
STUDIJOS:

 — Finansų ir bankininkystės magistrantūros studijų pro-
gramos turinys atitinka tarptautinio CFA instituto rei- 
kalavimus. Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų 
programa akredituota pagal ACCA reikalavimus.

 — Fakulteto studentams suteikiamos galimybės rinktis 
gretutines studijas kituose fakultetuose.

 — Dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai, žymiausi Lie- 
tuvos mokslininkai. Paskaitas dažnai skaito verslo 
praktikos turintys lektoriai. Į fakultetą reguliariai at-
vyksta užsienio universitetų dėstytojai.

 — Sudarytos dvigubo diplomo sutartys magistrantūros 
studijų programose „Rinkodara ir integruota komu-
nikacija“ bei „Globalus verslas ir ekonomika“.

 — Fakultete veikia moderniai įrengta „Bloomberg LAB“ 
auditorija.

 — Vykdomos ekonomikos ir vadybos doktorantūros 
studijos.

PARTNERYSTĖS:

 — Fakulteto partneriai – „EY Lietuva“, „PwC Lietuva“, 
KPMG, Lietuvos bankas, SEB bankas, „Danske Bank“, 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, STRATA, Lie- 
tuvos Respublikos valstybės kontrolė, „Ignitis“ grupė, 
MG grupė.

 — Nuo 2019 metų fakultetas yra tarptautinės organi- 
zacijos AACSB narys, nuo 2018 m. – tarptautinės or-
ganizacijos CEEMAN narys, o 2021 m. gavo tarptau-
tinę kokybės akreditaciją CEEMAN IQA. 

MOKSLAS:

 — Vykdomi šių Lietuvos mokslo tarybos programų pro-
jektai: „COVID-19 aukšto lygio MTEP (SMART)“, „Protų 
pritraukimas ir reintegracija (SMART)“, Baltijos moks- 
linių tyrimų programa.

 — Nuo 2020 metų, bendradarbiaujant su MITA, veikia 
„TechHub“. Jo tikslas – integruojant skirtingų mokslo  
ir studijų krypčių elementus, sudaryti prielaidas ir 
aktyviai plėtoti aukštą pridėtinę vertę kuriančias 
naująsias technologijas, skatinti akademinės bend- 
ruomenės verslumą ir inovacijas. „TechHub“ vykdo-
mos veiklos orientuojamos į studijų patirties tobuli- 
nimo, mokslo ir verslumo sritis. 

 — Nuo 2020 metų lapkričio reguliariai organizuojamas 
„TechHub“ preakceleratorius – 3 mėnesius trunkančios  
intensyvios mokymų ir mentorystės sesijos, kurių tiks- 
las – išplėtoti startuolio idėją iki minimalaus produkto. 
Per metus sukurta daugiau nei 70 įmonių su 147 dar-
buotojais ir 1553 eurų vidutiniu atlyginimu.

 — Vykdomi aukštos kokybės akademiniai tyrimai, skel-
biant jų rezultatus tarptautinį pripažinimą turinčiuose 
mokslo leidiniuose, įtrauktuose į Academic Journal 
Guide 2021.

 — Sukurtas bendras tyrimų centras kartu su Lietuvos 
banku, siekiant gerinti ekonomikos ir finansų mokslo 
kokybę Lietuvoje. Centro darbuotojai, apgynę diser- 
tacijas Vakarų universitetuose, yra samdomi tarptau-
tinėje darbo rinkoje.
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