
Studijų programa: BANKININKYST Ė 
 

 

Atsakingai žiūri į atliekamą darbą, atkakliai sieki 
užsibrėžtų tikslų, gebi bendrauti, domiesi bankų 

veikla ir finansų rinkomis? 
 

Studijuok bankininkystę!  

 

 
 

Keturios nenuginčijamos priežastys kodėl verta tapti Bankininku: 
1. Bankininkas būdamas pinigų apsuptyje, prisijaukina juos, o pastarieji lydi jį visą gyvenimą. 
2. Pinigai daro pinigus ir tik Bankininkas žino šios paslapties esmę.  
3. Bankininkas reikalingas visiems, visada ir visur: jaunam ir senam, taikoje ir kare, vasarą ir žiemą, 
šiaurėje ir pietuose.  
4. Bankininko dermė: žinios, intelektas, technologijos, sumanumas ir sėkmė. 

 

Studijuodamas: 
� gebėsi išanalizuoti, tirti ir įvertinti ekonominę banko aplinką ir jos įtaką banko veiklai;  
� nustatyti banko strateginius tikslus bei veiklos vystymosi tendencijas;  
� nustatyti  bei apskaityti banko materialiųjų, darbo ir banko finansavimo poreikį bei šaltinius;  
� teikti informaciją apie bankinius produktus ir paslaugas, juos administruoti ir pasiūlyti klientui;  
� analizuoti rinką ir kurti naujus bankinius produktus ir paslaugas, vertinti rizikas;  
� taikyti veiklos planų kontrolės metodus ir kontrolės procedūras;  
� taikyti veiklos kontrolės procedūras, parengti banko veiklos stebėsenos ataskaitą; 
� vertinti banko vidaus kontrolės efektyvumą bei ūkinės, darbo ir finansinės veiklos kokybę. 

 

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. 

 

Studijos fakultete organizuojamos nuolatine (3 m.) bei ištęstine (4 m.) studijų formomis. Ištęstinę studijų 
formą patogu rinktis dirbantiems asmenims, kadangi studijų procesas lanksčiai derinamas su dirbančiųjų 
interesais. Pasirinkus ištęstinę studijų formą – galėsi studijuoti ir nuotoliniu b ūdu! 
 

Tarptautiniam SIMULITH tinklui priklausančioje praktinio mokymo firmoje - virtualiame banke „VIKO 
BANKAS“ galėsi simuliuoti realioje finansų rinkoje vykstančius procesus, virtualioje rinkos erdvėje 
aptarnauti esamus bei ieškoti naujų klientų, ugdyti bankininkui reikalingas kvalifikacijas, dirbti su realia 
banko informacine sistema BIS FORPOST. 
 

Karjeros galimybės 
Baigęs Bankininkystės studijas ir įgijęs bankininkystės profesinio bakalauro laipsnį gebėsi savarankiškai 
valdyti bankinius produktus, išmanyti bankininkystės verslo procesus ir galėsi dirbti  banko klientų 
aptarnavimo specialistu, ekonomistu, finansininku, buhalteriu, vadybininku ar kitą giminingą darbą 
komerciniuose bankuose bei kitose kredito institucijose. 
 

Bankininkystę galima studijuoti ir anglų kalba! 
Studijuodamas Bankininkystę anglų kalba tarpkultūrinėje akademinėje aplinkoje įgysi ne tik 
bankininkystės verslui reikalingų gebėjimų, bet ir praktiškai įtvirtinsi verslo anglų kalbos žinias; 
studijuosi kartu su užsienio šalių studentais; dalį studijų laiko, pagal Erasmus+ programą, galėsi praleisti 
užsienio aukštosiose mokyklose arba atlikti praktiką užsienio institucijose, suformuosi tarpkultūrinio 
pažinimo ir gebėjimo dirbti tarptautinėje aplinkoje gebėjimus, baigus studijas lengviau įsidarbinsi ne tik 
Lietuvos, bet ir užsienio bankuose ir kitose kredito institucijose. 
 
 
 



Darbdaviai apie mus: 
 

 

Lina MARTINKIEN Ė 
Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus Paslaugų teikimo poskyrių  
(Didžioji g. 18 ir Gedimino pr. 35, Vilnius) vadovė 

 

Nordea Bank AB Lietuvos skyrių bei Vilniaus kolegiją sieja ilgalaikis bendradarbiavimas. Pastaraisiais 
metais mūsų banke šios mokslo įstaigos Bankininkystės studijų programos studentai atlieka baigiamąją 
praktiką. Sėkmingiausiai pasirodę praktikos metu yra kviečiami įsilieti į banko kolektyvą nuolatiniam 
darbui. Džiugu, kad Vilniaus kolegijos vykdomoje Bankininkystės studijų programoje didelis dėmesys 
skiriamas studentų praktinių gebėjimų ugdymui, bankinių produktų bei paslaugų išmanymui, bendravimo 
su klientais įgūdžių tobulinimui, supažindinimui su bankinėmis informacinėmis technologijomis. 
Mokslo ir verslo nenutrūkstamas bendradarbiavimas studijų programai suteikia prielaidas įgyti 
populiarumo jaunimo tarpe renkantis specialybę, o verslui suteikia galimybę tinkamai valdyti 
žmogiškuosius išteklius, atnaujinant juos jaunais specialistais. 
 
Studijas teigiamai vertina absolventai: 
 

 

Justas DAUJOTAS 
AB DNB bankas, Vilniaus verslo regiono Plėtros vadovas  

 

Esu Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto 2011 m. Bankininkystės studijų programos absolventas, 
vienas iš Verslo praktinio mokymo firmos „VIKO BANKAS" įkūrėjų fakultete bei pirmasis „VIKO 
BANKAS" prezidentas. Šiuo metu dirbu DNB banke Plėtros vadovu Vilniaus verslo regionui. AB 
DNB bankas priklauso didžiausiai Norvegijos finansinių paslaugų grupei, teikiančiai paslaugas 
individualiems ir verslo klientams 19-oje pasaulio šalių. 
Treji metai Vilniaus kolegijoje prabėgo kaip viena akimirka. Akimirka per kurią įgijau naujų, 
reikalingų žinių ir įgūdžių. Laikas praleistas studijuojant padėjo man ugdyti save kaip asmenybę. Tai 
buvo ne tik mokymosi laikas, bet ir naujų iššūkių, naujų potyrių bei naujų galimybių laikas, kurį labai 
branginu.  
Vilniaus kolegijoje susiradau daug naujų draugų, su kuriais bendrauju ir šiandien. Su kai kuriais ir 
toliau studijuoju Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. Manau, kad „VIKO BANKO" šūkis - 
„Čia ir dabar, Jums ir Jūsų ateičiai", perteikia visą kolegijos dvasią. 
Taigi, nebijokit pakeisti aplinką, nebijokit naujų iššūkių, sunkaus darbo ir nepraleiskit Jums 
pasitaikiusios progos. Paklauskit savęs „Ką daryčiau jei nebijočiau?". 

 

 

Greta JAKUTYT Ė 
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius,  
Klientų aptarnavimo specialistė 

 

2013 m. baigiau Bankininkystės studijų programą, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete. Studijos 
kolegijoje buvo įdomios ir naudingos. Visi dėstytojai - išskirtinės asmenybės, iš kurių gavau ir žinių, 
ir gyvenimiškų patarimų. Daug patirties gavau dalyvaudama VPMF „VIKO BANKAS" veikloje, 
vėliau tikrąją baigiamąją profesinės veiklos praktiką atlikau banke Nordea. Buvo įdomu praktiškai 
susidurti su tuo, ką tris metus mokiausi kolegijoje. Viskas, ką išmokau studijuodama, buvo reikalinga 



ir naudinga dirbant. Atlikdama praktiką supratau, jog mokiausi tai, kas man iš tiesų buvo įdomu, ir 
kad mokoma buvo būtent to, ko iš tiesų darbe reikia, jokių nereikalingų dalykų. Pasibaigus praktikai 
sulaukiau pasiūlymo dirbti Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, klientų aptarnavimo 
specialiste - buvau labai laiminga, kad mano pastangos buvo įvertintos.  
Šiuo metu dirbu Nordea banke Vilniuje. Darbu esu labai patenkinta, o už įgytas žinias, patirtį ir 
sutiktus žmones esu dėkinga Vilniaus kolegijai. 

 


