Studijų programa: BUHALTERINĖ APSKAITA
Rinkis Buhalterinės apskaitos studijas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete.
Be buhalterio negali išsiversti nei viena įmonė; įstaiga, organizacija.
Buhalteris – vienas svarbiausių darbuotojų įmonėje.
Buhalterio profesija pati stabiliausia, kuriai nebaisūs jokie
sunkumai. Šiam specialistui visada darbo bus
pakankamai.
Be buhalterių teikiamos informacijos neįmanomi teisingi
valdymo sprendimai, įmonių veiklos strategijų, prognozių
ir perspektyvų numatymas.
Geras buhalteris visada bus ieškomas. Tai labai perspektyvi
specialybė.
Buhalterio darbas smagus tuo, kad matai galutinį darbo rezultatą.
Buhalteris ne tik skaičiuoja. Darbe nėra kada užsnūsti, darbo diena
prabėga labai greitai, ypač jeigu esi geros nuotaikos.
Šiandieninėje rinkoje veikia daug įvairių įmonių ir įstaigų, didėja tarpusavio konkurencija. Aktualu tampa
samdytis profesionalius, besidominčius naujovėmis buhalterius, nes be jų teikiamos informacijos
neįmanoma priimti teisingų valdymo sprendimų, numatyti įmonių veiklos strategijų, prognozių ir
perspektyvų. Todėl Vilniaus kolegijos tikslas – parengti aukšto lygio, analitiškai mąstančius buhalterinės
apskaitos specialistus, turinčius pakankamai žinių bei darbui reikalingų praktinių įgūdžių.
Buhalterinės apskaitos studijos Vilniaus kolegijoje skirtos turintiems tikslą tapti profesionaliais
buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais ar norintiems steigti buhalterinių paslaugų įmones,
teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.
Šiandien įmonės ir įstaigos ieško buhalterių, turinčių ne tik gausų žinių bagažą, bet ir pakankamai
praktinių įgūdžių, ne tik gerai išmanantį finansinę apskaitą, bet ir mokesčius, valdymo apskaitą, mokantį
užsienio kalbas, gebantį dirbti kompiuterinėmis programomis. Todėl studijų metu buhalterinės apskaitos
programos studentai mokosi dirbti šiuolaikinėmis kompiuterinės apskaitos programomis „Konto“,
„Konto Alga“, „Stekas Apskaita“, „Stekas plius“, „FINVALDA“, „Apskaitos politika“, „Apskaitos
menas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, statistinių duomenų apdorojimo programa SPSS bei kitomis.
Praktiniam mokymui skirta trečdalis ir daugiau studijų laiko. Organizuojamos profesinės veiklos bei
mokomosios praktikos. Baigiamąją profesinės veiklos praktiką studentai atlieka socialinių dalininkų
bazėse – verslo organizacijose, apskaitos ir audito paslaugas teikiančiose įmonėse. Darbdavių itin
vertinamų profesinės veiklos įgūdžių ir praktinės patirties studentai įgyja ne tik įvairiose verslo įmonėse
ar valstybinėse įstaigose, bet taip pat yra galimybė atlikti praktiką ir Vilniaus kolegijos verslo praktinio
mokymo firmose (toliau – VPMF ) „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“. VPMF – tai simuliacinė verslo
įmonė, kurioje praktikantai įgauna praktinės patirties organizuojant verslo įmonės veiklą. Taip lavinami
įgūdžiai, kuriuos turėdami praktikantai įgyja daugiau galimybių įsidarbinti.
Be studijų krypties dalykų, labai reikšmingą buhalterinės apskaitos programos dalį sudaro kitų dalykų
praktinis mokymas (pvz., įmonės veiklos modeliavimas, verslo projektai). Mokomasi dirbti įmonės
veiklos modeliavimo programomis „Kietas riešutas“, „SimVenture“. Papildomai dėstomi privalomi
studijų krypties dalykai, kaip Viešojo sektoriaus veiklos apskaita, Finansų rinkos, Finansų valdymas,
sudaro galimybę dirbti ir viešojo sektoriaus įstaigose.
Buhalterinės apskaitos studijų metu siekiama lavinti studentų kūrybiškumą. Taikomi inovatyvūs studentų
kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymo metodai, padedantys lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžius, sieti mokymąsi su realiomis verslo veiklos sąlygomis, skatinantys aktyviai veikti ir prisiimti
atsakomybę.
Studijuodamas Buhalterinės apskaitos studijų programą:
 išmoksi parengti įmonių finansinių ataskaitų rinkinį;
 suprasi mokesčių administravimo, deklaravimo ir mokėjimo principus;
 įgysi žinių verslo teisės; vidinės kontrolės, audito srityse;

gebėsi parengti įmonės apskaitos politiką, teikti siūlymus dėl jos keitimo ir tobulinimo;
įvertinti įmonės veiklos strategiją;
atlikti ūkinės veiklos analizę;
formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę;
patikrinti užregistruotus apskaitoje procesus, nustatyti klaidas ir apgaules;
apskaityti įmonių turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, ūkinės veiklos procesus ir rezultatus;
teisingai įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais, kontroliuoti jų teisėtumą;
sukurti ir įgyvendinti vidaus kontrolės sistemą;
parengti ūkio subjekto biudžetus, patikrinti jų vykdymą;
planuoti ir organizuoti apskaitos darbą.
Pasirinkus studijas fakultete:
 tavęs laukia turiningas studentiškas gyvenimas ir įdomios studijos;
 galėsi tapti studentų atstovybės komandos nariu;
 galėsi išvykti studijoms ar praktikai į užsienį;
 čia bus sudarytos visos sąlygos tobulėjimui bei saviraiškai;
 galėsi prisidėti prie studentų mokslinės draugijos veiklos.
Buhalterinės apskaitos specialistai parengiami per 3 metus nuolatinėse studijose ir 4 metus ištęstine
studijų forma.
Pasirinkus ištęstinę studijų formą – galėsi studijuoti ir nuotoliniu būdu!
Po trejų studijų metų absolventai įgyja buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro laipsnį. Todėl
gebės dirbti verslo įmonių, įstaigų ar organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose buhalteriais,
apskaitininkais, auditorių padėjėjais, galės steigti buhalterinių paslaugų įmones, teikti buhalterinės
apskaitos tvarkymo paslaugas ir toliau tęsti magistrantūros studijas Lietuvos ar užsienio aukštosiose
mokyklose.











Darbdaviai apie mus:

Vidmantas LIEPUONIUS
UAB „IMG Numeri“ direktorius
UAB „IMG Numeri“ jau keletą metų iš eilės kviečia Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentus
atlikti praktiką. Bendrovės tikslas – populiarinti apskaitininko/buhalterio darbą buhalterinių paslaugų
įmonėje. Studentai praktikos metu turi galimybę papildyti teorines žinias, pagerinti darbo su kompiuteriu
įgūdžius, susipažinti ir išmokti dirbti su verslo valdymo sistema „Navision Financials“. Studentai,
atliekantys bendrovėje praktiką, yra nuolat stebimi, o jų pasiekti rezultatai nuolat vertinami. Bendrovėje
jau tapo tradicija, kad kiekvienais metais vienas iš Vilniaus kolegijos praktikantų lieka dirbti įmonėje.
Vilniaus kolegijos studentai pasižymi geromis teorinėmis žiniomis, taigi, įgavę tinkamų įgūdžių, tampa
puikiais darbuotojais. Darbdaviai tikrai nori įdarbinti absolventus, nes šie linkę ieškoti naujų galimybių,
greitai prisitaiko prie pokyčių. Kita vertus, ieškodami specialistų, atsižvelgiame ir į darbo patirtį. Mūsų
bendrovės atveju, absolventų įsidarbinimo galimybės iš esmės priklauso nuo jų pačių sugebėjimų kuo
greičiau įgyti praktinių įgūdžių ir pritaikyti teorines žinias realiame gyvenime. Su buvusiais studentais ir
šiandieniniais bendrovės darbuotojais dažnai aptariame jų pasiekimus. Visi jų džiaugiasi puikia galimybe
įgyti įvairiapusės patirties. „Mūsų klientai – labai skirtingos bendrovės, vykdančios įvairiausią veiklą.
Dirbdamos buhalterėmis vienoje įmonėje tikrai neturėtumėme galimybių pamatyti tokią įvairovę,“ – sako
buvusios studentės Brigita ir Vidmantė.

Rimantas BARTUŠKA
UAB „Buhalterija LT“ direktorius

Jau ketverius metus įmonė bendradarbiauja su kolegijos Ekonomikos fakultetu, priima studentus praktikai
atlikti.
Studentai turi tvirtas buhalterinės apskaitos žinias ir praktinių įgūdžių, pakankamai gerai išmano Lietuvos
Respublikos įstatymus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą. Studentai jau kolegijoje
mokomi dirbti su įvairiomis kompiuterinėmis buhalterinėmis apskaitos tvarkymo programomis (Rivilė,
Finvalda, Centas ir kt.), todėl atėję į praktiką studentai negaišta laiko mokydamiesi naudotis
programomis, jie greičiau ima gilintis į konkrečių įmonių apskaitos tvarkymo niuansus. Kolegijos
studentai pasižymi pareigingumu, kruopštumu, uolumu ir iniciatyvumu. Sugeba bendrauti ir dirbti
kolektyve. Todėl dažnai pasibaigus praktikai, studentai lieka dirbti įmonėje ir išauga į kvalifikuotus
apskaitos specialistus. Esame labai patenkinti Kolegijos ruošiamais studentais.
Studijas teigiamai vertina absolventai:

Sergejus ABAKUMOVAS
UAB „Grand Thorton Rimess Baltic“ Apskaitos grupės vadovas

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2010 m. baigiau Buhalterinės apskaitos studijų programą.
Kolegijoje sutikau reiklius ir patyrusius savo srityje dėstytojus, administracijos personalą. Fakultete
vyravo draugiška aplinka. Studijavau įdomius ir reikalingus dalykus. Įgijau pakankamai teorinių žinių
ir praktinių įgūdžių, kuriuos puikiai įvertino darbdaviai.
Pradėjau dirbti dar studijuodamas antrame kurse apskaitininku gamybos įmonėje, kurios pagrindinė
veikla buvo baldų gamyba pagal IKEA užsakymus. Pirma profesinė darbo patirtis truko 6 mėnesius ir
iš karto leido susipažinti bei praktikoje taikyti vieną stambiausių verslo valdymo sistemų Microsoft
Axapta. Vėliau buvau pakviestas į tarptautinę apskaitos ir audito įmonę kaip praktikantas. Po dviejų
mėnesių praktikos buvo pasiūlyta jaunesniojo buhalterio asistento pozicija ir priskirtos dvi įmonės
apskaitai tvarkyti. Po pusės metų pareigos pasikeitė į asistento ir aptarnaujamų įmonių skaičius
padidėjo iki penkių. Dar po pusmečio tapau buhalteriu, atsakingu už vienuolikos įmonių apskaitos
tvarkymą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės parengimo. Šiose pareigose dirbau
vienerius metus. Vėliau dėl įmonės strateginės plėtros bei prisijungimo prie globalaus audito ir
apskaitos įmonių tinklo buvau paskirtas apskaitos grupės vadovu su trimis pavaldiniais ir 24
įmonėmis. Šiuo metu ir dirbu šiose pareigose, esu įvaldęs 7 apskaitos ir verslo valdymo programas.
Už sėkmingą darbinę karjerą esu dėkingas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojams ir
administracijai.

Darius KAZAKEVIČIUS,
UAB „Main Financial Solution“ auditoriaus padėjėjas

Baigdamas vidurinę mokyklą, nusprendžiau savo profesinę ateitį susieti su apskaita. Sėkmingai
įstojau į Vilniaus kolegiją. Studijavau Ekonomikos fakultete buhalterinę apskaitą. Kadangi jutau
didelį potraukį buhalterinei apskaitai, daug savarankiškai dirbau siekdamas įgauti teorinių žinių.
Baigęs du kursus, įsidarbinau apskaitos ir audito įmonėje. Darbas šioje įmonėje davė milžinišką
praktinę, o kartu ir gyvenimišką patirtį. Trečiame kurse pradėjau dirbti UAB „Main Financial
Solution“ ir derinti darbą su mokslais. Už puikų praktinį parengimą esu dėkingas Vilniaus kolegijos
Ekonomikos fakulteto dėstytojams. Po studijų Vilniaus kolegijoje, tęsiau mokslus Vilniaus
universitete. Dar studijuodamas universitete pastebėjau, kad studentai iš Vilniaus kolegijos vertinami

teigiamai, daug dalykų buvo užskaitoma, net neprašant buhalterinės apskaitos studijų programos
dalykų aprašų. Neabejoju, kad studijos Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete teigiamai vertinamos
ir akademinėje bendruomenėje. Buhalterinių profesinių žinių pagrindą man suteikė Ekonomikos
fakulteto dėstytojai. Iš savo asmeninės patirties galiu drąsiai teigti – studijos Vilniaus kolegijos
Ekonomikos fakultete yra puiki galimybė įgyti profesinio bakalauro laipsnį, kuris vertinamas ne vien
darbdavių, bet ir kitų mokymo įstaigų. Esamiems ir būsimiems Vilniaus kolegijos studentams
norėčiau priminti, kad viskas priklauso nuo Jūsų pačių norų ir lūkesčių.

