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             Kauno humanitarinis fakultetas (VU KHF) — vienintelis Vilniaus 
universiteto akademinis padalinys kitame mieste, įkurtas  1964 metais. 
Kaune 50 metų veikiantis Vilniaus universitetas įsikūręs jaukiame 
senamiesčio kampelyje šalia Aleksoto tilto. Gražūs XVI—XVII amžiaus 
pastatai Muitinės gatvėje, jaukūs Renesanso laikų kiemeliai, skliautuoti 
rūsiai, unikalios, nišomis ir medinėmis sijomis puoštos auditorijos pri-
mena Vilniaus universiteto pastatų ansamblį. Visos fakulteto erdvės yra 
puikiai pritaikytos šiuolaikinėms studijų proceso reikmėms. 

       Fakultetas yra tarpdisciplininis, — jame vykdomos trijų mokslų 
sričių studijų programos: humanitarinių, socialinių ir fizinių (informa-
tikos). Stojantiesiems siūlomos devynios bakalauro (pirmosios pakopos) 
studijų programos: 

Anglų ir rusų kalbos
Audiovizualinis vertimas 
Ekonomika 
Ekonomika ir vadyba 
Kultūros vadyba 
Lietuvių filologija ir reklama 
Lietuvių filologija ir užsienio kalba
Vadyba ir verslo administravimas
Verslo informatika
Finansų informatika

Fakultete organizuojamos visų trijų pakopų nuosekliosios (bakalauro, 
magistro, doktorantūros) bei pokoleginės ir papildomosios studijos. Visose 
studijų programose naudojamos naujausios komunikacinės ir informacinės 
technologijos, studentams sudaromos galimybės įgyti kuo daugiau praktinių 
įgūdžių. Geriausi studentai pagal ERASMUS mainų programą išvyksta tobu-
lintis į užsienio universitetus. Gabiausi fakulteto absolventai gali pasirinkti 
magistrantūros, o po to — doktorantūros studijas.

APIE FAKULTETĄ

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos


Studijų sritis: humanitariniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): lingvistika.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: lingvistikos bakalauras.

Studijų programa rengia anglų ir rusų kalbomis laisvai bendraujančius 
specialistus, gebančius analizuoti, stilistiškai vertinti, versti ir redaguoti 
įvairių stilių ir žanrų tekstus.

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: užsienio kalba (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: istorija (0,2), matematika / 
biologija / antroji (kita) užsienio kalba, o užsieniečiams – gimtoji kalba / 
informacinės technologijos (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Anglų literatūrą, Didžiosios Britanijos istoriją, germanų filologijos 
įvadą, įtaigos meną, JAV kultūros istoriją, kalbotyros įvadą, lietuvių 
kalbos kultūrą, lotynų kalbą, Rusijos kultūros istoriją, rusų literatūrą, 
slavų filologijos įvadą, teksto interpretaciją, vertimo teoriją, 
anglų kalbos stilistiką, lyginamąją anglų ir rusų kalbų tipologiją, 
onomastiką, psicholingvistiką, pragmatiką, rusų kalbos stilistiką, 
semantiką, šiuolaikinę rusų kalbą, šiuolaikinę anglų kalbą, teksto 
rašymo metodiką ir referavimą, vertimo pagrindus, vertimą žodžiu.

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti vertėjais vertimo biuruose, leidyklose, kelionių 
agentūrose, transporto (tarptautinių pervežimų) įmonėse, valstybinėse 
ir privačiose įmonėse, bendradarbiaujančiose su Rytų ir Vakarų šalimis, 
užsienio kalbų mokytojais.

STUDIJŲ PROGRAMOS

ANGLŲ IR RUSŲ KALBOS

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/anglu-ir-rusu-kalbos
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Studijų sritis: humanitariniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): vertimas – pagrindinė studijų programos 
kryptis, anglų filologija – gretutinė. 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: vertimo bakalauras.

Ši unikali studijų programa rengia kvalifikuotus audiovizualinio vertimo 
specialistus, turinčius tvirtus vertimo pagrindus ir įgūdžius bei gebančius 
naudotis specialiomis informacinėmis technologijomis.

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: užsienio kalba (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: istorija (0,2), matematika / biologija / 
antroji (kita) užsienio kalba, o užsieniečiams – gimtoji kalba / informacinės 
technologijos (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Vertimo teorijos įvadą, kino kalbos pagrindus, lietuvių kalbos normas ir 
vartoseną, kompiuterines vertimo sistemas, video žaidimų lokalizaciją, 
vertimo praktikos pagrindus, vertimą žodžiu, antrąją užsienio kalbą, 
daugiaterpes technologijas, lietuvių kalbos leksikologiją, lietuvių kalbos 
stilistiką, audiovizualinį vertimą: sinchroninį įgarsinimą, dubliavimą, 
subtitravimą; audiovizualinio vertimo teoriją, filmo semiotiką, verstinio 
teksto redagavimą, dinaminių objektų valdymą internete, internetinių 
technologijų programavimo pagrindus, Didžiosios Britanijos kultūros 
istoriją, JAV kultūros istoriją, trečiąją užsienio kalbą, šiuolaikinę anglų 
kalbą, anglų  kalbos fonetiką ir fonologijos pagrindus, anglų kalbos 
morfologiją, anglų kalbos sintaksę, kalbotyros ir germanų filologi-
jos įvadą, visuotinę literatūrą, literatūros teorijos įvadą, anglų kal-
bos istoriją, anglų kalbos leksikologiją, anglų literatūrą, anglų kalbos 
stilistiką, amerikiečių literatūrą.

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti vertėjais, filologais, kalbos tvarkytojais, 
vertėjais subtitruotojais, vertėjais referentais, vertėjais interneto 
svetainių tvarkytojais televizijoje, radijuje, įvairiose įmonėse ir 
įstaigose arba laisvai samdomais vertėjais.

AUDIOVIZUALINIS VERTIMAS

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/audiovizualinis-vertimas
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Studijų sritis: humanitariniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): filologija.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: lietuvių filologijos bakalauras.

Studijų programa rengia lietuvių filologijos ir reklamos specialistus, 
turinčius fundamentalių lietuvių kalbotyros, literatūrologijos žinių bei 
gebančius profesionaliai kurti ir vertinti reklamą.

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: lietuvių kalba ir literatūra (0,4), pirmoji užsienio 
kalba (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: istorija (0,2), matematika / 
biologija / antroji (kita) užsienio kalba, o užsieniečiams – gim-
toji kalba / informacinės technologijos (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Bendrinę lietuvių kalbą, kalbotyros įvadą, lietuvių literatūros 
istoriografiją, tekstologiją, teksto interpretaciją, lietuvių kalbos kultūrą 
ir stilistiką, verslumo pagrindus, matematinę lingvistiką, rinkodarą ir 
reklamos rūšis, lotynų kalbą, vaizdą ir žodį reklamoje, leidybos darbo 
pagrindus ir kompiuterinės leidybos sistemas, viešuosius ryšius, rekla-
mos semiotiką, kognityvinius kalbos aspektus, poststruktūralistines 
teksto interpretacijos teorijas, retorikos pagrindus, reklamos estetiką 
ir dizainą, finansinę apskaitą, organizacijų valdymą, lietuvių kalbos 
dialektologiją, lietuvių kalbos istoriją, derybų kalbą, kultūrinių projektų 
vadybą, redagavimo ir vertimo pagrindus, reklamą ir propagandą, 
tekstynų lingvistikos įvadą, skaitmenines technologijas ir reklamą, 
sociolingvistikos įvadą, šiuolaikinės lietuvių kalbotyros problemas, 
šiuolaikinės lietuvių literatūrologijos problemas.

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti įvairių medijų (laikraščių, žurnalų, televizijos, 
radijo) redakcijose, elektroninėse leidybos priemonėse, kultūros 
įstaigose, viešųjų ryšių ir reklamos įstaigose, įvairiose valstybinėse ir 
komercinėse įstaigose; įgiję mokytojo licenciją, absolventai gali dirbti 
mokyklose lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais.

LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR REKLAMA

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/lietuviu-filologija-ir-reklama
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Studijų sritis: humanitariniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): lietuvių filologija. 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: lietuvių filologijos bakalauras.

Lietuvių filologijos ir užsienio (italų/ naujoji graikų/ turkų) kalbos studijų 
programa rengia lietuvių filologijos specialistus, puikiai mokančius 
užsienio kalbą ir gerai išmanančius tos kalbos šalies kultūrą, tradicijas, 
politinį bei ekonominį gyvenimą. 

VU Filologijos fakulteto programa realizuojama Kaune!

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: lietuvių kalba ir literatūra (0,4), pirmoji užsienio 
kalba (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: istorija (0,2), matematika / biologija / 
antroji (kita) užsienio kalba, o užsieniečiams – gimtoji kalba / informacinės 
technologijos (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Užsienio kalbos mokys dėstytojai, kuriems ši kalba yra gimtoji. Dėstytojai iš 
Ispanijos, Slovėnijos, Estijos, Suomijos, Turkijos, Vokietijos ir kitų šalių mielai 
dalinsis savo šalies papročiais ir tradicijomis.
Studijuosi lituanistikos studijų įvadą, kalbotyros įvadą, baltų filologijos įvadą, 
bendrinę lietuvių kalbą I-IV, fonetiką, morfonologiją, akcentologiją, leksikologiją 
ir žodžių darybą, morfologiją ir sintaksę, teksto lingvistiką, retoriką, stilistiką, 
normą, kalbos istoriją ir dialektologiją, literatūros teorijos įvadą, šiuolaikinės 
lietuvių literatūros tendencijas, lietuvių tautosaką ir mitologiją, LDK ir Prūsų 
Lietuvos literatūrą, XIX a. lietuvių literatūrą, XX a. lietuvių literatūrą, teksto 
analizę ir poetiką, užsienio kalbą, pasirenkamą kalbą, latvių kalbą lituanistams, 
lenkų kalbą lituanistams, lotynų kalbą ir kt.

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti vertėjais, referentais, redaktoriais kultūros, 
švietimo srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje, vertimo biuruose, kitose 
įmonėse ir įstaigose, kai reikia gerų lietuvių filologijos ir užsienio kalbos 
žinių bei gebėjimų. Įvykdžiusieji dalyko pedagogikos gretutines studijas 
gali dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais bendrojo lavinimo 
mokyklose ar kitose mokymo įstaigose.

LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR UŽSIENIO KALBA

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/lietuviu-filologija-ir-uzsienio-kalba
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Studijų sritis: fiziniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): informacijos sistemos.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informacijos sistemų bakalauras.

Studijų programa rengia tarpdisciplininio pobūdžio specialistus, gebančius 
analizuoti finansinių įmonių informaciją, numatyti ir ekonomiškai 
pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instru-
mentus, taip pat projektuoti, programuoti ir diegti informacijos siste-
mas, analizuoti ir spręsti verslo įmonės finansų valdymo problemas. 

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: matematika (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: informacinės technologijos / fizika 
(0,2), istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / chemija 
/ biologija / matematika / užsienio kalba (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Algoritmų teoriją, kompiuterių architektūrą, operacines siste-
mas, programavimo kalbas ir objektinį programavimą, diskretinę 
matematiką kompiuterių moksle, duomenų struktūras ir algoritmus, 
kompiuterių tinklus, sistemų teoriją, informacijos sistemas ir duomenų 
bazes, JAVA programavimo priemones, finansinių rinkų analizę, 
informacinių sistemų projektavimą, informacinių sistemų saugumą, 
mikroekonomiką, finansinę apskaitą, makroekonomiką, įmonės finan-
sus, kompiuterines komunikacijas, teisinius ir socialinius IT aspektus, 
informacijos pateikimo internete technologijas, statistiką, valdymo 
apskaitą, e-bankininkystės technologijas, finansines duomenų bazes, 
dirbtinio intelekto pagrindus, ekonominį modeliavimą ir prognozavimą, 
XML dokumentų inžineriją, finansinę veiklos analizę, grafinius veiklos 
procesų modelius, rizikos valdymą finansų rinkose. 

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti informacinių technologijų bendrovėse, 
diegiančiose finansinius sprendimus, taip pat bankuose, draudimo 
bendrovėse, pensijų fonduose, investicinėse įmonėse, vertybinių 
popierių biržose, įmonių finansų valdymo padaliniuose, konsultacinėse 
bendrovėse, dirbančiose finansų ir audito srityse, bei mokesčių insti-
tucijose.

VU Filologijos fakulteto programa realizuojama Kaune!

FINANSŲ INFORMATIKA

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/finansu-informatika
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Studijų sritis: fiziniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): informatika.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informacijos sistemų bakalauras.

Studijų programa rengia  universalius verslo informacijos sistemų 
specialistus, puikiai išmanančius informatikos, kompiuterijos dalykus 
ir ekonomikos dėsningumus bei verslo procesų valdymą ir įgijusius 
platų praktinių gebėjimų spektrą šiose srityse.

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: matematika (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: informacinės technologijos / 
fizika (0,2), istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / 
chemija / biologija / matematika / užsienio kalba (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Algoritmavimo pagrindus, kompiuterių architektūrą, programa-
vimo kalbas, diskretinę matematiką kompiuterių moksle, duomenų 
struktūras ir algoritmus, operacines sistemas, sistemų teoriją, 
objektinį programavimą, informacijos sistemas ir duomenų ba-
zes, JAVA programavimo priemones, informacijos pateikimo in-
ternete technologijas, kompiuterių tinklus, informacijos sistemų 
projektavimą, finansinę apskaitą, valstybės finansus, XML duomenų 
inžineriją, kompiuterines komunikacijas, įmonės finansus, statistiką, 
vadybą, teisinius ir socialinius IT aspektus, vadybos informacines 
sistemas, dirbtinio intelekto pagrindus, ekonominį modeliavimą ir 
prognozavimą, įmonių apskaitą, apskaitos kompiuterines sistemas, 
informacinių sistemų saugumą, grafinius veiklos procesų modelius. 

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti programuotojais, programinės įrangos 
inžinieriais, verslo ir IT sistemų analitikais, informacinių sistemų 
projektuotojais ar IT projektų vadovais, tapti žinių bankų kūrėjais, 
informacinių technologijų administratoriais, kompiuterinių tinklų 
ir sistemų projektuotojais, apskaitos sistemų diegėjais, interneto 
svetainių projektuotojais.

VERSLO INFORMATIKA

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/verslo-informatika
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Studijų sritis: socialiniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): ekonomika.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: ekonomikos bakalauras.

Studijų programa rengia kvalifikuotus ekonomistus, kurie geba su-
vokti ekonominių reiškinių esmę, tirti jų tarpusavio ryšius, pagrįsti 
ekonominius sprendimus ir prognozuoti jų ekonomines pasekmes.

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: matematika (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: istorija (0,2), geografija / užsienio 
kalba / informacinės technologijos / biologija (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Aukštąją matematiką, finansinę matematiką, ekonometriją, statistiką, 
ūkio statistiką, informatiką, informacines technologijas, kompiuterines 
komunikacijas, mikroekonomiką, makroekonomiką, ekonominės minties 
istoriją, paslaugų ekonomiką, ekonominę analizę ir specializacijos dalykus. 
Finansų specializacijoje: pinigus ir kreditą, nebankines finansines instituci-
jas, mokesčių politiką, įmonių apskaitą, finansinės veiklos analizę, investicijų 
valdymą ir kt. Verslo ir viešojo sektoriaus ekonomikos specializacijoje: viešąjį 
administravimą, viešojo administravimo politiką, miestų ir regionų politiką, 
viešojo sektoriaus apskaitą, socialinės apsaugos ekonomiką.

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti stambesnių įmonių ekonomikos, finansų, ad-
ministravimo ir kituose padaliniuose, atskirų padalinių vadovais 
mažesnėse įmonėse, organizuoti savarankišką verslą ir jam vadovauti.

EKONOMIKA

http://www.khf.vu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/ekonomika
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Studijų sritis: socialiniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): ekonomika – pagrindinė studijų progra-
mos kryptis, verslas ir vadyba – gretutinė.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: ekonomikos bakalauras.

Studijų programa rengia kvalifikuotus ekonomistus viešojo 
ir privataus sektoriaus organizacijoms, sugebančius priimti 
strategiškai svarbius sprendimus, užtikrinti sklandų organizacijos 
funkcionavimą ir konkurencingumą, organizuoti finansų, verslo 
ir viešojo sektoriaus, marketingo, žmogiškųjų išteklių valdymo 
veiklas.

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: matematika (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: istorija (0,2), geografija / užsienio 
kalba / informacinės technologijos / biologija (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Akademinių darbų rašymo pagrindus ir verslo kalbą, matematiką, 
statistiką, ekonometriją, ūkio statistiką, finansinę matematiką, 
informatiką, informacines technologijas, kompiuterines komunikaci-
jas, civilinę ir darbo teisę, sprendimų teoriją, ekonominę ir politinę 
geografiją, mikroekonomiką, makroekonomiką, ekonominės minties 
istoriją, ekonominę analizę, turto ekonomiką ir vertinimą, gamtonaudos 
ekonomiką, vadybą, marketingą, verslo organizavimą, antreprenerystę, 
verslo strateginį planavimą. Numatomos 4 pasirenkamųjų dalykų 
grupės: (1) Finansai ir apskaita: įmonių apskaita, nebankinių finansinių 
institucijų veikla, mokesčių politika, vertybinių popierių portfelio sudary-
mas ir valdymas, finansų valdymas; (2) Verslo ir viešojo sektoriaus vady-
ba: viešasis administravimas, viešojo administravimo politika, viešojo 
sektoriaus apskaita; (3) Marketingas ir rinkų konkurencija: marketingo 
tyrimai, paslaugų marketingas, marketingo valdymas, e-komercija, 
kainodara; (4) Žmogiškojo ir socialinio kapitalo vadyba: lyderystė ir 
įvairovės vadyba, organizacinė elgsena, žinių vadyba, žmogiškųjų išteklių 
valdymas, komunikacija ir derybų kalba.

KUO BŪSI?
Absolventai  gali dirbti privačių ir viešojo sektoriaus organizacijų ekono-
mikos, finansų, tiekimo, darbo apskaitos bei kituose padaliniuose va-
dovais, ekonomistais, finansininkais bei valstybės tarnautojais įvairiose 
ministerijose, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijoje, savivaldos įstaigose bei 
įvairiose ES struktūrinių fondų lėšas administruojančiose institucijose, o 
taip pat mažesnėse įmonėse atskirų padalinių vadovais ar savarankiškai 
organizuoti verslą ir vadovauti jam.

EKONOMIKA IR VADYBA
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Studijų sritis: socialiniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): vadyba ir verslo administravimas.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: kultūros vadybos bakalauras.

Studijų programa rengia specialistus, gebančius kūrybiškai plėtoti 
kultūrinę veiklą, profesionaliai ir kokybiškai vystyti pramogų verslą, 
organizuoti meninius ir populiariosios kultūros renginius, rengti pro-
jektus, dirbti su žiniasklaida.

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: matematika (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: istorija (0,2), geografija / užsienio 
kalba / informacinės technologijos / biologija (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Kultūros studijų įvadą, Lietuvos kultūros ir verslo istoriją, lyginamąją 
civilizacijų istoriją, religijotyrą, mikroekonomiką, kultūrinės antropologijos 
teoriją, makroekonomiką, socialinio tyrimo metodiką, finansinę apskaitą, 
kultūros vadybos pagrindus, dalykinę etiką, estetiką, įmonės finansus, 
kultūros sociologiją, viešąjį administravimą, finansinės veiklos analizę, 
komercinę ir autorinę teisę, kultūros marketingą, kultūros projektų 
vadybą, lyčių sociologiją, mados sociologiją, kultūros studijas: muziką, 
teatrą, kiną; audiovizualinę kultūrą, kokybinius ir kiekybinius kultūros 
tyrimo metodus, kultūros ekonomiką, komunikacijos ir žiniasklaidos 
teorijas, kultūrą ir vartojimą, kultūrinį turizmą, kultūros studijas: judesio 
techniką, kūną, radiją, televiziją; kultūros verslo organizavimą, modernio-
sios visuomenės antropologiją, kultūros politiką, marketingo valdymą, 
etnokultūrą, muziejus ir meno galerijas, reklamą ir propagandą.

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti įvairių valstybinių įstaigų kultūros skyriuose, 
teatruose, muziejuose, galerijose, pramogų bei laisvalaikio sektoriuje; 
organizuoti popkultūros renginius, renginių ciklus, meno kolektyvų 
turnė, kultūros klubų veiklą, kultūrinį ir rekreacinį turizmą; dirbti rekla-
mos srityje ir žiniasklaidoje, rengti įvairius kultūros projektus; organi-
zuoti savarankišką verslą ir teikti paslaugas kultūros rinkai.

KULTŪROS VADYBA
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Studijų sritis: socialiniai mokslai.
Studijų kryptis (šaka): vadyba ir verslo administravimas.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo ir vadybos bakalauras.

Studijų programa formuoja įgūdžius, reikalingus pagrindinėms verslo 
funkcijoms įvairiose verslo srityse: marketingo ir prekių realizavimo, įmonės 
bei jos žmogiškųjų išteklių valdymo, vadybinių sprendimų pagrindimo ir kt.

KAIP ĮSTOTI?
Brandos egzaminai: matematika (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2).
Egzaminas arba metinis pažymys: istorija (0,2), geografija / užsienio 
kalba / informacinės technologijos / biologija (0,2).

KĄ STUDIJUOSI?
Aukštąją matematiką, mikroekonomiką, makroekonomiką, sociologiją, 
informacines technologijas, valstybės finansus, ekonominę geografiją, 
finansinę matematiką, marketingą, verslo organizavimą, draudimą, 
ekonominės minties istoriją, marketingo tyrimus, vadybą, marketingo 
valdymą, buhalterinės apskaitos reglamentavimą, civilinę ir darbo 
teisę, kompiuterines komunikacijas, sprendimų teoriją, ūkio statistiką, 
tarptautinius ekonominius santykius, e-komerciją, statistiką, logistiką, 
paslaugų marketingą, marketingo valdymą, rėmimą, kainodarą, kontrak-
tus, projektų pagrindus, komercinę teisę, monetarinę politiką, preky-
bos įmonės vadybą, smulkaus ir vidutinio verslo vadybą, verslo 
strateginį planavimą, finansinę apskaitą, įmonės finansus, įmonių 
apskaitą, investicijų valdymą, žmogiškųjų išteklių valdymą, laisvalaikio 
ir renginių vadybą, darbo ekonomiką, turto ekonomiką ir vertinimą, 
finansinės veiklos analizę.

KUO BŪSI?
Absolventai gali dirbti verslo organizatoriais, logistikos specialistais, 
pardavimo vadybininkais, rinkodaros ir rinkotyros specialistais, 
produkto vadybininkais, personalo specialistais, o taip pat atskirų 
skyrių vadovais ar jų padėjėjais stambesnių verslo įmonių marketingo, 
žmogiškųjų išteklių, finansų ir kituose padaliniuose bei administraci-
joje, atskirų padalinių vadovais mažesnėse įmonėse, organizuoti 
savarankišką verslą ir vadovauti jam.

VADYBA IR VERSLO ADMINISTRAVIMAS
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