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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai gebėtų vertinti finansinės apskaitos ir audito teisinio reguliavimo problemas, analizuojant 

finansinės apskaitos principus, tikslus, fundamentinę finansinės apskaitos lygybę ir jos struktūrą, finansinės apskaitos 

ciklą, finansinės apskaitos metodų taikymą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, audito reikšmę siekiant atskleisti 

finansinės apskaitos ir audito teisinio reguliavimo esamas problemas. Ugdomos kompetencijos vertinti finansinės 

apskaitos ir audito tarptautinio ir nacionalinio teisinio reguliavimo santykį su mokesčių teise (tokiu būdu siekiant 

atskleisti mokestinės apskaitos problematiką ir šios problematikos įtaką finansinei apskaitai , auditui) bei analizuoti 

konkrečius probleminius finansinės apskaitos ir audito praktinius pavyzdžius. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės suprasti ir taikyti finansinės apskaitos ir audito metodus 

nacionaliniame, ES ir tarptautiniame reguliavimo kontekste;  
 

Paskaitos, 

seminarai, 

grupės diskusija 

savarankiškas 

tiriamasis darbas, 

užduočių 

sprendimas 
 

Egzaminas raštu, 

kolokviumas žodžiu, 

atvejų analizė 

- gebės integruoti skirtingų mokslų sričių žinias atliekant savarankišką 

mokslinį tyrimą (tarpdalykinis mąstymas, tarpdisciplininis 

suvokimas: finansinė apskaita, auditas ir mokesčių teisė). 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti įgytas finansinės apskaitos ir 

audito teisinio reguliavimo žinias praktinėje veikloje; 

- gebės savarankiškai plėtoti mokslines idėjas, taikant įgytas bendrąsias 

ir specializuotas finansinės apskaitos ir audito žinias.  

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. Finansinės apskaitos sąvokos, 

pagrindinių bruožų, vietos 

apskaitų sistemoje diskusija 

4  2    6 12 

Teisinio reguliavimo problemų 

vertinimas; mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Bendrųjų finansinės apskaitos 

principų, finansinės apskaitos 

metodų taikymo problemos 

2  2    4 10 

Teisinio reguliavimo problemų 

vertinimas; mokslinės literatūros 

analizė. 
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3. Tarptautinis, ES ir nacionalinis 

finansinės apskaitos teisinis 

reguliavimas, jo problematika 

2  2    4 10 

Teisinio reguliavimo problemų 

vertinimas; mokslinės literatūros 

analizė. 

4. Verslo apskaitos standartų 

taikymas 
6  2    8 12 

Teisinio reguliavimo problemų 

vertinimas; mokslinės literatūros 

analizė, pasirengimas kolokviumui. 

5. Mokestinės apskaitos problema, 

santykis su finansine apskaita ir 

mokesčių teise 

4  2    6 12 

Teisinio reguliavimo problemų 

vertinimas; mokslinės literatūros 

analizė. 

6. Finansinių ataskaitų rinkinių 

sudarymo ir audito teisinio 

reguliavimo problemos 

2  2    4 10 

Teisinio reguliavimo problemų 

vertinimas; mokslinės literatūros 

analizė. 

        35 Pasirengimas egzaminui 

Iš viso 20  12    32 101  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kolokviumas 

žodžiu 
20 

Semestro metu 
 

Atsakymai į tarpinio egzamino žodžiu metu užduotus klausimus. 

Egzaminas 80 

Semestro gale Atsakymai į egzamino raštu klausimus, kurie turi parodyti įgytas žinias 

bei leistų įvertinti įgytus naujus gebėjimus vertinti finansinės apskaitos 

ir audito teisinio reguliavimo problemas.  

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

 
Nuo 

1978 

Tarptautiniai ir ES finansinę 

apskaitą ir auditą 

reglamentuojantys teisės aktai 

 

Prieiga prie Europos 

Sąjungos teisės 

http://eur-

lex.europa.eu/homepage.ht

ml?locale=lt  

 Nuo 

1990 

Lietuvos Respublikos finansinę 

apskaitą ir auditą 

reglamentuojantys teisės aktai  

 

Lietuvos Respublikos 

Teisės aktų registras 

https://www.e-

tar.lt/portal/index.html   

ENDRIJAITIS, M. 2015 

Finansinės apskaitos standartų 

taikymas apmokestinant juridinius 

asmenis pelno mokesčiu: daktaro 

disertacija: socialiniai mokslai, 

teisė (01S) 

 Vilnius: Vilniaus 

universitetas 

MACKEVIČIUS, J.  2009 

Finansinių ataskaitų auditas ir 

analizė: procedūros, metodikos ir 

vertinimas: monografija 

 Vilnius: TEV 

RUDŽIONIENĖ, K.  2012 
Finansinės apskaitos teorijos: 

monografija 
 

Vilnius: Vilniaus 

universitetas: Vilniaus 

universiteto leidykla 

Papildoma literatūra 

ENDRIJAITIS, M.  2014 

Kaupimo principo taikymas 

apmokestinant juridinius asmenis 

pelno mokesčiu 

Teisė., t. 93, p. 

138 – 156. 

 

Vilnius: Vilniaus 

universitetas 

KALČINSKAS, G.  2010 
Buhalterinės apskaitos pagrindai. 

7-asis leid. 
 Vilnius: Pačiolis 

SUBAČIENĖ, R.; 

BUDRIONYTĖ R.; 

SENKUS, K.  

2012 
Finansinė apskaita: mokomoji 

knyga 
 

Vilnius: Vilniaus 

universitetas, Vilniaus 

universiteto leidykla 
 

Pastaba. Prireikus studijų šaltiniai atnaujinami. 
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