
 
Nori atrasti verslo sėkmės paslaptis? 

Rinkis verslo ekonomikos studijas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete! 
 
Verslo ekonomikos studijų metu susipažįstama su naujausiomis ekonomikos teorijomis, 

mokomasi rinkti ir sisteminti duomenis, tvarkyti ir vertinti ekonominę informaciją, taikant įvairius 
analizės ir ekonominio prognozavimo metodus. Studentai, naudodami modernias informacines 
technologijas ir ekonominės informacijos sistemas, vykdo į praktinę įmonės veiklą orientuotus 
tyrimus, rengia verslo projektus, atlieka įmonės veiklos modeliavimo ir baigiamąją profesinės 
veiklos praktikas. Visa praktikų trukmė net 24 savaitės! Gerai besimokantys studentai turi galimybę 
pagal Erasmus+ mainų programą vieną ar du semestrus studijuoti kitų Europos šalių aukštosiose 
mokyklose arba atlikti praktiką ES šalių įmonėse. 

Verslo ekonomikos studijų programos absolventai geba taikyti ekonominės analizės 
metodus, formuluoti analizės išvadas, rasti ir pagrįsti ūkio subjekto problemų sprendimus, planuoti, 
organizuoti ir vertinti įmonės ūkinę, finansinę bei investicinę veiklą, teikti siūlymus ekonominės 
veiklos tobulinimo bei inovacijų ekonominio pagrindimo klausimais. Absolventai dirba 
ekonomistais, analitikais, projektų vadovais ir kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose 
pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose 
arba kuria nuosavą verslą. 

Verslo ekonomikos studijų programos pirmosios laidos 
absolventė Veronika Šumel, dirbanti administracijos vadove UAB 
“LP Consulting”, teigia, kad kasdienėje darbinėje veikloje taiko žinias 
ir įgūdžius, įgytus studijų metu. Baigiamąją praktiką ji atliko 
UAB „Corpus A“ personalo skyriuje. Jau praktikos metu šioje 
įmonėje ji pradėjo dirbti personalo vadybininke. Veronika sako, kad 
Verslo ekonomikos studijas pasirinko todėl, kad tai „nauja, plati ir tuo 
patraukli kolegijinių studijų programa“. 

Prieš metus studijas baigęs Verslo ekonomikos studijų 
programos absolventas Ričardas Rimkus, dirbantis verslo projektų 
vadovu „Lietuvos studentų sąjungos“ asociacijoje, džiaugiasi, kad 
Ekonomikos fakultete suteikiamos galimybės tobulėti studento 
asmenybei, nes organizuojami įdomūs seminarai, konferencijos, 
pramoginiai bei kultūriniai renginiai. Visiems esamiems ir būsimiems 
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentams jis linki 
nepervertinti sėkmės ir nuolat ieškoti savęs. 

Jei turite organizacinių gebėjimų, mokate bendrauti, esate 
kūrybingas, atsakingai siekiantis užsibrėžtų tikslų, mėgstantis 
analizuoti problemines situacijas, besidomintis verslo įmonių veikla, 
studijuokite verslo ekonomiką Vilniaus kolegijos Ekonomikos 
fakultete! 

 


