Studijų programa: VERSLO EKONOMIKA

Jei Tave domina verslo problemų sprendimas –
studijuok verslo ekonomiką!

Turi organizacinių gebėjimų, moki bendrauti, esi kūrybingas, atsakingai sieki užsibrėžtų tikslų, mėgsti
analizuoti ekonomikos problemas, norėtum kurti savo verslą? Rinkis verslo ekonomikos studijas Vilniaus
kolegijos Ekonomikos fakultete!
Studijuodamas
 sužinosi pagrindines ekonomikos sąvokas ir principus;
 įgysi naujausių žinių apie ekonomikos teoriją ir analizės metodus, bei gebėsi juos taikyti
praktinėje ekonomisto veikloje;
 mokysies:
− rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, bei vertinti ekonomikos subjektų veiklą;
− analizuoti ir vertinti ekonominius procesus ir reiškinius, apdoroti ir vertinti ekonominę
informaciją;
− planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti ekonomikos subjektų veiklą;
− rengti siūlymus ekonomikos subjektų ekonominės veiklos tobulinimui;
 tobulinsi bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo gebėjimus;
 diskutuosi aktualiais profesiniais klausimais;
 lavinsi kitus asmeninius gebėjimus, reikalingus profesinei ekonomisto veiklai;
 įgytas žinias taikysi realioje verslo aplinkoje profesinės veiklos praktikos metu;
 įgysi žinių asmeninio verslo pradžiai.
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.
Karjeros galimybės
Baigęs Verslo ekonomikos studijas (nuolatine studijų forma – 3 m., ištęstine – 4 m.) ir įgijęs ekonomikos
profesinio bakalauro laipsnį galėsi dirbti ekonomistu, analitiku, projektų vadovu ar kitu ekonomikos
krypties specialistu verslo įmonėse, finansų institucijose, investicijų valdymo įmonėse, kurti nuosavą
verslą.
Pasirinkus ištęstinę studijų formą – galėsi studijuoti ir nuotoliniu būdu!
Verslo ekonomiką galima studijuoti ir anglų kalba!
Studijuodamas Verslo ekonomiką anglų kalba įtvirtinsi praktinius verslo anglų kalbos gebėjimus, įgysi
galimybę lengviau įsidarbinti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio ar tarptautinėse kompanijose, įmonėse,
bendrovėse, studijuosi kartu su užsienio šalių studentais, suformuosi tarpkultūrinio pažinimo ir gebėjimo
dirbti tarptautinėje aplinkoje gebėjimus.

Darbdaviai apie mus:

Dalia ŠVELNYTĖ
UAB „Lipnios etiketės“
Direktoriaus pavaduotoja

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomikos studentų praktikų įmonėje metu
įsitikinau, kad šių jaunų žmonių entuziazmas ir ambicijos yra pagrįstos įvairiapusėmis žiniomis. Maloniai
nustebino studentų gebėjimas parinkti teorinius modelius ir juos praktiškai pritaikyti, drąsiai apibendrinti
rezultatus, diskutuoti ir pagrįsti savo išvadas. Suprantu, kad tai įmanoma tik kolegijoje įgijus tvirtus
dalykinius ir teorinius pagrindus. Tai skatina Verslo ekonomikos studentams praktikos metu patikėti
savarankiškas užduotis, o taip pat, esant poreikiui, pasiūlyti nuolatinį darbą.
Studijas teigiamai vertina absolventai:

Vykintas LUČIŪNAS
UAB „Stateta“ projektų vadovas

Esu pirmosios Verslo ekonomikos studijų programos laidos (2013 m.) absolventas. Po studijų Vilniaus
kolegijos Ekonomikos fakultete pradėjau dirbti UAB „Stateta" projektų vadovu. Tai sparčiai besiplečianti
lietuviško kapitalo įmonė, užsiimanti didmenine bei mažmenine prekyba, veikianti telekomunikacijų bei
statybos srityse.
Dirbdamas degalų ir degalinių sektoriaus pardavimų skyriuje, padedu įgyvendinti naujus įmonės plėtros
projektus. Šiemet įmonė planuoja atidaryti savo degalinę Vilniuje. Studijuodamas kolegijoje derinau
darbą ir studijas, dalyvavau įvairiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose, gavau D
kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Savo kasdienėje darbinėje veikloje taikau mokesčių, finansinės analizės, statistikos ir kitas įgytas žinias
bei gebėjimus. Dar studijų metu įgytas žinias dažnai tekdavo išbandyti praktikoje. Šiuo metu darbo
rinkoje jaučiuosi užtikrintai ir stabiliai, bet ne dėl to, kad turiu vienokį ar kitokį diplomą, tačiau dėl
lydinčios sėkmės bei patirties, žinių ir gebėjimų, kuriuos pavyko sukaupti studijų metu Vilniaus
kolegijoje.

Indrė PRICHOCKAITĖ
UAB „BrikSan” direktorė ,
UAB "Sanderus” savininkė ir direktoriaus pavaduotoja

2013 metais baigiau Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomikos studijų programą,
esu pirmos laidos absolventė. Pasirinkau šią studijų programą dėl kelių priežasčių: pirma – programa
buvo nauja ir nereikėjo klausytis aplinkinių nuomonių apie ją, antra – daug girdėjau apie šios
kolegijos praktinių įgūdžių lavinimą, kas mane žavėjo ir pasiteisino studijuojant.

Didžioji dauguma Ekonomikos fakulteto dėstytojų yra puikūs savo srities žinovai, labai lankstūs ir
įdomūs, ne tik kaip pedagogai, bet ir kaip žmonės. Esu labai dėkinga visiems už supratingumą,
kantrybę ir suteiktas žinias, kadangi nebuvau pati stropiausia studentė, labai vertinu tai, kad man
padėjo spręsti iškylančias problemas.
Mano darbinė istorija susijusi su baigiamąja praktika, kurią atlikau UAB „BrikSan”. Įmonės
vadovams buvo priimtinas mano požiūris į darbą, jiems patiko mano domėjimasis įmone ir rinka,
todėl man buvo pasiūlyta inžinieriaus-ekonomisto pareigybė. Padirbėjus kelis mėnesius tapau įmonės
direktore, tačiau visada svajojusi apie savo verslą su keliais bendraminčiais – ambicingais, jaunais ir
tikslo siekiančiais žmonėmis, įkūrėme UAB „Sanderus”, kuri labai sėkmingai įsitvirtina rinkoje.
Ekonomikos fakulteto kolektyvui norėčiau palinkėti darnaus bendradarbiavimo, nuostabių studentų ir
vaisingo darbo ateityje. Visiems absolventams, esamiems ir būsimiems studentams linkiu siekti savo
užsibrėžtų tikslų ir niekada nepasiduoti nesėkmei, o bandyti, bandyti ir dar kartą bandyti.

Vaida NORVILAITĖ
Girteka Group UAB „ME transportas",
Buhalterijos skyrius, Apskaitininkė

Esu Verslo ekonomikos studijų programos pirmosios laidos absolventė (2013 m.). Nuo mažens svajojau
dirbti rimtą darbą su dokumentais ir skaičiais. Kadangi, gyvendama Panevėžyje, neradau mane
dominančios specialybės, išvykau į Vilnių studijuoti Verslo ekonomikos Vilniaus kolegijoje.
Įstojusi į norimą studijų programą, atvažiavau į sostinę ir pasinėriau į studentišką gyvenimą: stropiai
lankiau paskaitas, intensyviai rašiau projektus ir įvairius rašto darbus, laikiau egzaminus, iki paryčių
ūžiau su draugais. Baigusi studijas suvokiau, kad įgijau puikių ekonomistui reikalingų teorinių žinių ir
ypač daug praktinių gebėjimų. Mes, Verslo ekonomikos absolventai, mokame analizuoti įmonės
finansinius rezultatus, pasiūlyti veiklos strategiją ar parengti verslo planą.
Po baigiamosios praktikos, kurią atlikau Girteka Group UAB "ME transportas", buvau pakviesta dirbti
šioje įmonėje reiso dokumentų specialiste. Džiaugiausi, kad vėliau buvau pakviesta į Buhalterijos skyrių
dirbti apskaitininke, nes gavau galimybę pritaikyti įvairius ekonominius skaičiavimus. Tikiuosi, kad tai
tik mano karjeros pradžia. Savo ateitį regiu Verslo plėtros planavimo skyriuje. Šiuo metu noriu kuo
daugiau visko sužinoti ir tapti ne tik naudinga darbuotoja, bet ir nuolat tobulėjančia asmenybe.
Kai pavargstu ir noriu atsipalaiduoti, prieš akis iškyla fakulteto auditorijos vaizdas, šurmuliuojantys mano
draugai, VE11A grupės studentai, nuoširdūs dėstytojų veidai ir projektoriaus apšviestas ekranas su lūžio
taško, investicijų atsipirkimo laikotarpio apskaičiavimo formulėmis. Visa tai yra man brangūs
prisiminimai

