Europos ekonomikos ir finansų gretutinė programa
Programos tikslas - parengti kvalifikuotus ekonomistus, galinčius analizuoti šiuolaikinius
ekonomikos procesus Europos ir pasaulio dinamiškos aplinkos sąlygomis, išugdžiusius
ekonominį mąstymą, suderinantį teorinį pasirengimą, reikalingą suvokti ekonominių
reiškinių esmę, su praktiniu pažinimu, susiejančius ekonominės analizės ir valdymo
instrumentus mikro ir makro lygiuose, žinančius Europos ekonomikos istoriją, teisę,
pasirengusius profesinei veiklai tarptautinėse Europos verslo, finansų bei viešojo
sektoriaus organizacijose ir institucijose, gebančius argumentuotai diskutuoti ne mažiau
kaip dviem pagrindinėmis Europos šalių kalbomis.
Studentai, baigę šią programą, gebės:
Studijų
rezultatai
• analizuoti ir vertinti individo, organizacijų veiklos rodiklių optimizavimo ir
(įgyjamos
sprendimų priėmimo ypatumus skirtingose ekonominėse sistemose ir rinkose;
kompetencijos)
• analizuoti organizacijų, šalių ekonomines problemas argumentuotai pagrindžiant
jų sprendimus Europos bendrosios rinkos kontekste;
• įvertinti ir prognozuoti ekonominius pokyčius organizacijų, šalies ir Europos
lygyje, taikant matematinės, statistinės analizės, informacines, ekonometrines
žinias ir metodus;
• formuluoti, argumentuoti ir pagrįsti sprendimus organizacijos ekonominėms
problemoms spręsti taikant ES teisės, marketingo, smulkaus verslo analizės,
įmonės finansų apskaitos ir tarpkultūrinės lyderystės žinias;
• rinkti, analizuoti ir sisteminti duomenis, kurių reikia svarbioms Europos
organizacijų ir šalių ekonominėms, socialinėms, etinėms problemoms spręsti,
• komunikuoti Europos šalių kalbomis profesinės veiklos kontekste;
• susieti bendrąjį istorinį, socialinį, kultūrinį pažinimą su Europos
ekonomikos kontekstu;
• prisiimti atsakomybę už nuolatinį mokymąsi ir profesinį tobulinimąsi;
Kontaktai
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Adresas: Daukanto g. 28, LT-44246 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 856
Programos
paskirtis

Dalykų pavadinimai
Bendrauniversitetiniai dalykai
1. Filosofija
2. Ekonomika
3. Statistika
C grupės privalomi dalykai
1. Matematinė analizė
2. Europos ekonomikos istorija
3. Finansų pagrindai
4.Taikomoji ekonometrika
5. ES finansų sistema
6. Darbo ekonomika ir politika ES

7.ES ekonomika ir pinigų politika
C grupės pasirenkami dalykai (pasirinkti 1):
1. Valstybės finansai
2. Finansų apskaita ir atskaitomybė
3. Finansiniai skaičiavimai

Kodas

Kreditai

FILN0101
EKO0201
MAT0202

4
4
4

MAT1012
EKS3001
EKO2003
EKO3012
FIN1001
EKO3020
EKS4005

6
4
6
6
6

FIN2003
FIN2002
FIN2001

4
6
6

6

6

C grupės pasirenkami dalykai (pasirinkti 1):
1. Gerovės ekonomika
2. Inovacijų ekonomika ir politika
3. Regioninė ir socialinė ES politika
4. Tarptautinė ekonomika

EKON3003
EKO3016
EKO3017
EKO2004

4
4
4
4
Iš viso: 60-62

