant finansinę, mokestinę ir kt. 
atskaitomybę bei vertinti, lyginti, naudoti apskaitos informaciją pagal buhalterio pareiginius 
nuostatus. 
3.2. Geba rengti mokesčių deklaracijas ir konsultuoti mokesčių apskaitos klausimais, 
prognozuoti ir sudaryti finansinių ataskaitų planus, rengti juridinio asmens biudžetus. 
3.3. Geba vertinti ūkio subjekto išorinę ir vidinę situaciją, taikyti ūkio subjekto veiklą 
apibūdinančius rodiklius ir vertinti rezultatus, atlikus ūkio subjekto rodiklių analizę. 
3.4. Geba kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais ir 
norminiais aktais, vadovaujantis profesinės etikos principais praktinėje veikloje, užtikrinti 
veiksmingą apskaitos politikos vykdymą bei atlikti buhalterinės apskaitos ir finansinių 
ataskaitų auditą. 
3.5. A (Vidaus audito specializacija) Geba atlikti vidaus auditą, taikyti vidaus kontrolės 
sistemą, planuoti išteklių panaudojimą ir pagrįsti jų panaudojimo efektyvumą, vertinti ūkio 
subjekto finansinės būklės ir veiklos rezultatus. 
3.5. B (Verslo vertinimo specializacija) Geba atlikti verslo įmonės  ekonominį įvertinimą, 
taikyti verslo finansų valdymo principus įmonių veikloje, sudaryti verslo įmonių biudžetą 
ribotų išteklių sąlygomis, atlikti investicijų finansinį vertinimą. 

Socialiniai 
gebėjimai 

4.1. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai  
komunikuoti su specialistais ir kitais asmenimis profesinėje aplinkoje  lietuvių bei užsienio 
kalba. 
4.2. Geba dirbti komandoje, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, prisiimdamas 
atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaujantis  profesinėje 
veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu. 

Asmeniniai  
gebėjimai 

5.1. Geba savarankiškai ir argumentuotai spręsti problemas praktinėje veikloje, taikant 
analitinius ir loginius įgūdžius, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija. 
5.2. Geba organizuoti savo darbą ir tobulinimąsi savarankiškai, taikant įgytas teorines žinias 
praktikoje bei prisiimant moralinę atsakomybę už patikėtas užduotis ir jų rezultatų poveikį 
visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 


