
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

EKONOMIKOS ĮVADAS (MIKRO- IR MAKROEKONOMIKA)  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Vytautas Gavelis 

 

Kitas (-i): doc. dr. Regina Paliulytė, doc. dr. Neringa 

Minkevičienė 

Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Teorinės 

Ekonomikos katedra 

Saulėtekio al. 9, II rūmai, LT-10222, Vilnius 

Tel. (8 5) 2366147, el. paštas: vytautasgavelis@rygveda.lt, 

regina.paliulyte@ef.vu.lt, neringa.min@mail.tele2.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
nėra 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 160 64 96 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos ekonomikos kaip mokslo ir kaip reiškinio 

turinį, vietą socialinių mokslų sistemoje; 

Paskaitos, diskusijos seminarų 

bei paskaitų metu, pavyzdžių 

aptarimas, medžiagos 

aptarimas ir aiškinimas. 

Testas (uždari klausimai). 

- supras ir mokės paaiškinti, remdamiesi 

ekonomikos mokslo principais, ekonominių 

reiškinių ryšius bei dėsningumus, supras 

pagrindinių ekonominių rodiklių turinį; 

Problemų nagrinėjimas 

paskaitose bei seminaruose, 

atvejų analizė, pranešimo 

pateikta tema rengimas, 

pristatymai bei jų aptarimas. 

Testas (uždari klausimai) bei 

pranešimo teksto bei jo 

pristatymo žodžiu vertinimas. - gebės suprasti ekonominius procesus mikro ir 

makro lygyje, jų galimus iššūkius ir socialines 

pasekmes; 

- gebės sąmoningai ir atsakingai reikšti savo 

poziciją viešajame gyvenime suprasdami 

ekonominius procesus; 

Diskusijos, aptariant 

šiuolaikines ekonomines 

aktualijas, studentų pristatymai 

bei jų aptarimas. 

Aktyvumo seminarų metu 

vertinimas, pranešimo teksto 

bei jo pristatymo žodžiu 

vertinimas. 

- gebės būsimą visuomeninę veiklą grįsti 

demokratijos vertybėmis, mokėti priimti 

motyvuotus ir atsakingus sprendimus siekiant 

visuomenės veiklos ekonominio efektyvumo. 

Atvejų nagrinėjimas, 

diskusijos, aptariant 

šiuolaikines ekonomines 

aktualijas. 

Aktyvumo seminarų metu 

vertinimas. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 
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mailto:neringa.min@mail.tele2.lt


1. Ekonomikos mokslo dalykas ir istorija. 2  2    4 6 

Pagrindinė literatūra 

(1: 1-5 sk.), paskaitų 

medžiaga. 

2. Mikroekonomikos teorijos pagrindai: 

pasirinkimo problema, alternatyvių kaštų 

sąvoka, gamybinės galimybės; absoliutus ir 

santykinis pranašumai; ekonominės sistemos, 

rinkos mechanizmas, ištekliai, gamybos 

veiksniai ir ekonominės gėrybės, esminės 

ekonomikos teorijos prielaidos  

2  2    4 6 

Pagrindinė literatūra 

(2: 35-67 p.), paskaitų 

medžiaga; atvejo 

nagrinėjimas. 

3. Ūkio subjektų elgesys: vartotojų ir gamintojų 

elgesio motyvai ir tikslai; naudingumas, 

paklausa ir pasiūla, rinkos pusiausvyra, 

veiksniai, darantys įtaką rinkos pusiausvyros 

kitimui; elastingumas; kaštų ir gamybos 

rodikliai, ilgas ir trumpas laikotarpiai, 

ekonominiai ir buhalteriniai kaštai 

2  4    6 8 

Pagrindinė literatūra 

(2: 73-90; 95-97; 101-

109; 113-118; 137-

143; 145-148; 152; 

156; 159 p.), paskaitų 

medžiaga; dėstytojo 

pateiktų užduočių 

nagrinėjimas. 

4. Rinkos struktūra: firmos tikslai, ekonominis 

pelnas, normalus pelnas; tobula konkurencija, 

monopolinė konkurencija, monopolija, 

oligopolija; rinkos struktūrų palyginimas; 

kainodaros ypatybės, valstybinis monopolinių 

kainų reguliavimas; antimonopolinė politika; 

nekaininė konkurencija. 

4  4    8 10 

Pagrindinė literatūra 

(2: 69-72;163-164; 

166-170; 171; 179-

180; 181-232 p.), 

paskaitų medžiaga, 

atvejų (dėstytojo 

pateiktų) 

nagrinėjimas, studentų 

(temas pateikia 

dėstytojas) 

pristatymai. 

5. Gamybos veiksnių rinkos: darbo, kapitalo ir 

žemės rinkos, profsąjungų įtaka ekonomikai, 

monopsonija, palūkanos, realios ir nominalios 

palūkanų normos, dabartinė ir būsimoji vertė, 

ekonominė renta 

4  4    8 10 

Pagrindinė literatūra 

(2: 235-237; 245-251; 

255-257; 260-262; 

263-265; 278-283 p.), 

paskaitų medžiaga; 

atvejų (dėstytojo 

pateiktų) 

nagrinėjimas, studentų 

(temas pateikia 

dėstytojas) 

pristatymai. 

6. Rinkos ribotumas: viešosios gėrybės ir jų 

finansavimas, zuikiavimo problema; išorės 

poveikiai ir jų valstybinis reguliavimas; 

bendroji ir dalinė pusiausvyra. 

4  4    8 10 

Pagrindinė literatūra 

(2: 311-348 p.), 

paskaitų medžiaga; 

atvejų (dėstytojo 

pateiktų) 

nagrinėjimas, studentų 

(temas pateikia 

dėstytojas) 

pristatymai. 

7. Makroekonomikos teorijos pagrindai: 

nacionalinių sąskaitų sistema; agreguota 

paklausa, pasiūla, pusiausvyra, infliacija ir 

bedarbystė. 

4  4    8 8 

Pagrindinė literatūra 

(3: 23-41 p.; 2: 18-47 

p.), paskaitų 

medžiaga; atvejų 

(dėstytojo pateiktų) 

nagrinėjimas, studentų 

(temas pateikia 

dėstytojas) 

pristatymai. 

8. Makroekonominė politika: fiskalinė ir 

monetarinė politika; ekonominiai ciklai; 

mokesčiai ir valstybės išlaidos, kaip fiskalinės 

politikos priemonės; diskonto norma, atviros 

rinkos operacijos, privalomų atsargų norma, 

bankinė sistema. 

6  2    8 8 

Pagrindinė literatūra 

(3: 64-69; 70-95; 156-

163 p.; 2: 82-106, 

197-24 p.), paskaitų 

medžiaga; atvejų 

(dėstytojo pateiktų) 

nagrinėjimas, studentų 



(temas pateikia 

dėstytojas) 

pristatymai. 

9. Tarptautinė ekonomika: mokėjimų balansas, 

valiutos kurso politika. 
4  6    10 20 

Pagrindinė literatūra 

(3: 399-499 p.; 2: 106-

119 p.), paskaitų 

medžiaga; atvejų 

(dėstytojo pateiktų) 

nagrinėjimas, studentų 

(temas pateikia 

dėstytojas) 

pristatymai. 

 
       10 

Pasiruošimas 

egzaminui. 

Iš viso 32   32   64 96  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Pranešimo teksto bei jo 

pristatymo žodžiu 

vertinimas 

30 Semestro metu 

Studentų parengtų pristatymų vertinimo kriterijai: 

Temos atskleidimas per 10 min., pateikiamų idėjų 

pagrįstumas, argumentavimas (50 proc. pažymio). 

Kūrybingumas: ne dėstytojo siūlomų šaltinių naudojimas, 

naujų nei paskaitoje svarstytų pavyzdžių pateikimas (20 proc. 

pažymio). 

Pristatymo sklandumas, aiškumas, auditorijos valdymas (30 

proc. pažymio). 

Aktyvumo seminarų metu 

vertinimas 
20 Semestro metu 

Studentų aktyvumo vertinimo kriterijai: 

Namų darbų atlikimas rengiantis atvejų analizei (mokėti 

atsakyti klausimus, nagrinėjančius atvejo turinį) (50 proc. 

pažymio). 

Teorijos taikymas atsakant prie atvejo pateiktus klausimus 

(50 proc. pažymio). 

Testas (uždari klausimai) 50 Semestro gale 

Testas sudarytas iš 10-20 klausimų iš paskaitose dėstytos bei 

pagrindinės literatūros medžiagos, už kiekvieną teisingą 

atsakymą skiriamas tam tikras balų skaičius. Surinktas balų 

skaičius pervedamas į dešimtbalę sistemą, skaičiuojant ir 

dešimtąsias dalis po kablelio (pvz. 10, 9.5 ir pan.). 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

BLANCHARD, Olivier 2007 Makroekonomika: vadovėlis  Vilnius: Tyto alba 

SKOMINAS, Vytautas 

(sud.) 
2006 Makroekonomika: vadovėlis  

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

SKOMINAS, Vytautas 

(sud.) 
2000 

Mikroekonomika: vadovėlis 

aukštųjų mokyklų 

studentams 

 Vilnius: Enciklopedija 

Papildoma literatūra 

BUCHHOLZ, T.  2007 

New Ideas From Dead 

Economists: An Introduction 

to Modern Economic 

Thought  

 New York: Plume 

HEILBRONER, R. 1995 Didieji Ekonomistai  Vilnius: Amžius 

MANKIW, G. N. 2003 Macroeconomics. 5
th

 ed.  New York: Worth 

NICHOLSON, Walter; 

SNYDER, Christopher M. 
2010 

Intermediate 

Microeconomics and its 

Application 

 
Ohio: South-Western 

Cengage Learning 

 


