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BUHALTERINĖ APSKAITA

Kodėl rinktis Buhalterinę apskaitą?
Kad įmonės veikla būtų sėkminga, reikia profesionalaus buhalterio, tvarkančio visą apskaitos sistemą,
rengiančio ataskaitų rinkinius, apskaičiuojančio mokesčius ir vykdančio apskaitos funkcijas. Buhalterinės
apskaitos studijų programa skirta rengti buhalteriams, galintiems dirbti Lietuvos ir užsienio rinkoje, gebantiems
tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, atlikti finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizę. Šią studijų
programą gali rinktis kruopštūs ir atsakingi, logiškai mąstantys asmenys, kuriems patinka matematika.
Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
Studijų programos dalykus dėsto šios srities profesionalai, turintys didelę darbo patirtį, studentai įgūdžius
formuoja ir plėtoja šešių skirtingų praktikų metu.
Studijų kryptis
Apskaita.
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras.
Karjeros galimybės
Absolventai dirba įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigia buhalterinių paslaugų
įmones ir teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas.
Studijuojami dalykai / praktikos
Nuolatinės studijos – 3 metai*
I metai
1 SEMESTRAS
Specialybės kalbos pagrindai
Specialybės užsienio kalba

II metai
3 SEMESTRAS
Finansinė apskaita
Finansų pagrindai

Apskaitos pagrindai

Mokesčių sistema

Dokumentų valdymas
Taikomoji matematika

Taikomųjų programų sistemos
Taikomųjų tyrimų metodologija

Vadyba

Filosofija / Sociologija

Teisė

Laisvai pasirenkamas dalykas

Kūno kultūra
2 SEMESTRAS
Specialybės užsienio kalba
Apskaitos pagrindų praktika
Ekonomikos pagrindai

4 SEMESTRAS
Apskaitos ir mokesčių praktika
Kursinis darbas
Valdymo apskaita

Finansinė apskaita

III metai
5 SEMESTRAS
Aplinkos ir žmonių sauga
Finansinė analizė ir finansų
valdymas
Kompiuterizuotos apskaitos
praktika
Civilinė sauga
Kaštų apskaita / Biudžetų
sudarymas ir kontrolė / Biudžetų
sudarymas ir kontrolė anglų k.
Kelių transporto įmonių apskaita /
Statybos įmonių apskaita
Kompiuterizuota apskaita (I) /
Kompiuterizuota apskaita (II)
Laisvai pasirenkamas dalykas
6 SEMESTRAS
Auditas ir vidaus kontrolės sistema
Baigiamoji praktika
Individualių įmonių, ūkinių bendrijų
ir gyventojų individualios veiklos
apskaita
Baigiamasis darbas

Verslo ekonomika (dalykas /
praktika)
Rinkodara
Viešojo sektoriaus apskaita
Projektų rengimas ir valdymas /
Viešieji pirkimai / Projektų
Statistika
Bendravimo psichologija / Verslo
rengimas ir valdymas anglų k.
etika
Tarptautiniai apskaitos standartai
Laisvai pasirenkamas dalykas
*Numatoma vykdyti ir ištęstines studijas, kurių trukmė – 4 metai
Numatoma vykdyti ir ištęstines studijas (Mažeikiuose), kurių trukmė – 4 metai
Verslo ir technologijų fakultetas
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