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H01B007 Taikomoji filosofija – 3 kr. 
(15T, 15P, 15K, 35S) 

Filosofijos kurso metu studentams pristatomos fundamentalios filosofinės Rytų ir Vakarų kultūrų problemos, pagrindinės mąstymo 
paradigmos įvairiais filosofijos raidos laikotarpiais bei svarbiausi mąstytojai, nulėmę filosofijos raidą. Baigę šį kursą studentai įgyja kritinio 
mąstymo gebėjimus, išmoksta kvalifikuotai nagrinėti filosofijos klausimus, įpranta korektiškai diskutuoti filosofijos, religijos, ideologijos bei 
dorovės temomis, taip pat racionaliai vertinti mentalinę, socialinę, ekonominę, politinę, kultūrinę realybę ir jos virtualias apraiškas. 
Filosofijos kurso metu studentai susipažįsta su filosofijos kilme ir objektu bei problemišku filosofijos ir mitologijos / religijos / mokslo / 
kultūros santykiu. Pristatomos esminės konfucianizmo, daoizmo, budizmo, dzenbudizmo koncepcijos ir kategorijos, supažindinama su 
svarbiausiomis senovės Graikijos, taip pat klasikinėmis – viduramžių, renesanso, naujųjų amžių, moderniųjų laikų ir postmodernistinėmis 
filosofinėmis teorijomis. Praktinių užduočių metu, rašydami filosofinį esė ir atlikdami kūrybinį projektą, studentai įgytas teorines žinias 
pritaiko aktualiems kasdienybės atvejams analizuoti. 

Literatūra: 
● Nekrašas, E. (2010). Filosofijos įvadas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 
● Arlauskas, S. (2011). Šiuolaikinė filosofija: monografija. Vilnius : Charibdė. 
● Kanišauskas, S. (2011). Moralės filosofijos pagrindai. Vilnius: MRU. 
● Plėšnys, A. (2010). Filosofijos įvadas. Vilnius: Taura. 
● Arant, D. (1999). Perspectives: Ethics, Issues and Controversies in Mass Media. – St. Paul, MN: Coursewise Publishing. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Ernesta Molotokienė 

H04B056 Užsienio verslo kalba (anglų kalba) – 4 kr. 
(20T, 25P, 15K, 47S) 

Dalyko tikslas yra padėti studentams taikyti teorines žinias  įgytas per anglų kalbos  paskaitas. Studentai skaito, klauso, rašo, kalba ir 
analizuoja medžiagą anglų kalba. Jie išmoksta rašyti oficialius ir neoficialius laiškus savo partneriams ir klientams. Studentai pagerina savo 
rašymo įgūdžius ir ugdo kritinį mąstymą. Pratimai, skaitymo ir straipsnių  analizė, pokalbiai ir pristatymai padeda išmokti žodžius ir išreikšti 
savo mintis. Kurso dalykas taip pat susideda iš gramatikos pratimų, kurie analizuoja gramatinius aspektus. Kurso dalyko  pabaigoje studentai 
gebės laisvai kalbėti ir rašyti anglų kalba. Iš praktinės dalies kurso dalyko tikslas yra padėti studentams suprasti medžiagą ir paskatinti 
kūrybiškai ją taikyti sprendžiant realias verslo anglų kalbos užduotis. 

Literatūra: 
● Johnson, C. (2010). Intelligent Business. Coursebook. Prie-Intermediate. London: Pearson Education Limited. 
● Johnson, C. (2011). Intelligent Business. Coursebook. Intermediate. London: Pearson Education Limited. 
● Barral, I., Barral N. (2010). Intelligent Business Skills Book. Prie-Intermediate. London: Pearson Education Limited. 
● Trappe, T., Tullis, G. (2011). Intelligent Business. Skills Book. Intermediate. London: Pearson Education Limited. 

Dalyko aprašo sudarytoja asist. Irina Tiuliuliukova 

P01B009 Išmanieji matematiniai sprendimai – 4 kr. 
(20T, 25P, 15K, 47S) 

Išmaniųjų matematinių sprendimų kurse nagrinėjama matricų, determinantų teorija, tiesinių lygčių sistemos ir jų sprendimo metodai. 
Sudaromi ir analizuojami tiesiniai vadybos ir ekonomikos uždavinių modeliai. Supažindinama, ribų teorija, dėstomi diferencialinio 
skaičiavimo metodai, išvestinių taikymai tiriant funkcijas bei įvairius socialinius reiškinius bei procesus. Aukštosios matematikos kurse taip 
pat dėstomi integralinio skaičiavimo metodai, supažindinama su  apibrėžtiniais integralais, jų skaičiavimu ir taikymu ekonomikoje ir versle. 

 Literatūra: 
● Janušauskaitė, S., Marčiukaitienė, A. (2009). Tiesinė algebra ir matematinė analizė. Kaunas: Technologija. 
● Apynis, A., Stankus E. (2008). Matematika. Vilnius: TEV. 
● Pekarskas, V. (2008). Trumpas matematikos kursas. Kaunas: Technologija. 
● Mathematics Resource: http://www.mathworld.wolfram.com. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Rasa Grigolienė 

S08B019 Tyrimų metodologija ir duomenų analizė – 5 kr.  
(20T, 25P, 15K, 73S)  

Tyrimų metodologija ir duomenų analizė –kursas, skirtas padėti studentams pasirengti savarankiškai atlikti pirmuosius tiriamuosius darbus 
(referatą, kursinį darbą, baigiamąjį (diplominį) darbą) bei susipažinti su duomenų sisteminimu, skaitinių charakteristikų skaičiavimu bei jų 
interpretavimu. Studijuodami šį dalyką studentai analizuoja įvairią socialinių mokslų literatūrą, formuojasi darbo su moksliniais šaltiniais 
įgūdžius, mokosi pažinti ir savarankiškai realizuoti esminius pirmųjų tiriamųjų darbų metodologinius reikalavimus, įvaldo svarbiausius 
tyrimų metodus, universaliuosius tyrimo dizaino reikalavimus, sistemina surinktus duomenis, skaičiuoja jų skaitines charakteristikas bei 
interpretuoja gautus rezultatus, susipažįsta su tiriamųjų darbų etikos nuostatomis. 

Literatūra: 
● Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2009). Kiekybinių tyrimų metodologija: vadovėlis vadybos ir administravimo 

studentams. Klaipėda: S. Jokužio leidykla. 
● Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2006). Statistika ir jos taikymai. I dalis. Vilnius: TEV. 



● Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC. 
● Kasnauskienė, G. (2010). Statistika verslo sprendimams. Vilnius: VU leidykla. 
● Ramašauskas, O., Grigolienė, R., Martinkienė, J., Puleikienė, K. ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai. 

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Rasa Grigolienė 

S04E025 Mikroekonomika - 6 kr. 
(30T, 30P, 15K, 85S) 

Mikroekonomikos dalyko studijos studentams padės susipažinti su šiuolaikinės rinkos ekonomikos pagrindais. Kurso metu siekiama pagilinti 
būsimųjų ekonomistų žinias apie ekonomiką ir jos procesus bei išmokyti studentus numatyti jų įtaką verslo plėtojimui nacionaliniame ūkyje 
ir tarptautiniu mastu. Mikroekonomikos dalyko metu nagrinėjamas rinkos dalyvių vaidmuo tvarkant ūkį, atliekama rinkos ekonomikos 
produkto paklausos ir pasiūlos analizė, nagrinėjami vartotojo ir gamintojo elgseną formuojantys veiksniai, palyginamos pagrindinės ūkinės 
veiklos organizavimo formos, nagrinėjama gamybos kaštų teorija ir pelno susidarymas, aptariamas rinkos struktūrų efektyvumas, gamybos 
veiksnių rinkų pajamos ir kt.  
Literatūra: 

● Andriušaitienė, D., Drejeris, R., Jakutis, A., Petraškevičius, V., Stepanovas.  (2016). Ekonomikos teorija. Vilnius: Technika. 
● Mankiw, N. G. (2012). Principles of Economics. Harward University. South-Western. 
● Panovas, I. (2013). Mikroekonomika. Vilnius: MRU leidykla. 
● Paunksnienė, J., Liučvaitienė, A. (2013). Mikroekonomika: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. 
● Varian, Hal. R. (2011). Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris. Vilnius: Margi raštai. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė 
  

P09I002 Išmaniųjų technologijų taikymas - 6 kr. 
(30T, 30P, 15K, 85S)  

Kurso metu siekiama pagilinti Verslo įmonių ekonomikos studijų programos studentų žinias apie šiuolaikines bendravimo technologijas, 
elektroninio pašto priemones, virtualias saugyklas, automatines vertykles, taikomųjų programų skirtumus ir funkcijas. Gilinami darbo su 
internetinėmis paieškos sistemomis, teisės aktų duomenų bazėmis bei informacinėmis sistemomis įgūdžiai. Mokama, kaip tekstinio 
redaktoriaus pagalba kurti sudėtingus tekstinius dokumentus, naudotis šablonais, kurti įvairias formas, serijinius laiškus ir pan. Mokoma 
skaičiuoklės pagalba tinkamai formatuoti duomenų lenteles, funkcijų ir formulių pagalbą atlikti skaičiavimus, kurti diagramas, tinkamai 
grupuoti duomenis lentelėse, kurti dinaminius grafikus, suvestines, atlikti duomenų analizę bei pasinaudojant sprendimų priėmimo 
galimybėmis priimti pagrįstus verslo sprendimus realiose situacijose. Kurso metu suteikiamos žinios, kaip kurti vaizdingas bei informatyvias 
prezentacijas bei kaip kurti video pristatymus naudojant nuotraukų ir video medžiagos apdorojimo priemones. Kurso metu studentai taip pat 
mokomi kurti nesudėtingą svetainę pasinaudodami turinio valdymo sistema.   

Literatūra:   
● Misevičienė, R., Budnikas, G., Šutienė, K., Paulauskaitė-Tarasevičienė, A. (2011). Inovatyvios informacinės technologijos. 

Kaunas: Technologija.   
● Vidžiūnas, A., Vidžiūnaitė, M. (2013). Skaičiuoklės taikymas apskaitoje ir vadyboje. Kaunas: Smaltija.   
● Dulinskas, D., Dulinskienė, J. (2012). ECDL 5.0 visiems: lietuviška programų versija.   
● Leonavičienė, B. (2014). MS Office 2013. Kaunas: Smaltija.   

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Ilona Rupšienė 

S01T005 Verslo teisė – 4 kr. 
(20T, 25P, 15K, 47S) 

Dalykas skirtas ugdyti studentų teisinį mąstymą, praktinius įgūdžius vertinant ir analizuojant situacijas, kylančias verslo organizavimo metu, 
išmokyti savarankiškai naudotis teisės aktais ir juos taikyti praktinėje veikloje, supažindinti su teismų praktika šioje srityje. Kurso tikslas – 
pasiekti, kad studentai: suvoktų juridinio asmens sąvoka, požymius, atskirų teisinių formų įmonių steigimo, veiklos ir likvidavimo pagrindus; 
žinotų bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymą, komercinio atstovimo ypatumus; išmoktų naudotis įmonių veiklą 
reglamentuojančiais teisės šaltiniais ir sugebėtų juos praktiškai taikyti; galėtų vertinti ir analizuoti susiklėsčiusią teisminę praktika verslo 
organizavimo srityje. 

Literatūra: 

● Mizaras, V. (2009). Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Vilnius: Justitia.  
● Mikuckienė, S. ir kt. (2009). Bankroto teisė. Pirmoji knyga. Vilnius: Justitia. 
● Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // 2000, Nr. VIII-1864. Aktuali redakcija 2016-01-01. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Žilvinas Jaraminas 

S05B057 Verslo etika ir socialinė atsakomybė - 4 kr.  
(20T, 25P, 15K, 47S) 

Šiuo dalyku siekiama supažindinti studentus su verslo etikos ir socialinės atsakomybės pagrindiniais principais, formavimosi ištakomis bei 
teoriniais požiūriais, kad studentai gebėtų suvokti ir atpažinti šiuos reiškinius, jų pasireiškimo bei skatinimo galimybes praktikoje. Paskaitų 
metu studentai susipažins su verslo kodeksų taikymo ir socialinės atsakomybės atskleidimo formomis. Kurso metu studentai gilinsis į 
nacionalinių ir tarptautinių organizacijų, skatinančių ir vertinančių socialines iniciatyvas, veiklos principus. Diskusijų metu pateikti ir 
išanalizuoti imitaciniai modeliai ir atvejo analizės padės studentams tinkamai įvertinti verslo etikos ir socialinės atsakomybės priemonių 
integravimą į įmonės veiklą, siekiant sukurti įmonės konkurencinius pranašumus ir prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo. 

Literatūra: 
● Misevičius, V. (2014). Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. KTU leidykla Technologija. 



● Hartman, L.P., DesJardins, J., MacDonal C. (2014). Business ethics: Decision Making for Personal Integrity & Social 
Responsibility. 3th edition, McGraw-Hill Irwin. 

● Crane, A., Matten, D., Spence, L. J. (2013). Corporate social responsibility: readings and cases in a global context. (2nd ed.) 
Routledge, Taylor and Francis Group. 

● Griseri, P., Seppala, N. (2010). Business Ethics and Corporate Social Responsibility. South-Western Cengage Learning. 
● LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (2016).  Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2020  metų veiksmų planas. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr .Izolda Skruibytė 

S04E026 Makroekonomika 
(30T, 30P, 15K, 85S) 

Šis kursas skirtas išplėsti žinias apie ekonomiką, suteikti informaciją apie makroekonomikos procesus bei išmokyti studentus numatyti jų 
įtaka verslo plėtojimui nacionaliniame ūkyje ir tarptautiniu mastu. Makroekonomikos dalyko metu analizuojamos makroekonomikos 
problemos ir jų sprendimo būdai. Teorinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu nagrinėjami pagrindiniai makroekonomikos rodikliai, 
analizuojama visuminė paklausa ir pasiūla, monetarinė ir fiskalinė politika, atkreipiant studentų dėmesį į jų skirtumus ir reikšmę versle, taip 
pat analizuojamos nedarbo ir infliacijos pasekmės, nagrinėjamas ekonominis augimas, aptariama tarptautinės prekybos nauda.  

● Andriušaitienė, D., Drejeris, R., Jakutis, A., Petraškevičius, V., Stepanovas.  (2016). Ekonomikos teorija. Vilnius: Technika. 
● Blanchard, O., Johnson, D. R. (2013). Macroeconomics. London: Pearson. 
● Čiegis, R. (2012). Makroekonomika. Vilnius: VU leidykla. 
● Mankiw, N. G. (2012). Principles of Economics. Harward University. South-Western. 
● Snieška, V., Baumilienė, V., Bernatonytė, D., Čiburienė, J., Dumčiuvienė, D. ir kt. (2011). Makroekonomika. Kaunas: 

Technologija. 
Dalyko aprašo sudarytojos: doc. Kristina Puleikienė 

 lekt. Daiva Viningienė 

P09I003 Skaičiuoklės taikymas ekonomikoje – 6 kr.  
(30T, 30P, 15K, 85S) 

Kurso metu studentai supažindinami su skaičiuoklės taikymo galimybėmis sprendžiant ekonominius ir finansinius uždavinius. Kurso metu 
studentai mokosi dirbti su 1) finansinėmis funkcijomis, kurių pagalba sprendžiami įvairūs paskolų suteikimo ir grąžinimo uždaviniai; 2) 
investicinėmis funkcijomis, kurių pagalba apskaičiuojama diskontuota kapitalo vertė bei įvertinamas projekto naudingumas 3) turto 
nusidėvėjimo funkcijomis, kurių pagalba galima apskaičiuoti turto nusidėvėjimą įvairiais metodais, 4) vertybinių popierių analizės 
funkcijomis, kurios leidžia atlikti vertybinių popierių apskaitą. Kurso metu taip pat sprendžiami optimizavimo uždaviniai  kuriami įvairūs 
scenarijai bei atliekami prognozavimo uždaviniai. Taip pat praktinių užsiėmimų metu pademonstruojamos ir kitos skaičiuoklės funkcijos bei 
mokoma patiems sukurti makrokomandas, kurios padeda sudaryti finansinės atskaitomybės dokumentus bei pasiruošti minėtų dokumentų 
šablonus.  

Literatūra: 
● Skvernys, V., Padaigienė, R., Patašienė, I.,  Dėmenienė, A. (2011). Finansų analizė su Ms Excel. Kaunas: Technologija. 
● Vidžiūnas, A. (2014). MS Excel 2013. Skaičiuoklių taikymas apskaitoje ir vadyboje. Kaunas: Smaltija. 
● Dėmenienė, A., Zacharovienė, E., Mušankovienė, V. R. ir kt. (2015). Excel 2013 ekonomistams ir vadybininkam. Kaunas: 

Technologija. 
● Winston, W. (2016). Microsoft Data Analysis and Business Modeling. 5th edition. Microsoft Press. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Ilona Rupšienė 

S03V108 Verslininkystė - 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S) 

Verslininkystės kursas suteikia studentams verslo žinių. Tai verslo studijos, kur nusakoma verslo esmė, verslo ryšių svarba su šalies ūkiu ir 
visuomene, verslininko galimybės, kuriant gerovę valstybei ir sau. Apžvelgiama informacijos verslininkystei svarba ir jos valdymo ypatumai. 
Analizuojama asmeninių ryšių tinklų transformacija į verslo ryšius, vystant aktyvią veiklą versle. Aptariami ofšorinio verslo ypatumai. 
Nagrinėjama verslininko kaip asmenybės, formuojant verslo subjektą, svarba. Visas dėstomas verslininkystės kursas glaudžiai siejamas su 
praktinėmis galimybėmis baigus studijas siekti verslo kūrimo ir skatina kūrybiškumą verslininkystėje. 

Literatūra: 
● Gineitienė, Z. (2009). Verslo kūrimas ir valdymas. Vilnius. 
● Laurs, I. (2013). Verslas naujai. Vilnius: Vaga. 
● Rimkuvienė, S., Tamošaitienė, J. (2012). Verslo planavimas ir organizavimas. Vilnius: Technika. 
● Šapalienė, L., Valentukevičienė, S., Zakarienė, J. (2014). Verslo plano ekonominių skaičiavimų pagrindai. Ciklonas. 

Dalyko aprašo sudarytoja prof. dr. Angelė Lileikienė 
B09V004 Darbuotojų sauga ir sveikata – 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S)  

Darbuotojų saugos ir sveikatos kurse  nagrinėjamos visos prevencinės priemonės skirtos darbuotojų darbingumui,  sveikatai  ir  gyvybei  
darbe išsaugoti. Studentai detaliai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema, darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės 
kontrolės organizavimu įmonėje, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų struktūra bei funkcijomis, instrukcijų rengimo reikalavimais. 
Atskleidžiami vadovų, specialistų ir darbuotojų mokymo, atestavimo ir instruktavimo ypatumai. Ypač didelis dėmesys skiriamas saugios ir 
nekenksmingos darbo aplinkos užtikrinimo reikalavimams: analizuojami reikalavimai darboviečių įrengimui, darbo priemonėms ir darbams, 
darbo vietų apšvietimui, darbo aplinkos mikroklimatui, apsaugai nuo triukšmo, vibracijos, spinduliuotės ir šiluminio poveikio. Nagrinėjami 
gaisrinės saugos reikalavimai. Plačiai analizuojamas kenksmingų darbo aplinkos veiksnių normavimas, darbo aplinkos rizikos įvertinimas ir 
jos prevencijos priemonės bei darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis, priklausomai nuo profesinės rizikos. Studentai 
supažindinami su profesinių ligų priežastimis ir prevencija, mokomi tirti nelaimingus atsitikimus, pildyti dokumentus. Analizuojami  
aplinkosaugos aspektai ir jų poveikis aplinkai. 



Literatūra: 
● Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai. http://www.vdi.lt/norminia/dsa.htm  
● Čyras, P. ir kt. (2005). Gyventojų apsauga ekstremaliose situacijose. Technika. 
● Ramonas, Z., Čikotkienė, D. (2009). Ergonomika. Žmonių saugos pagrindai. Liucijus. 
● Butkus, R. (2011).  Profesinės saugos valdymas: Mokomoji knyga. ASU leidykla.  
● Stankiuvienė, A. (2015). Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai. Vilnius: Technika.  

Dalyko aprašo sudarytojas doc. dr. Algirdas Giedraitis 

S03V005 Vadybos pagrindai – 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S)  

Vadybos pagrindų kursas skirtas supažindinti studentus su valdymo funkcijomis, įmonės organizacine valdymo struktūra, sprendimų 
priėmimo procedūromis. Plačiai analizuojami įvairūs moksle bei praktinėje veikloje vartojami valdymą apibūdinantys terminai bei 
pagrindinės valdymo sistemos. Siekiama supažindinti studentus su Lietuvos ir tarptautinio ūkio vystimosi tendencijomis, įtakojančiomis 
galimybę kuriant naują verslą, pateikiant šiuolaikinės vadybos filosofijos esmę. Dėstomas dalykas, studentams leidžia sužinoti įvairaus tipo 
įmonių steigimo Lietuvoje tvarką, vadybos naudą, siekiant asmeninių ir grupinių tikslų, panaudojant platų mokslo žinių spektrą. Ypač daug 
dėmesio skiriama priimant valdymo sprendimus, suvokiant pagrindines valdymo funkcijas, jų vietą ir vaidmenį, valdymo metodus įmonės 
veiklos rezultatams, tinkamai reaguojant į rinkos pokyčius. Atkreipiamas klausytojų dėmesys į darbuotojų vadybos pagrindus. Atliekant 
praktines užduotis, gebės suvokti vadovavimo stiliaus ir bendravimo naudą. 

Literatūra: 
● Stoner, J. A. f. ir kt. (2009). Vadyba. Poligrafija ir informatika. 
● Zakarevičius, P. ir kt. Organizacijų vadyba. (2011). Kaunas: VDU leidykla. 
● Martinkus, B., Stoškus, S. ir kt. Vadybos pagrindai. (2010). Šiauliai:  Šiaulių universitetas. 
● Bakanauskienė, I., Kiguolienė, A. (2013). Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas. Kaunas: VDU leidykla. 
● Šimanskienė, L.,  Župerkienė, E. (2013). Darnus vadovavimas. Klaipėdos universitetas. 
● Evans James R., Lindsay William M. (2011). The management and control of quality. South-Western/Cengage Learning. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Jurgita Martinkienė 

S04E027 Apskaitos pagrindai – 6 kr. 
(30T, 30P, 15K, 85S) 

Apskaitos pagrindų kurso metu akcentuojama apskaitinės informacijos svarba ir vieta įmonių ūkinėje ir finansinėje veikloje, pateikiami  
vartotojai. Šiuo kursu siekiama supažindinti su apskaitos reglamentavimu, buhalterinės apskaitos principais, buhalterinės apskaitos matais, 
išnagrinėti finansinės ir valdymo apskaitos skirtumus. Kurso metu su studentais nagrinėjama turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė ir 
tarpusavio ryšys, analizuojama ūkinių operacijų įtaka turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiams, mokoma praktiškai skirstyti 
konkrečios įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus, taip pat analizuoti ūkinius faktus, sisteminti ir registruoti juos pirminiuose 
dokumentuose ir apskaitos registruose bei mokoma suprasti apskaitos dokumentų reikšmę, jų informacinį ir teisinį aspektus bei įsisavinti 
apskaitos dokumentų rekvizitus, žinoti jų juridinę galią. Praktiškai mokinama tvarkyti Didžiosios knygos sąskaitas, taisyti klaidas apskaitos 
registruose, apskaitoje atlikti koreguojančius įrašus, parengti darbinę atskaitomybės lentelę, sudaryti įmonės balansą, pelno (nuostolių) 
ataskaitas bei sudaryti finansinės atskaitomybės ataskaitas. 

Literatūra: 
● Bajorūnienė, S., Christauskas, Č. (2014). Apskaitos praktikumas. Kaunas: Technologija. 
● Kalčinskas, G., Kalčinskaitė – Klaimaitienė, R. (2017). Buhalterinė apskaita. Vilnius: UAB „Pačiolis”. 
● Kalčinskas, G., Kalčinskaitė – Scott, P. (2018). Introduction to Accounting. OUP Oxford. 
● Žaptorius, J.  (2017). Tvarumo apskaita ir valdymo kontrolės sistema.Vilnius: VGTU leidykla. 
● Horner, D.  (2017). Accounting for non Accountants. Kogan Page. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Vilma Eidininkienė 

S04E028 Verslo mokesčiai –3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S)  

Kiekviena valstybė, veikdama per parlamentą ir valdymo organus, atlieka daug įvairių funkcijų – apsaugos, gamybinės-komercinės veiklos, 
vystymo ir administracines funkcijas. Šių funkcijų vykdymui reikia didelių finansinių išteklių, kurių svarbiausias, nuo seniausių laikų 
žinomas šaltinis – mokesčiai. Verslo mokesčių kurso metu siekiama, kad studentai identifikuotų mokesčių vaidmenį finansų sistemoje, 
apibūdintų pagrindinius mokesčių elementus, principus ir rūšis, įvertintų šalies mokesčių sistemą, išskirtų Lietuvoje mokamų mokesčių rūšis, 
objektus, subjektus, tarifus, lengvatas, išmoktų apskaičiuoti pridėtinės vertės, pelno, gyventojų pajamų mokesčius, suprastų mokesčių 
administravimo svarbą, mokesčių derinimo ES požiūrius ir principus. 

Literatūra: 
● Balkytė, G. (2013). Mokesčiai: vadovėlis. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė. 
● Kalčinskas, G., Deveikis, G. ir kt. (2017). Išmaniosios mokesčių sistemos taikymas įmonėje . Vilnius: UAB „Pačiolis“. 
● Mituzienė, R., Jonuškienė, E. (2011). Lietuvos mokesčių sistema: mokymo (-si) priemonė. Šiauliai : Šiaulių valstybinė kolegija.  
● Mokesčius reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, normatyviniai aktai. www.vmi.lt.; www.lrs.lt. 
● Šapalienė, L. (2010). Lietuvos mokesčių sistema: teoriniai ir praktiniai pagrindai. Vilnius: RDI grupė. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Deimena Kiyak 

S04E030 Finansų pagrindai – 5 kr.  
(20T, 25P, 15K, 73S) 

Studentai kurso metu analizuos esminius finansų pagrindų bruožus, finansinių išteklių formavimo šaltinius, susipažins su įmonės 
dokumentais bei patys juos rengs, analizuos įmonės turimo kapitalo struktūrą. Praktinių užsiėmimų metu studentai turės atlikti užduotis, 
susijusias su įmonės finansinės būklės, investuojamų lėšų ekonominiu pagrįstumu, rizikos įvertinimu, kapitalo kainos ir optimalios kapitalo 



struktūros nustatymu. Taip pat bus atliekamos užduotys, susijusios su pinigų srautų vertės nustatymu laiko atžvilgiu, anuiteto būsimos ir 
esamos vertės apskaičiavimu, paskolos amortizacijos sudarymu, vertybinių popierių rinkos kainos apskaičiavimu. Nagrinėjant papildomų 
finansinių išteklių poreikio nustatymą, bus pateiktos užduotys, imituojančios konkrečios įmonės finansinę padėtį,  kurios įgalins užtvirtinti 
žinias įgytas teorinių paskaitų metu. Didelė paskaitų dalis skiriama finansiniam prognozavimui, siekiant įtvirtinti studentų žinias pardavimo 
augimo pagrįstumui, papildomų finansinių išteklių poreikio nustatymui ir grįžtamojo ryšio įvertinimui, taip pat rizikos įvertinimui. 

Literatūra: 
● Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas (vadovėlis). Kaunas: Spalvų kraitė. 
● Buckiūnienė, O. (2011). Finansų teorijos pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus kolegija. 
● Lileikienė, A, Grigaliūnienė, Ž. (2014). Verslo finansų valdymas. Klaipėda: KU leidykla. 
● Pat, Obi (2009). Verslo finansų pagrindai (vadovėlis).  Kaunas: Technologija. 
● Falk, G. (2014). Financial Management. 

Dalyko aprašo sudarytoja prof. dr. Angelė Lileikienė 
S04E029 Bankininkystė – 3 kr. 
(15T, 15P, 15K, 35S) 

Studentai kurso metu analizuos esminius komercinių bankų sistemos bruožus, įvertins komercinių bankų veiką, tuo tikslu atliks komercinių 
bankų veiklos analizę, susipažins su bankinės veiklos  dokumentais bei patys juos rengs. Praktinių užsiėmimų metu studentai turės atlikti 
užduotis, susijusias su visapusišku kliento įvertinimu, suteikiant paskolą, sudarys paskolos gavimo amortizaciją, paskaičiuos uždirbamas 
banko grynąsias palūkanų pajamas, įvertins banko rizikas: kredito, palūkanų, likvidumo. Nustatys problemines paskolas ir gebės parengti 
probleminių paskolų valdymo priemones. 

Literatūra: 
● Kropas, S., Čiapas, L., ir kt. (2013). Bankų finansų valdymas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 
● Lileikienė, A., Martinkienė, J. (2005). Bankininkystė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
● Миллер, Р. Л. (2014). Современные деньги и банковское дело. Москва: Инфа. 
● Синки, Д. Ф. (2012). Управление финансами коммерческих банков. Москва: Банковское издательство. 

Dalyko aprašo sudarytoja prof. dr. Angelė Lileikienė 

S03V006 Rinkodaros pagrindai – 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S)  

Šiame rinkodaros pagrindų kurse nagrinėjami esminiai rinkodaros principai. Kurso metu bus pristatomos įvairios rinkodaros strategijos bei 
modernios rinkodaros taktikos. Pateikiami vartotojų elgsenos pagrindai, analizuojami rinkos segmentų identifikavimo, tikslinių rinkų 
parinkimo, pasiūlymo rinkai pozicionavimo bei prekės ženklo formavimo klausimai. Taip pat analizuojami rinkodaros komplekso elementai, 
kurie bus pritaikomi naujų prekių kūrimo, kainodaros strategijų, integruotos rinkodaros komunikacijos procesuose. Kurso metu studentai 
turės parengti rinkodaros planą naujai sukurtam produktui ar paslaugai (arba adaptuoti jau turimą įmonės produktą arba paslaugą), 
pritaikydami išklausytą teorinę medžiagą praktiškai. 

Literatūra: 
● Bagdonienė, L., Hopenienė, R. (2015). Paslaugų marketingas ir vadyba. Kaunas: Technologija. 
● Levinson, J. C. (2013).  Partizaninis marketingas. http://pdfknygos.com/partizaninis-marketingas/ 
● A. Pabedinskienė. (2012). Marketingo tyrimai. Mokymo(si) rinkinys. 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Marketingo_tyrimai.pdf 
● Virvilaitė, R. (2012). Marketingo valdymas: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija. 
● Podnar, K. (2015).Corporate communication: A marketing viewpoint Routledge. Taylor and Francis Group. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Indrė Razbadauskaitė- Venskė 

S04E039 Verslo įmonių ekonomika – 4 kr.  
(20T, 25P, 15K, 47S) 

Kurso metu studentai susipažins su verslu kaip sistema, bus išmokyti įvertinti rinkos aplinką ir galimybes, steigti įmonę, įgis gebėjimų 
įvertinti įmonės ekonominę veiklą. Studentai bus supažindinami su įmonės išteklių formavimu ir jų valdymu, investicijų ekonominiu 
įvertinimu. Atkreipiamas studentų dėmesys į dirbančiųjų poreikio nustatymą bei apmokėjimo formas, įmonės produkcijos savikainos 
kalkuliacijos sudarymą. Studentai supažindinami su įvairiais rodikliais, padedančiais įvertinti įmonės veiklos efektyvumą. Verslo įmonių 
ekonomikos dalyko studijos padeda studentui analizuoti įmonės veiklos pagrindinius rezultatus, naudojantis prieinama finansine informacija. 
Studentai paruošiami informacijos, susijusios su verslo steigimu ir valdymu, savarankiškai paieškai, teisės aktų analizei ir vertinimui. 

Literatūra: 
● Aukščiūnas, V., Ginevičius, R. (2012). Įmonės gamybos išteklių ekonomika. Vilnius: Technika. 
● Gasparėnienė, L. Kartašova, J. (2015). Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas. Vilnius: MRU. 
● Koncevičienė, N. (2012). Verslo ekonomika. Marijampolė: Piko valanda. 
● Lukaševičius, K., Martinkus, B., Piktys, R. (2016). Verslo ekonomika. Kaunas: Technologija. 
● Vitas, A. (2016). Įmonės finansų ir verslo procesų analizė: investicijų rizika, biudžetų formavimas. Vilnius. 
● Dransfield, R. (2014). Business economics. UK: Florence Production Ltd. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė 

S04E038 Įmonių veiklos analizė – 5 kr.  
(20T, 25P, 15K, 73S) 

Rinkos ekonomikoje naujas finansų planavimo turinys reikalauja ir naujų ekonominių - matematinių modeliavimo metodų, tikslių finansinių 
rodiklių apskaičiavimo būdų. Todėl studentams akcentuojama, kad ekonomistui įmonėje svarbu naudoti ekonominius – matematinius 
metodus bei duomenis, pagrįstus įmonės veiklos analize. Paskaitų metu studentai supažindinami su įmonės veiklos analizės reikšme, valdant 
ribotus įmonės ekonominius išteklius, nagrinėjama įvairių rodiklių dinamika ir struktūra, jų tarpusavio ryšiai ir priklausomybė, nustatomi 



veiksniai, turėję įtakos tam tikrų rodiklių pokyčiams. Teoriniai įmonės veiklos analizės modeliai yra perkeliami į konkrečias praktines 
situacijas, studentai atlieka savarankiškai pasirinktos įmonės veiklos analizę, interpretuoja gautus rodiklius ir vertina įmonės veiklos 
perspektyvas.    

Literatūra: 
● Bagdžiūnienė, V. (2013). Finansinių ataskaitų analizė. Esmė ir verslo situacijos. Vilnius, Conto litera. 
● Gronskas, V. (2008). Ekonominė analizė. Kaunas: Technologija. 
● Mackevičius, J. (2007). Įmonių veiklos analizė: informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas. Vilnius: TEV. 
● Mackevičius, J., Giriūnas, L., Valkauskas, R. (2014). Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla. 
● Valančienė, L., Užienė, L. (2013). 100 įmonės veiklos analizės užduočių. Kaunas: Technologija. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė 
S04E032 Investicijų ekonomika – 4 kr. 
(20T, 25P, 15K, 47S) 

Šis dalykas skirtas būsimiems ekonomistams, siekiantiems gilesnio profesinio požiūrio į investavimo procesus įmonėse ir finansų rinkose. 
Dalyko turinys orientuotas į finansinius (vertybinių popierių portfelį) ir realiuosius (investicinius projektus) aktyvus, supažindinimą su 
baziniais principais, naudojamais realiųjų ir finansinių investicijų valdyme. Išklausę kursą, studentai gebės parinkti metodus, leidžiančius 
pagrįstai atrinkti pačias geriausias investicines alternatyvas, atlikti investicinių projektų, finansuojamų iš įvairių šaltinių, analizę ir vertinimą. 
Kurso pabaigoje studentai gebės sudaryti ir valdyti vertybinių popierių (finansinių aktyvų) portfelį, taikyti faktorinius modelius, priimant 
investicinius sprendimus.  

Literatūra: 
● Cibulskienė, D., Butkus, M. (2009). Investicijų ekonomika: finansinės investicijos. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 
● Cibulskienė, D., Butkus, M. (2007). Investicijų ekonomika: realiosios investicijos. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 
● Damodaran, A. (2011). The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit. Wiley. 
● Gasparėnienė, L. (2015). Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas: monografija. Vilnius. 
● Gudelytė, L., Valužis, M. (2013). Investicijų valdymas: praktinių užduočių rinkinys. Klaipėda: S. Jokužio leidykla. 
● Vitas, A. (2016). Įmonės finansų ir verslo procesų analizė: investicijų rizika, biudžetų formavimas. Vilnius. 

Dalyko aprašo sudarytoja  doc. Kristina Puleikienė 

S03V007 Logistika – 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S) 

Kurse analizuojama šiuolaikinė kompleksinės logistikos samprata, logistikos raidos laike etapai, logistikos plėtros veiksniai ir išsivystymo 
lygiai, logistinių sistemų koncepcijos, logistikos uždaviniai, funkcijos ir kai kurie valdymo aspektai, logistinio valdymo tendencijos 
tarptautiniu ir nacionaliniu mastu; nagrinėjamos pagrindinės logistikos veiklos sritys: klientų aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, 
transportavimo organizavimas, atsargų bei medžiagų srautų valdymas bei šių sričių sąsajos;  plačiai nagrinėjama šiuolaikinės logistikos 
sąvoka, logistikos reikšmė tarptautiniame versle, bendras logistikos tikslas, pagrindinės taisyklės, logistikos principai. Detalizuojama tiekimo 
grandies sąvoka bei struktūra, plačiai aptariamos logistinės sistemos bei logistinių sistemų planavimo pagrindai. Supažindinama su visuminių 
sąnaudų koncepcija, nagrinėjamos pagrindinės ir pagalbinės logistinės veiklos rūšys, jų ypatumai makrologistikos ir mikrologistikos 
lygmenyje, apžvelgiami modernios logistikos ir rinkodaros sąsajos tarptautinėje prekyboje. Apibrėžiamas bei nagrinėjamas logistikos 
produktas, jo integraciniai ryšiai, logistikos veiklos kontrolės metodai, analizuojamos efektyvios logistikos prielaidos; nagrinėjamos 
logistikos informacinės sistemos jų svarba logistikos sistemai, informacinių sistemų kūrimo principai logistikoje; analizuojamos logistinio 
bendradarbiavimo strateginės galimybės; modeliuojamas transportavimo procesas integruojant įvairias transporto rūšis ir transporto 
priemones, įvertinant alternatyvias INCOTERMS sąlygas. 

Literatūra:  
● Palšaitis, R. (2010). Šiuolaikinė logistika: vadovėlis. Vilnius:  Technika.  
● Meidutė, I. (2012). Logistikos sistema. Vilnius:  Technika, http://www.ebooks.vgtu.lt/product/logistikos-sistema. 
● Zinkevičiūtė, V., Vasiliauskas, A.V. (2013). Gamybos logistika. Gamybos vadyba. Klaipėda: S. Jokužio leidykla. 
● Minalga, R. (2009). Logistika versle:  mokomoji knyga. Vilnius: Homo liber. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Irina Solomatina 

S03V109 Tarptautinis verslas – 4 kr.  
(20T, 25P, 15K, 47S) 

Kurso metu studentai susipažįsta su tarptautinio verslo ir tarptautinių ekonominių santykių teoriniais aspektais bei tarptautinėje 
aplinkoje vykstančiais ekonominiais procesais, analizuoja ir vertina gamybos veiksnių, tokių kaip kapitalo bei darbo jėgos, 
tarptautinio judėjimo prielaidas, tendencijas bei poveikį nacionalinėms ekonomikoms. Aptariami tarptautinės prekybos 
politikos formos, prekybos reguliavimo metodai, klasikiniai ir šiuolaikiniai prekybos modeliai, prekybos strategijos, struktūra 
ir tendencijos, Studentai susipažįsta su mokėjimų balanso struktūra, akcentuojama tarptautinių ekonominių susitarimų svarba 
prekybiniams ryšiams. Apžvelgiama tarptautinių ekonominių organizacijų veikla ir įtaka nacionalinių ekonomikų augimui. 
Diskusijų ir praktinių užduočių pagalba formuojamas studentų gebėjimas orientuotis globalioje verslo aplinkoje ir efektyviai 
spręsti globalizacijos teikiamus iššūkius. 

Literatūra: 
● Pilinkienė, V. (2016). Tarptautinė ekonomika. Vadovėlis. Kaunas: Technologija. 
● Bernatonytė, D. (2010). Tarptautiniai ekonomikos modeliai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija. 
● Bernatonytė, D. (2011). Tarptautinė prekyba. Vadovėlis. Kaunas: Technologija. 
● Melnikas, B. (2014). Tarptautinis verslas: Inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas. Vadovėlis. Vilnius: Technika. 
● Reinert, K.A. (2012). An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy. 

Cambridge University Press. 
Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Izolda Skruibytė 



S04E033 Regionų ekonomika – 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S)  

Regionų ekonomikos dalyku siekiama išanalizuoti regionų socialines-ekonomines problemas, priežastis, siekius, taip pat pagrindinius 
regionų ekonominę sąrangą veikiančius teisės aktus. Paskaitų metu studentai gaus informaciją, susijusią su regionų strateginėmis plėtros 
kryptimis, ekonominiais-statistiniais metodais, kurie leidžia įvertinti regionų išsivystymo lygį ir vietą pasaulio žemėlapyje. Taip pat 
studentams bus pateikiami analitiniai pavyzdžiai, susiję su kitų šalių patirtimi, regionų valdymo modeliais, regionų ekonomikos 
konvergencija ir divergencija bei globalizacijos įtaka regionų ekonomikai. 

Literatūra: 
● Kilijonienė, A. (2010). Regionų ekonominė plėtra. Mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
● Mačys, G. (2005). Regionų ekonomika, politika ir valdymas Lietuvoje. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos 

centras. 
● Capello, R. (2016). Regional economics. Second edition. New York: Routledge. 
● Statistika: https://ec.europa.eu/info/index_lt 

Dalyko aprašo sudarytojai: doc. Kristina Puleikienė  
doc. Raimundas Vaitiekūnas 

S04E035 Įmonių veiklos planavimas – 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S)   

Siekdami konkurencinio pranašumo, ekonomistai turi nuolat stebėti pagrindinių rodiklių – indikatorių kitimą įmonėje bei prognozuoti tų 
pokyčių pasekmes. Įmonėje būtina sukurti vientisą planavimo ir prognozės sistemą, siekti optimalaus santykio tarp pajamų ir išlaidų bei 
efektyvaus visų išteklių naudojimo. Įmonių veiklos planavimo dalyko studijų metu pateikiami biudžetų sudarymo procesai ir pagrindiniai 
sudarymo principai verslo įmonėse. Supažindinama su dažniausiai pasitaikančiomis kliūtimis sudarant verslo įmonės biudžetus, derinant 
verslo siekius su galimybėmis realizuoti pamatuotus tikslus. Nagrinėjami biudžetavimo principai atskirose įmonės funkcinėse grandyse, 
pristatomi biudžetų planavimo ir prognozavimo instrumentai, taikytini sudarant biudžetus.  

Literatūra: 
● Bagdžiūnienė, V. (2011). Įmonių veiklos planavimas ir analizė: esmė ir verslo situacijos. Vilnius: Conto litera. 
● Lekavičienė, D. (2010). Ekonominio planavimo ir biudžetų sudarymo praktinės užduotys. Mokomoji knyga. Klaipėda. 
● Mileris, R. (2012).  Įmonių veiklos planavimo ir finansų pagrindai. Kaunas: Technologija. 
● Paunksnienė, J., Antanavičienė, J., Peleckis, K. (2011). Verslo pagrindai. Vilnius: Technika. 
● Tamulevičienė, D., Subačienė, R. (2013). Valdymo apskaita. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Deimena Kiyak 

S04E036 Kainodara – 4 kr. 
(20T, 25P, 15K, 47S) 

Kainų nustatymas – tai uždavinys, kurį sprendžia visos be išimties organizacijos. Šio modulio tikslas – padėti įsisavinti žinias, susijusias su 
kainodaros metodų taikymu įmonėje. Studijų metu nagrinėjama kainodaros sprendimų sąveika su kitais marketingo komplekso elementais, 
finansiniai su kainodara susiję klausimai, pelno masės ilgalaikėje perspektyvoje maksimizavimas, aptariami kaštų klasifikavimo bei analizės 
metodai, kuriais remiantis skaičiuojami bei analizuojami kaštai organizacijoje, siekiant nustatyti pelną prie įvairių gamybos apimčių, 
keičiantis kainų lygiui arba skirtingais produkto gyvavimo ciklo laikotarpiais. Taip pat nagrinėjama,  kaip gali būti tiriama organizacijos 
kainodaros sprendimų įtaka jos pelningumui, panaudojant produkto indėlio į pelną analizės metodą bei veiklos ir finansinio svertų analizės 
metodus. 

Literatūra: 
● Meškelienė, A. (2012). Valdymo apskaita: mokomoji medžiaga su praktinėmis užduotimis. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-

spaustuvė. 
● Miečinskienė, A. (2009). Kainodara: mokomoji knyga. Vilnius: Technika.  
● Nagle, T.T., Hogan, J. E. (2011). The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitable (5th Edition). Pearson 

Education. 
● Rastenis, J. (2006). Kainodara. Kaunas: Technologija. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Deimena Kiyak 

S04B013 Ekonometrija – 5 kr. 
(20T, 25P, 15K, 73S) 

Kurse pateikiama medžiaga apie ekonometrijos objektą. Ekonometrija nagrinėja matematinių modelių sudarymo bei ekonominių procesų 
modeliavimo problemas. Studentai supažindinami su gamybos planavimo uždavinių grafiniu bei analitiniu sprendimų metodais. Kursas 
leidžia susipažinti su lošimų teorijos bei sprendimų priėmimo pagrindais. Išklausę šį kursą studentai gebės savarankiškai modeliuoti 
ekonominius procesus bei priimti geriausius sprendimus iš kelių pateikiamų alternatyvų. 

Literatūra: 
● Balabonienė, I., Bliekienė, R., Stundžienė, A. (2013). Ekonometrija. Praktinis regresijos ir laiko eilučių modelių taikymas. Kaunas: 

Technologija. 
● Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2014). Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose. Vilnius: VU leidykla. 
● Mileris, R. (2013). Ekonominių reiškinių daugiamatė statistinė analizė. Kaunas: Technologija. 
● Valkauskas, R. (2010). Duomenų analizės įvadas. Vilnius: VU leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. dr. Laura Šaltytė-Vaisiauskė 

 
 
 



S04E067 Jūrų verslo įmonių ekonomika – 6 kr.  
(30T, 30P, 15K, 85S) 

Jūrų verslo įmonių veikla yra gyvybiškai svarbi jūrinei valstybei. Šiuo kursu siekiama paruošti jūrų verslo įmonių ekonomistus - 
finansininkus, kurie vertintų jūrų verslo ūkio subjektų veiklą, valdytų jūrų verslo įmonės finansus, formuotų ir kontroliuotų jūrų verslo 
įmonės biudžetą, pajamas, planuotų ir atliktų jūrų verslo įmonės vertinimą.  Kurso metu susipažįstama su jūrų verslo istorine apžvalga, 
privalumais ir trūkumais, jūrų verslo svarba šalims ir regionams. Nagrinėjami laivybos, jūrų transporto, žvejybos ir kitų jūrų verslo rinkų 
funkcionavimo aspektai. Analizuojama vidinės ir išorinės aplinkos įtaka jūrų verslo įmonėms. Taip pat nagrinėjami jūrų verslo įmonės 
kapitalo formavimas ir funkcionavimas, investicinės veiklos aspektai jūrų verslo įmonėse. Analizuojama jūrų verslo įmonių veiklos 
koncepcijos ir pagrindimas, jūrų verslo įmonių efektyvumo vertinimo traktuotė ir veiklos efektyvumo rodikliai. 

Literatūra: 
● Bagdžiūnienė, V. (2013). Finansinių ataskaitų analizė. Esmė ir verslo situacijos. Vilnius, Conto litera. 
● Lukaševičius, K., Martinkus, B., Piktys, R. (2016). Verslo ekonomika. Kaunas: Technologija. 
● Mackevičius, J., Giriūnas, L., Valkauskas, R. (2014). Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla. 
● Paulauskas, V. (2015). Jūrų transporto plėtra. Klaipėdos universitetas. 
● Turkina, L., Belova, J. (2009). Laivybos ekonomika: nuo teorijos prie praktikos. Klaipėda. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė 

S01T094 Jūrų verslo teisinis reguliavimas – 5 kr.  
(20T, 25P, 15K, 73S) 

Jūrų verslo teisinio reguliavimo kursas skirtas atskleisti pagrindinius tarptautinės jūrų teisės bruožus, supažindinti studentus su svarbiausiais 
tarptautinės jūrų teisės šaltiniais, o taip pat Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais, reguliuojančiais pakrantės valstybės jurisdikcijai 
priskirtus klausimus, apžvelgti skirtingose jūros erdvėse – vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje, gretutinėje zonoje, išskirtinėje ekonominėje 
zonoje, kontinentiniame šelfe, jūros dugno rajono, atvirojoje jūroje, Lietuvos jūrų uostų – galiojantį teisinį režimą, supažindinti studentus su 
naujausiomis tarptautinės jūrų teisės vystymosi tendencijomis, sudaryti prielaidas studentams savarankiškai gilinti žinias tarptautinės jūrų 
teisės srityje, analizuoti praktines ir teorines problemas. 

Literatūra: 
● 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija // Valstybės žinios 2003, Nr.107-4786. 
● 1992 m. Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos // Valstybės žinios 1997, Nr. 21-499. 

● Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas // Valstybės žinios 1996, Nr. 53-1245. 
● Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas // Valstybės žinios 2005, Nr. 75-2264. 
● Lietuvos Respublikos nutarimas ,,Dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos // Valstybės žinios 1997, Nr. 21-499. 
● Derkintytė R., Jonkus M. (2009). Tarptautinė laivybos teisė. Vilnius: Registrų centras. 
● Nikitinas V. (2015). Pervežimų teisė. Vilnius: Registrų centras.  
● Katuoka S. (1997). Tarptautinė jūrų teisė. Vilnius: Eugrimas. 
● Katuoka S. (1999). Atviroji jūra: sąvoka ir laisvės. V. Tarptautinė teisė. Jurisprudencija, t. 13(5); Vilnius: Lietuvos teisės 

akademija. 
● Palšaitis R. (2011). Tarptautinio verslo transportorinis logistinis aptarnavimas. Vilnius: Technika. 
● Venckus Z. (2015). Aplinkos apsaugos teisė. Vilnius: Litera. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. Renata Šliažienė 

T03V110 Uosto darbo organizavimas, logistika ir agentavimas – 5 kr.  
(20T, 25P, 15K, 73S) 

Dalyke nagrinėjamas jūrų uosto veiklos bei funkcionavimo organizavimas, aptariama ir analizuojama pasaulinė bei nacionalinė patirtis, 
nurodomos ir aptariamos bendros jūrų uosto sąvokos, naudojamos logistikoje, detalizuojama uosto darbo specifika, aptariami bei 
analizuojami jūrų transporto ypatumai, privalumai bei trūkumai, naudojant jūrų transportą logistiniame procese. Identifikuojami pagrindiniai 
jūrų uosto elementai, akcentuojami uosto teritorijos bei akvatorijos terminai. Apžvelgiama uosto infrastruktūra bei jos nuosavybės formos. 
Detaliai analizuojamos jūrų uosto veiklos rūšys. Nagrinėjamas valstybinis jūrų uosto veiklos reguliavimas. Nurodomos ir akcentuojamos 
pagrindinės jūrų uosto kapitono funkcijos. Nagrinėjamas uosto veiklos efektyvumo įvertinimas, analizuojama krovinių bei keleivių apyvarta 
uoste, atliekama krovinių bei keleivių apyvartos Baltijos jūros regiono uostuose palyginamoji analizė. Aptariami jūrų uoste taikomi 
mokesčiai, jų ypatumai, specifika, sudedamosios dalys. Nagrinėjamas jūrų uosto pralaidumo terminas ir faktiniai rodikliai. Nurodomas ir 
aptariamas technologinis krovimo darbų procesas jūrų uoste. Apžvelgiamas uosto dispečerinės sistemos darbo organizavimas, bei darbo 
specifiką. Nagrinėjamas operatyvinis jūrų uosto darbo veiklos planavimas.  

Literatūra: 

● Palšaitis, R. (2010). Šiuolaikinė logistika. Vilnius: Technika. 
● Paulauskas, V. (2015). Jūrų transporto plėtra. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
● Paulauskas, V. (2007). Logistika. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
● Paulauskas, V. (2011). Optimalus uostas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
● Skerys, K. , Christauskas, J. (2010). Transporto statiniai: uostai. Vilnius: Technika. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. I. Solomatina 

 

 
 



S04E040 Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai – 5 kr. 
(20T, 25P, 15K, 73S) 

Studentai kurso metu analizuos esminius tarptautinių finansinių atsiskaitymų principus, bruožus, kurių pagrindas yra funkcionuojančios 
valiutinės sistemos, analizuos Mokėjimo ir Atsiskaitymų balansų struktūras ir taikys refleksijas nustatant įtaką atsiskaitymams ir valiutų 
kursams, gebės vertinti riziką tarptautiniuose finansiniuose atsiskaitymuose. Praktinių užsiėmimų metu studentai turės atlikti užduotis, 
susijusias valiutiniais atsiskaitymais įvairiomis formomis: sudarant išvestinius vertybinius instrumentus, tokius kaip forward, future, options 
ar akredityvus. Taip pat bus atliekamos užduotys, susijusios su pinigų srautų vertės nustatymu laiko atžvilgiu, anuiteto būsimos ir esamos 
vertės apskaičiavimu, paskolos amortizacijos sudarymu, vertybinių popierių rinkos kainos apskaičiavimu. 

Literatūra: 

● Dužinskas, R. (2010). Europos Sąjungos raida ir funkcionavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla. 

● Navickas, V. (2010). Europos Sąjungos rinkų ypatumai: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija. 
● Pilinkienė, V. (2009). Tarptautiniai ekonominiai santykiai: mokomoji knyga. Kaunas. 
● Startienė, G. (2016). Tarptautiniai atsiskaitymas. Kaunas: Technologija. 
● Dicken, P. (2011). Global shift: mapping the changing contours of the world economy. 6th ed. Los Angeles: SAGE, 606 p. 

Dalyko aprašo sudarytoja prof. dr. Angelė Lileikienė 

S04E067 Verslo finansų valdymas – 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S) 

Įmonės finansų valdymo kursu siekiama suteikti reikiamų teorinių ir praktinių žinių, kad studentai gebėtų analizuoti įmonės veiklą, ją 
vertinti, prognozuoti, planuoti ir kontroliuoti. Pritaikę pagrindinius finansų valdymo principus, jie gebės identifikuoti kapitalo struktūros ir 
dividendų politikos formavimo, įmonės vertės valdymo, trumpalaikio turto ir jo finansavimo valdymo problemas bei jas spręsti, priimti 
strateginius, taktinius ir operatyviuosius finansų valdymo sprendimus, pagrįstus analitiniu vertinimu. Studentai išmoks formuoti kapitalo 
struktūrą, susipažins su trumpalaikio turto  ir jo finansavimo valdymu. Mokomasi iš uždavinių sprendimų ir realių įmonių situacijų analizės, 
pritaikant teorines ir metodines finansų valdymo žinias. 

Literatūra: 
● Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas. Kaunas: Spalvų kraitė. 
● Juozaitienė, L. (2008). Įmonės finansai: analizė ir valdymas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 
● Kancerevyčius, G. (2009). Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltijos leidykla. 
● Lileikienė, A, Grigaliūnienė, Ž. (2014). Verslo finansų valdymas. Klaipėda: KU leidykla. 
● Brealey A. R., Myers S.C., Marcus J. A. (2009). Fundamentals of Corporate Finance. 6th Edition. Boston: McGraw-Hill/Irwin. 

Dalyko aprašo sudarytojos: doc. Kristina Puleikienė 
 lekt. Daiva Daugintytė 

S04E042 Finansų rinkos ir institucijos – 5 kr.  
(20T, 25P, 15K, 73S) 

 Šis kursas skirtas atskleisti finansų rinkos funkcionavimo principus, išnagrinėti finansinių institucijų klasifikacijos pagrindus, taip pat 
finansų  institucijų funkcijas ir veiklos principus, išmokti pagrindinių finansų rinkos instrumentų charakteristikas. Ypatingas dėmesys 
skiriamas skolinto kapitalo rinkai, išryškinant pinigų ir kapitalo rinkos priemones. Kurso metu bus mokoma analizuoti finansų rinkų 
informaciją.  Nagrinėjant Centrinio banko veiklos principus, daugiausia dėmesio skiriama jo funkcijoms, kurios taip pat išreiškia visos 
finansų sistemos reguliavimą. Didelis dėmesys skiriamas vertybinių popierių rinkos dalyviams (biržai, depozitoriumui, pensijų fondams, 
investiciniams fondams, finansų rinką kontroliuojančioms (priežiūros) institucijoms) bei nagrinėjamas VP rinkos vaidmuo ekonomikoje. 

Literatūra: 
● Juozapavičienė, A. (2013). Išvestiniai instrumentai tarptautinėse finansų rinkose. Kaunas: Technologija.  
● Kancerevyčius, G. (2009). Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltijos leidykla. 
● Valakevičius, E. (2011). Investavimas finansų rinkose. Kaunas: KTU leidykla. 
● Investuok. Lietuvos fondų knyga. (2011). Kaunas: leidybos studija. 
● Ovsianikas, V. (2011). Forex 101. Smaltijos leidykla. 
● Mishkin F. S., Eakins S. G. (2009). Financial markets and institutions. Boston: Pearson Prentice Hall. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Daiva Daugintytė 

S04E043 Valstybės finansai – 3 kr.  
(15T, 15P, 15K, 35S) 

Šio dalyko kursas skirtas identifikuoti Lietuvos valstybės finansų veiklos ypatumus ir problemas. Studentai supažindinami su valstybės 
finansų esme, jiems pristatomas valstybės finansinių institucijų vaidmuo šalies finansų sistemoje, taip pat sudaromos sąlygos atsirinkti 
būtiniausią informaciją, objektyviai įvertinant valstybės finansų sistemos veiklos reikšmę 
Atkreipiamas studentų dėmesys, analizuojant valstybės finansų sistemos ir valstybinių institucijų padėtį, pateikiama valstybės ir savivaldybių 
biudžeto struktūra, studentai supažindinami su valstybės skolos teikiama reikšme šalies makroekonominiams procesams. Šio kurso metu 
analizuojami valstybės mokesčių sistemos veikimo principai, valstybės ir savivaldybių biudžeto formavimo ypatumai. Analizuojami 
valstybės ir savivaldybės biudžetai. Atliekami perspektyviniai biudžetų skaičiavimai. 

Literatūra: 
● Levišauskaitė, K. Rūškys, G. (2007). Valstybės finansai. Kaunas. 
● Naraškevičiūtė, V., Lakštutienė, A. (2009). Valstybės finansai. Kaunas: Technologija. 
● Skačkauskienė I. (2012). Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos: mokomoji knyga. Vilnius: VGTU leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytoja lekt. Daiva Viningienė 



S04E044 Pažintinė praktika – 6 kr. 
(0T, 0P, 15K, 145S) 

Pažintinės praktikos metu siekiama, kad studentai susipažintų su įmonės principais ir ypatumais, įmonėje rengiamais steigimo dokumentais, 
įmonės ekonominės veiklos organizavimu, suprastų įmonės ekonominius prioritetus, mokėtų vertinti įmonės ekonominę padėtį, gebėtų 
įvertinti regioninės ekonominės politikos įtaką įmonės veiklos rezultatyvumui, gebėtų analizuoti LR įstatymus ir juos taikyti praktiškai. 
Atlikdami pažintinę praktiką, studentai praktinėje veikloje pritaiko pirmaisiais studijų metais įgytas teorines žinias, pagerina informacijos 
paieškos, apdorojimo ir analizės,  kompiuterinio raštingumo, raštvedybos bei dalykinės komunikacijos įgūdžius, susipažįsta su įmone kaip 
ekonomine sistema, įvertina veiklos teisinius aspektus ir jų svarbą įmonės ekonominėje veikloje. Susipažįsta su įmonės ekonominių išteklių 
valdymu, jo gerinimo galimybėmis, pagrindiniais įmonės ekonominės veiklos rodikliais. 

Literatūra: 
● Aukščiūnas, V., Ginevičius, R. (2012). Įmonės gamybos išteklių ekonomika. Vilnius: Technika. 
● Įmonių veiklą reglamentuojantys LR įstatymai. http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm 
● Lukaševičius, K., Martinkus, B., Piktys, R. (2016). Verslo ekonomika. Kaunas: Technologija.  
● Zaliapūgienė, B. (2011). Verslo ekonomika. Kaunas: Vitae Litera. 

Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė 

S04E045 Profesinės veiklos praktika – 9 kr. 
(0T, 0P, 30K, 210S) 
Profesinės veiklos praktikos metu siekiama, jog studentai gebėtų koleginių studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktikoje, 
veikiant realioje aplinkoje, kurioje analizuotų finansinius dokumentus ir vertintų įmonės ekonominius rodiklius, identifikuotų problemas, 
pateikiant argumentuotus jų sprendimo būdus, realizuotų komunikacinius gebėjimus bei įgytų konkretaus darbo įgūdžių. Praktikos metu 
studentai praktinėje veikloje įtvirtina įgytas teorines žinias, realioje įmonėje tobulina praktinio darbo įgūdžius, gilina savo kaip būsimo 
ekonomikos specialisto kompetencijas. Susipažįsta su pagrindiniais įmonės veiklos organizavimo praktiniais aspektais, finansų valdymu, 
apskaitos sistema, kainodaros politika, ekonominių išteklių racionalumo vertinimo procesu. 

Literatūra: 
● Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas. Kaunas: Spalvų kraitė. 
● Bagdžiūnienė, V. (2013). Finansinių ataskaitų analizė. Esmė ir verslo situacijos. Vilnius, Conto litera. 
● Juozaitienė, L. (2008). Įmonės finansai: analizė ir valdymas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 
● Lileikienė, A, Grigaliūnienė, Ž. (2014). Verslo finansų valdymas. Klaipėda: KU leidykla. 
● Mackevičius, J., Giriūnas, L., Valkauskas, R. (2014). Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytojos: doc. Kristina Puleikienė 
lekt. Daiva Viningienė 

S04E046 Baigiamoji profesinės veiklos praktika – 15 kr. 
(0T, 0P, 30K, 370S) 

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos metu, integruojant gautas bendrųjų koleginių studijų dalykų, ekonomikos studijų krypties dalykų 
bei pasirinktos specializacijos dalykų žinias ir įgūdžius, studentai gebės įvertinti analizuojamos verslo įmonės veiklą,  remiantis įvairiais 
ekonominiais-finansiniais rodikliais bei išskirti  problemines įmonės vietas, išnagrinėti verslo įmonės finansavimo šaltinius, atlikti įmonės 
veiklos prognozę ir numatyti jos perspektyvas. Studentai atlieka išsamų įmonės veiklos ekonominį įvertinimą ir įmonės ekonominių procesų 
modeliavimą, pagrįstą ekonometriniais metodais. 

Literatūra: 
● Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas. Kaunas: Spalvų kraitė. 
● Balabonienė, I., Bliekienė, R., Stundžienė, A. (2013). Ekonometrija. Praktinis regresijos ir laiko eilučių modelių taikymas. Kaunas: 

Technologija. 
● Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2014). Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose. Vilnius: VU leidykla. 
● Lileikienė, A, Grigaliūnienė, Ž. (2014). Verslo finansų valdymas. Klaipėda: KU leidykla. 
● Mackevičius, J. , Giriūnas, L., Valkauskas, R. (2014). Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla. 

Dalyko aprašo sudarytojos: prof. dr. Angelė Lileikienė 
 doc. Kristina Puleikienė 

S04E047 Įmonės ekonomikos kursinis darbas -  4 kr.  
(0T, 0P, 15K, 91S) 

Įmonės ekonomikos kursiniame darbe studentai pritaiko studijų metu įgytas teorines žinias, lavina analitinius gebėjimus. Teorinėje kursinio 
darbo dalyje atlieka įvairių šaltinių analizę, pagal pasirinktą loginį nuoseklumą pateikia pasirinktai temai svarbiausius teorinius aspektus. 
Remiantis teorine dalimi atliekamas empirinis tyrimas, kurio pagrindiniai rezultatai apibendrinami išvadose. Šioje dalyje studentai analizuoja 
pasirinktos įmonės veiklą, skaičiuoja įvairius rodiklius, norėdami išsiaiškinti įmonės finansinę būklę, veiklos efektyvumą ir pan.  Studentai 
taip pat pateikia keletą praktinę reikšmę turinčių, pagrįstų rekomendacijų, apibūdindami jų įgyvendinimo potencialų poveikį nagrinėjamai 
įmonei ar įstaigai. Kadangi kursiniai darbai pristatomi ne tik raštu, bet ir žodžiu, tai leidžia lavinti studentų tiesioginio verbalinio bendravimo 
bei dalykinės komunikacijos įgūdžius.  

Literatūra: 
● Aleknevičienė, V. (2011). Įmonės finansų valdymas. Kaunas: Spalvų kraitė. 
● Bagdžiūnienė, V. (2013). Finansinių ataskaitų analizė. Esmė ir verslo situacijos. Vilnius, Conto litera. 
● Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC. 
● Mackevičius, J. , Giriūnas, L., Valkauskas, R. (2014). Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla. 
● Ramašauskas, O., Grigolienė, R., Martinkienė, J., Puleikienė, K. ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai. 

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė 



S04E048 Baigiamasis darbas - 9 kr.  
(0T, 0P, 15K, 225S) 

Baigiamasis darbas – tai pagal paties autoriaus pasirinktą (suderintą su darbo vadovu ir patvirtintą katedroje) temą savarankiškai parengtas 
darbas, pagrįstas atliktais tyrimais (teoriniais ir empiriniais). Kolegijos absolvento diplominis darbas yra įrodymas, kad absolventas geba 
pasirinkti mokslinę literatūrą ir ją kokybiškai analizuoti; teorines žinias pritaikyti praktiniame darbe; kritiškai vertinti įvairių autorių teorines 
nuostatas; pasirinkti taikomųjų tyrimų metodus ir modelius; formuluoti tyrimo hipotezę /hipotetinį teiginį ir jį pagrįsti; empiriniais tyrimais; 
pateikti savarankiškas išvadas ir realius pagrįstus pasiūlymus. 

Literatūra: 
● Balabonienė, I., Bliekienė, R., Stundžienė, A. (2013). Ekonometrija. Praktinis regresijos ir laiko eilučių modelių taikymas. Kaunas: 

Technologija. 
● Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2014). Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose. Vilnius: VU leidykla. 
● Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: MELC. 
● Lileikienė, A, Grigaliūnienė, Ž. (2014). Verslo finansų valdymas. Klaipėda: KU leidykla. 
● Mackevičius, J., Giriūnas, L., Valkauskas, R. (2014). Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla. 
● Ramašauskas, O., Grigolienė, R., Martinkienė, J., Puleikienė, K. ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai. 

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
Dalyko aprašo sudarytoja doc. Kristina Puleikienė 

 
 


