
Fakultete galima studijuoti šias
bakalauro pakopos studijų programas:

‒ Ekonomika
‒ Finansai
‒ Marketingas
‒ Skaitmeninio verslo vadyba
‒ Verslas ir antreprenerystė

Į specifinius studijų programų klausimus jums mielai 
atsakys studijų programų vadovai. Jų kontaktai skelbiami 
kiekvienos studijų programos dalyje „Stojimo sąlygos“, 
skiltyje „Kontaktai“.

UŽ KIEKVIENOS TECHNOLOGIJOS – ŽMOGUS

EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

https://stojantiesiems.ktu.edu/programmes/b/


1. Į kurią studijų programą stojant yra didžiausia konkurencija?

Visose programose konkurencija stojant yra lygiavertė, o pabaigus bet kurią fakultete 
vykdomą studijų programą tapsite paklausiu rinkoje darbuotoju.

2. Kokia yra tikimybė įstoti į Ekonomikos, Finansų ar Marketingo studijų programų 
valstybės finansuojamą vietą iš matematikos egzamino surinkus minimalų balų 
skaičių? 

Tikimybė yra, tačiau reikia išlaikyti 3 privalomus egzaminus ir 5 dalykų geriausių 
metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7. Savo konkursinį balą 
pasiskaičiuoti rekomenduojame LAMA BPO konkursinio balo skaičiuoklėje.

3. Ar matematika Ekonomikos ar Finansų studijose yra vienas iš pagrindinių studijų 
dalykų?

Ne, matematikos mokysitės pirmaisiais studijų metais. Studijų programoje Ekonomika 
mokysitės analizuoti ir suprasti, kaip makroreiškinys paveikia kitą reiškinį, teikti 
analitines įžvalgas, pvz., kaip COVID- 19 paveiks įmonės žaliavų kainas, o studijuodami 
studijų programoje Finansai sužinosite apie įmonės finansų planavimą, biudžeto 
sudarymą ir strategiškai svarbius investavimo klausimus.

4. Ar stojant į fakulteto studijų programas būtina turėti tos krypties žinių? Pvz. 
stojant į Ekonomiką – ekonomikos žinių, stojant į Finansus – finansų žinių ir t.t?

Universiteto dėstytojų komanda yra parengusi kokybišką ir patrauklų studijų turinį. 
Kiekvienas modulis turi virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ pateiktą mokymosi 
medžiagą, reikalingą sėkmingai išlaikyti egzaminus. Pritrūkus tam tikro dalyko žinių ar 
įgūdžių, KTU siūlo tutorių konsultacijas (matematika, informatika, papildomas anglų 
kalbos intensyvus kursas), kurios padės dar geriau įsisavinti medžiagą.

5. Ar įmanoma suderinti studijas su darbu?

Taip, įmanoma. Daugelis studentų jau nuo 3 kurso dirba ir studijuoja bei sėkmingai 
suderina darbą su studijomis. Tai priklauso nuo gebėjimo planuoti laiką ir veiklas.

6. Ar studijų programoje Skaitmeninio verslo vadyba reikalingos informacinių 
technologijų žinios?

Ne, specialių informacinių technologijų žinių stojant nereikia. Visos reikiamos žinios 
įgyjamos studijų metu.
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7. Kokios yra karjeros perspektyvos baigus Ekonomikos studijas?

Baigusių Ekonomikos studijas laukia plačios karjeros galimybės, nes šie specialistai yra 
reikalingi tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje. Ekonomistų, dėl jų turimo plataus 
žinių ir gebėjimų spektro, poreikis darbo rinkoje nuolat auga. Savo kompetencijas jie 
pritaiko vertindami investicinius bei verslo planus, skaičiuodami įmonių rodiklius bei 
juos vertindami, numatydami verslo plėtros galimybes tarptautinėse rinkose.

8. Kokius mokomuosius dalykus reikia pasirinkti ir mokytis 10-12 klasėje, norint pas 
jus įstoti?

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos 
reikalavimams ir konkursinį balą. Norintiems studijuoti Ekonomikos ir verslo fakultete 
reikės lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos, istorijos arba 
geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso įverčių. Konkursinis balas, 
stojant į fakultete vykdomas studijų programas, skaičiuojamas taip: 0,4 matematika + 
0,2 lietuvių k. + 0,2 istorija (geografija arba informatika) + 0,2 anglų kalba. Kiekvienos 
studijų programos konkursinio balo sandarą ir svertinius koeficientus rasite pasirinktos 
studijų programos dalyje „Stojimo sąlygos”, pasirinkę skiltį „Konkursinio balo sandara”.
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