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BANKININKYSTĖ
Atsakingai žiūri į atliekamą darbą, atkakliai sieki užsibrėžtų tikslų, 
gebi bendrauti, domiesi bankų veikla ir finansų rinkomis? Studi-
juok bankininkystę!

Bankininkystę galima studijuoti ir anglų kalba. Studijuodamas anglų 
kalba galėsi įsidarbinti tarptautinėse kredito ir finansų institucijose, 
įsilieti į tarptautines komandas. Atsiveria galimybė dirbti ir tobulėti 
globalioje bankinėje rinkoje.

Išmoksi:
 � išanalizuoti ir įvertinti ekonominę aplinką ir jos įtaką banko veiklai;
 � tirti ir įvertinti ekonominę banko aplinką bei nustatyti banko 

strateginius tikslus;
 � nustatyti banko materialiųjų, darbo ir finansinių išteklių poreikį; 
 � numatyti banko veiklos vystymosi tendencijas;
 � teikti informaciją apie bankinius produktus ir paslaugas, juos 

administruoti ir pasiūlyti klientui;
 � analizuoti rinką ir kurti naujus bankinius produktus ir paslaugas;
 � vertinti banko finansavimo šaltinius, turimus materialiuosius ir 

darbo išteklius bei juos apskaityti;
 � vertinti banko veiklos rodiklius ir su veikla susijusias rizikas;
 � taikyti veiklos planų kontrolės metodus ir kontrolės procedūras;
 � parengti banko (banko padalinio) veiklos stebėsenos ataskaitą;
 � vertinti banko vidaus kontrolės sistemos efektyvumą pagal iš-

orės ir vidaus audito organizavimo principus; 
 � vertinti ūkinės, darbo, finansinės veiklos kokybę.

Ką studijuosi?
 � Bendruosius koleginių studijų dalykus:  psichologiją, verslo 

užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą, darbo ir civilinę sau-
gą, sveikos gyvensenos kultūrą, tiriamojo darbo organizavimą.

 � Studijų krypties dalykus: dokumentų valdymą, specialybės kal-
bą, kompiuterinį informacijos valdymą, taikomąją matematiką, 
statistiką, verslo komunikaciją, kreditą ir bankus, ekonomikos 
teoriją, verslo ekonomiką, vadybą, rinkodarą, teisę, finansus, 
banko veiklos organizavimą, banko veiklos analizę, banko duo-
menų valdymą, finansų rinkas, finansinių investicijų valdymą, 
finansinę analizę, buhalterinę apskaitą, apskaitą banke, banko 
paslaugas ir jų valdymą, kreditavimą, banko rizikų valdymą, 
banko auditą ir kontrolę.

 � Laisvai pasirenkamuosius dalykus.

Kokios bus praktikos?
Atliksi verslo projektų praktiką, banko veiklos modeliavimo praktiką 
verslo praktinio mokymo firmoje „VIKO BANKAS“ (vienintelė Lietu-
voje, kurioje įdiegta realiai rinkoje naudojama banko informacinė 
sistema BIS FORPOST). Praktiniam mokymui taip pat naudojamos 

kompiuterinės programos „Stekas Plius“, „Stekas Alga“, įmonės 
veiklos modeliavimo programa „Kietas riešutas“ ir „SimVenture“, 
statistinių duomenų apdorojimo programa SPSS ir kitos. Baigiamąją 
profesinės veiklos praktiką atliksi Lietuvos ir užsienio bankuose, 
kredito įstaigose ir kitose įmonėse. 
Visa praktikų trukmė – 21 savaitė.

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis. Studentai į sesijas 
kviečiami 3 kartus per studijų metus, vienos sesijos trukmė – 2-3 
savaitės. Per sesijas studentai klauso paskaitų, dalyvauja prakti-
kumuose, seminaruose, rengia ir gina projektus, laiko egzaminus. 
Dalis egzaminų gali būti laikomi ir projektai ginami pasibaigus sesijai 
savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais). Tarp sesijų studentai 
studijuoja savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais. Dėstytojų 
paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, 
naudojant virtualias mokymosi aplinkas.

Studijų pabaiga
Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro bai-
giamąjį darbą.
Baigus studijas suteikiamas bankininkystės profesinio bakalauro 
laipsnis .

Kokios karjeros galimybės?
Galėsi dirbti banko klientų aptarnavimo specialistu, ekonomistu, 
finansininku, buhalteriu, vadybininku ar kitą giminingą darbą ko-
merciniuose bankuose ir kitose kredito institucijose.
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Pasirinkus 
bankininkystės 
ištęstines studijas 
galima studijuoti ir 
nuotoliniu būdu.

Bankininkystę 
galima studijuoti 
ir anglų kalba.


