Studijų programa: FINANSAI

„Finansai yra menas perdavinėti pinigus iš vienų rankų
į kitas tol, kol jie išnyks“
Džonas Apdailas

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto siūloma studijų programa Finansai – geriausias pasirinkimas,
kurį gali padaryti šiais laikais. Šios studijų programos išskirtinumas - galimybė išmokti tvarkyti, valdyti
ne tik įmonių ir viešuosius finansus, bet ir pradėti savo verslą.
Studijuodamas:
 ugdysi lyderišką įžvalgą ir gebėjimus, reikalingus valdant finansų procesus;
 išmoksi valdyti ir kaupti bei vertinti finansų sistemos informaciją; taikyti finansinės analizės
metodus ir būdus;
 rengti ir analizuoti finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų duomenis;
 teikti analizės rezultatus finansiniams sprendimams priimti; vertinti ūkio subjekto finansinę veiklą;
 vertinti finansinių išteklių naudojimo efektyvumą; valdyti ir kontroliuoti pinigų srautus;
 priimti investicinius ir finansinius sprendimus;
 rengti ir nagrinėti finansinius ir verslo planus, užtikrinti jų įgyvendinimą;
 užtikrinti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę.
Pasirinkęs Finansų studijas fakultete:
 pradėsi naują gyvenimo etapą ir atrasi naujas pažintis;
 čia 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;
 galėsi tapti Finansininkų ir Alumnų klubų nariu.
Studijuoti galėsi nuolatine (3 metai) arba ištęstine (4 metai) studijų forma. Pasirinkus ištęstinę studijų
formą – galėsi studijuoti ir nuotoliniu būdu! Nuotolinės studijos leis derinti darbą ir mokymąsi Jums
patogiu laiku.
Baigęs Finansų studijas ir įgijęs finansų profesinio bakalauro laipsnį, galėsi dirbti finansininku viešųjų
finansų valdymo institucijose (rajonų, miestų savivaldybėse), biudžetinėse įstaigose, ministerijose,
mokesčių inspekcijose, socialinio ir sveikatos draudimo įstaigose, įmonėse ir ūkinėse organizacijose, bet
ir tapti verslo bendruomenės nariu.
Mūsų absolventai sėkmingai dirba: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje; Finansų ministerijoje;
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Vidaus
reikalų ministerijoje; Vilniaus apygardos administraciniame teisme; Nacionalinėje teismų
administracijoje; Specialiųjų tyrimų tarnyboje; Mirror Support Services, UAB; UAB „Girteka“ ir kt.
Studijuodamas Finansų studijų programoje ne tik turėsi pinigų,
bet ir mokėsi teisingai juos valdyti!

Darbdaviai apie mus:

Eglė KUISINĖ
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus pavaduotoja

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas jau eilę metų bendradarbiauja su Vilniaus kolegija,
Ekonomikos fakultetu. Džiaugiamės turėdami galimybę priimti studentus praktikai – veržlius,
besidominčius, motyvuotus, smalsius. Nemažai daliai studentų, atlikusių praktiką mūsų departamente,
pasiūlome sudaryti darbo sutartis. Kaip darbdavys, aukštai vertiname kolegijoje paruoštus studentus ir
būsimus darbuotojus – įsijungę į darbo kolektyvą noriai imasi pavestų užduočių, didžioji dalis turi stiprius
komandinio darbo įgūdžius, tinkamas kompiuterinio raštingumo, finansinės veiklos analizės, buhalterinės
apskaitos žinias bei stiprius analitinius gebėjimus. Tikrai smagu, kad jaunoji karta, įgijusi išsilavinimą
Vilniaus kolegijoje – kompetentinga, žingeidi, atsakinga, sukaupusi ne tik teorines žinias, bet ir praktinio
darbo įgūdžius.

Lina MAROŠČIKIENĖ
UAB „Norian Accounting“ generalinė direktorė

Vilniaus kolegijos Finansų studijų programos absolventai prie mūsų įmonės kolektyvo prisijungia ne tik
gerai parengti praktiniam darbui, tačiau ir turėdami platų požiūrį bei supratimą apie valstybinio bei
privataus sektoriaus įmonių finansus. . Įmonė teikia apskaitos paslaugas Norvegijos, Švedijos bei
Lietuvos įmonėms. Absolventai solidžiai papildo mūsų darbuotojų gretas ir jau po trumpo laiko
savarankiškai aptarnauja mūsų klientus.
Studijas teigiamai vertina absolventai:

Kristina RIBIKAUSKAITĖ
Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pensijų skyriaus vyresnioji specialistė

Esu Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto 2013 m. Finansų studijų programos absolventė. Prisimenant
trejus metus trukusias studijas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete, visuomet iškyla tik šilti ir geri
prisiminimai. Kompetentingi dėstytojai ir jų išskirtinis požiūris į studentus buvo būtent tai, ko reikėjo
kiekvienam iš mūsų. Ypatingai vertinu suteiktą galimybę studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje pagal
LLP/Erasmus studentų mainų programą. Vieną semestrą studijavau ISCAL universitete (Lisabona,
Portugalija), o vasarą praktiką atlikau Maltoje. Neįkainojama patirtis ir ilgai neblėstantys įspūdžiai!

EGLĖ BUDRYTĖ
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Atrankos ir paramos auditui departamento I skyrius, specialistė

Šiuo metu dirbu Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Atrankos ir paramos auditui departamente bei tęsiu finansų magistro studijas Vilniaus Universitete, tačiau
net ir tokiu intensyviu gyvenimo laikotarpiu nuolatos prisimenu savo pačius geriausius studijų metus
Vilniaus Kolegijos Ekonomikos fakultete.
2012 m. birželio mėn. baigiau Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Finansų studijų programą – tai
buvo mano pirmas žingsnis profesinio kelio link. Šias studijas pasirinkau tiek dėl puikių studentų
atsiliepimų apie studijų kokybę, tiek dėl aukšto įsidarbino lygio po jų. Finansų studijų programa dėstoma
Vilniaus kolegijoje pirmiausia išsiskyrė tuo, kad čia buvo ruošiami ne tik puikūs privataus, bet ir viešojo
sektoriaus specialistai. Studijos Ekonomikos fakultete suformavo analitinius įgūdžius, suteikė ne tik daug
teorinių, tačiau ir praktinių žinių, kurios itin reikalingos konkuruojant darbo rinkoje. Fakultete dirbantys
dėstytojai pasižymi reiklumu, griežtumu ir aukštu kompetencijos lygiu. Dar vienas privalumas
studijuojant Finansų studijų programą – palyginus nedidelis priimamų studentų skaičius, kuris leidžia
sukurti itin glaudų studentų ir dėstytojų akademinį bendradarbiavimą. Studijų metu suteikta galimybė
išvykti studijuoti į kitą užsienio šalį, dalyvaujant mainų programoje. Tai dar viena galimybė, kuri
asmeniškai man praplėtė akiratį pasisemiant patirties tarptautinėje erdvėje. Taigi be jokios abejonės,
studijos Vilniaus kolegijoje padėjo man įkvėpti daugiau drąsos ir pasitikėjimo, žengiant tolimesniu
karjeros keliu, bei suformavo mane kaip asmenybę ne tik nuolat svajojančią, tačiau ir siekiančią savo
tikslų.

