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Akademinis rašymas 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Akademinis rašymas  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordonuojantis : Doc. A.Maldeikienė 
 

Matematikos ir informatikos fakultetas,  
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Ketvirtas (pavasario) semestras Lietuvių 
 

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

Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo valandos Savarankiško darbo 
valandos 

5 kreditai 125 val. 55 val.  70 val. 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Ugdyti akademinio rašymo baziniame lygmenyje kompetencijas; vystyti gebėjimą planuoti rašto darbus, argumentuoti 
bei formuluoti mokslines išvadas. 

Dalyko studijų siekiniai. 
Išklausę dalyką studentai turėtų 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 žinoti ir suprasti, kas yra mokslinis rašymas, 
jo skirtumus nuo kitų rašymo formų, 
pagrindines akademinių rašto darbų rūšis;   

Tradicinės paskaitos skirtos akademinio 
rašymo teorijai išsiaiškinti. 
Įtraukiamosiose paskaitose akademinio 
rašymo ypatumai analizuojami diskusijų 
metu aptariant skirtingus akademinio 
rašymo tipus.  
Pratybų metu individualiai ir grupėse 
analizuojamos konkretūs akademiniai 
tekstai (visų pirma ekonominiai ir/ar  
statistiniai), kurie  leidžia užtvirtinti 
teorijos supratimą ir moko taikyti žinias 
konkrečiose rašymo situacijose. 
Konsultacijų metu su studentais 
individualiai ar grupėse aptariami 
savarankiškai paruošti tekstai bei 
užduotys, išskiriamos esminės 
individualios rašymo problemos.  
Savarankiškas darbas skirtas pateiktos 
medžiagos analizei bei pateiktų užduočių 
atlikimui ir akademinio rašymo įgūdžių 
tobulinimui.   

Pratybų metu bei 
savarankiškam 
darbui skirtų 
užduočių analizė ir 
atitikties 
reikalavimams 
vertinimas.  

 žinoti tinkamo rašto darbo kokybės kriterijus;  

 suprasti, kaip pasirenkama akademinio darbo 
tema bei vyksta rašymo procesas, gebėti 
pasirinkti situaciją atitinkančią rašymo 
strategiją; 

 suprasti ir gebėti tinkamai bendradarbiauti su 
mokslinių darbų vadovais, susiformuoti 
adekvačius tokio bendradarbiavimo lūkesčius; 

 

 gebėti išplėtoti darbo temą nuo esmės iki 
analizuojamų klausimų ir išvadų 
formulavimo; 

 suvokti argumentacijos rašto darbuose logiką 
bei gebėti pasirinkti tinkamas argumentavimo 
strategijas; 

 gebėti tinkamai suformuluoti darbo 
planą, išskirti jo sudedamąsias dalis bei 
apipavidalinti rašto darbą. 

 
 
 
 
 



 
4 

 
 
 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
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Užduotys 

1. Rašto darbai aukštosiose mokyklose 
—žanrai ir rūšys 

2 1  2   5 1 Rienecker L.ir kiti, psl. 
15-34; Paskaitos 
medžiaga ir pratybų 
užduotis Virtualioje 
mokymosi aplinkoje 
(toliau – VMA) 

2. Gero rašto darbo kokybės kriterijai 1      1 1 Rienecker L.ir kiti, psl. 
35-  58; Paskaitos 
medžiaga VMA 

3. Rašymo procesas nuo temos 
pasirinkimo iki darbo įteikimo 

1      1 1 Rienecker L.ir kiti, psl. 
59 - 82; Paskaitos 
medžiaga VMA 

4. Rašymo negalė 1      1 1 Rienecker L.ir kiti, psl. 
83-  92; Paskaitos 
medžiaga VMA 

5. Geras vadovas: ko tikėtis? 1      1 1 Rienecker L.ir kiti, psl. 
93-  100; Paskaitos 
medžiaga VMA 

6. Problemos formuluotė— nuo temos 
prie esmės ir klausimo  

1 2  4   7 10 Rienecker L.ir kiti, psl. 
101 – 120; Paskaitos 
medžiaga ir pratybų 
užduotis VMA 

7. Literatūros paieška, skaitymas ir 
konspektavimas 

1 2  2   5 10 Rienecker L.ir kiti, psl. 
121- 134; Paskaitos 
medžiaga VMA; 
vizitas į VU biblioteką 

8. Literatūra ir šaltiniai. 2 2     4 5 Rienecker L.ir kiti, psl. 
135- 157; Paskaitos 
medžiaga VMA 

10.Teorija, sąvokos, empirinė medžiaga 
ir metodas 

2   6   8 10 Rienecker L.ir kiti, psl. 
159 - 172; Paskaitos 
medžiaga ir pratybų 
užduotys VMA 

11. Rašto darbo argumentacija 2 2  6   10 10 Rienecker L.ir kiti, psl. 
173 - 208; Paskaitos 
medžiaga ir pratybų 
užduotis VMA 

12. Darbo planas ir sudedamosios dalys 1 2     3 10 Rienecker L.ir kiti, psl. 
209- 234; Paskaitos 
medžiaga VMA 

13. Kalba, apipavidalinimas, maketas 1 2  4   7 10 Rienecker L.ir kiti, psl. 
235 - 259; Paskaitos 
medžiaga ir pratybų 
užduotys VMA 

14. Atsiskaitymas        2   
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Iš viso 
 

16 13  24   55 70  

 

Bendra vertinimo sistema: galutinis balas suformuojamas iš rašto darbų vertinimo bei egzamino rezultatų. Taškai 
sumuojami (galima surinkti iki 1000 balų). Galutinis balas rašomas laikantis žemiau nurodytos instrukcijos: 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Darbas auditorijoje pratybų 
metu 

70% Pratybų metu Iki 700 balų: aktyviai dalyvauja užsiėmimuose, laiku ir 
atsižvelgiamas į nurodymus atlieka užduotis. 
Iki 350 balų: dalyvauja užsiėmimuose, atlieka užduotis, 
tačiau ne visada iki galo atsižvelgia į reikalavimus,  
Iki 200 balų: dirba neįdėmiai, užduotis atlieka 
patenkinamai, neatsiskaitė už daugiau nei pusę 
užduočių. 

Egzaminas  
 

30% Sesijos metu  Pateikto akademinio teksto esminių klaidų išskyrimas 
bei taisymas. Maksimalus įvertinimas gaunamas už visų 
klaidų suradimą, jų taisymo argumentuotą 
pagrindimą.Maksimalus įvertinimas 300 balų 

Galutinis balas rašomas laikantis šios instrukcijos: 
10 balų – studentas surinko ne mažiau kaip 900 balų;  
  9 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 800 balų; 
  8 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 700 balų; 
  7 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 600 balų; 
  6 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 500 balų; 
  5 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 400 balų; 
1- 4 balai – studentas surinko mažiau  kaip 400 balų.  

 
 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Rienecker L. , Jorgensen 
P.  

2003 Kaip rašyti mokslinį darbą  Vilnius, Aidai 

Maldeikienė Aušra 
 

2014 Metodinės rekomendacijos   Vilnius, MIF, VMA 

Papildoma literatūra 
Žilinskas P. 2001 Patarimai rengiantiems rašto 

darbus  
2 leidimas Vilniaus Universiteto 

leidykla 
 

Harvardo Universiteto 
rašymo centras  

 Akademinių darbų rašymo 
strategijos/ įvairiausios 
nuorodos 

 http://writingcenter.fas.harvar
d.edu/ 
 

 

 

Algebra 
DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas Kodas 

Algebra   

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. Edmundas Gaigalas 

Kitas (-i): lekt. dr. Aivaras Novikas 

Matematikos ir informatikos fakultetas, 

Matematikos ir informatikos metodikos katedra 
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Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Antras (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 

Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo krūvis Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

5 130 66 64 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko ugdomos kompetencijos 

 Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje 

 Gebėjimas naudotis matematine kalba ir operuoti klasikinėmis matematinėmis sąvokomis, spręsti problemas 
panaudojant matematinius įrankius 

Dalyko studijų siekiniai. Išklausęs dalyką 
studentas 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 Suprasti algebrinės operacijos prasmę, 
laisvai operuoti sąvokomis – grupė, žiedas, 
kūnas, vektorinė erdvė. 

 Mokėti atlikti veiksmus su polinomais, 
skaičiuoti jų bendrą didžiausią daliklį, 
tiesinę išraišką, suprasti šaknies 
kartotinumo sąvoką. 

 Suprasti vektoriaus kaip geometrinio 
vektoriaus apibendrinimo sąvoką, suvokti 
tiesinės priklausomybės, rango, bazės, 
dimensijos sąvokas. 

 Mokėti suprasti  kvadratinės formos 
kanoninės išraiškos reikšmę kvadratinių 
formų tyrimui, mokėti praktiškai suvesti 
formą i kanoninę arba normaliąją išraišką.  

 Mokėti ortogonalizuoti bei ortonormuoti 
vektorių sistemas bei bazes. 

 Suprasti tiesinio operatoriaus sąvoką, 
mokėti veiksmus su tiesiniais operatoriais, 
suprasti jų klasifikacijos reikšmę, įjungiant 
Žordano matricų klasifikaciją. Mokėti 
skaičiuoti operatorių tikrines reikšmes ir 
tikrinius vektorius bei sudaryti atitinkamas 
Žordano matricas. 

Paskaitos, pratybos, dalykinės literatūros 

studijavimas 

2 kontroliniai darbai, 

egzaminas raštu 

 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
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Užduotys 
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1. Sveikųjų skaičių ir vieno kintamojo 

polinomų žiedai. Sveikųjų skaičių žiedas, 

vieno kintamojo polinomų žiedas, polinomų 

dalumas, polinomų didžiausias bendras daliklis, 

polinomų tiesinė išraiška. 

4   4  8 4 [1], p. 81-90; p. 

116-126 

(čia ir žemiau: 

išstudijuoti teoriją 

ir išspręsti 

uždavinius) 

2. Polinomų šaknys. Teiloro formulė, 

kartotinės šaknys. 

4   4  8 4 [1], p.132-142 

3. Vektorinės erdvės. Vektorinės erdvės 

sąvoka, vektorių tiesinė priklausomybė, 

matricos rangas, vektorinės erdvės matmenų 

skaičius ir bazė, poerdviai, poerdvių suma ir 

sankirta, homogeninė tiesinių lygčių sistema. 

6   6  12 6 [1], p. 164-204 

4. Kvadratinės formos. Kvadratinės formos 

kanoninė ir normalioji išraiška, formų 

ekvivalentumas, teigiamai apibrėžtos 

kvadratinės formos. 

4   4  8 4 [1], p. 216-230 

5. Euklido erdvės. Skaliarinė daugyba, 

ortogonalioji vektorių sistema, ortonormuotoji 

bazė, ortogonalusis papildinys. 

4   4  8 4 [1], p. 232-246 

6. Tiesiniai operatoriai. Veiksmai su tiesiniais 

operatoriais, tiesinio operatoriaus matrica, 

vaizdas ir branduolys, atvirkštinis operatorius. 

4   4  8 4 [1], p. 249-261 

7. Matricos Žordano forma. Invariantiniai 

poerdviai, tikrinės reikšmės ir vektoriai, 

charakteristinis polinomas, matricos Žordano 

forma, tiesinių operatorių klasifikacija, 

Hamiltono-Keilio teorema, ortogonalieji ir 

simetriniai operatoriai. 

6   6  12 6 [1], p. 262-314 

Kontroliniai darbai       8 Pasirengti 

kontroliniams 

darbams 

Egzaminas  2    2 24 Pakartoti teoriją bei 

uždavinių 

sprendimus 

Iš viso 32 2  32  66 64  

 

Vertinimo forma Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo laikas  Vertinimo kriterijai 

1,5 valandos trukmės 

kontrolinis darbas raštu iš 1-

4 temų.  

20 Ne pratybų ir ne paskaitų metu, 

užbaigus atitinkamą teorijos ir 

praktinę dalis 

Duodami 7 skirtingo sunkumo 

uždaviniai, vertinami taškais. Bendra 

visų uždavinių vertė yra 2 taškai. Už 

kiekvieno uždavinio sprendimą 

duodami arba visi galimi taškai, arba 

pusė galimų taškų, arba 0 taškų. 

1,5 valandos trukmės 

kontrolinis darbas raštu iš 5-

7 temų.  

20 Ne pratybų ir ne paskaitų metu, 

užbaigus atitinkamą teorijos ir 

praktinę dalis 

Duodami 7 skirtingo sunkumo 

uždaviniai, vertinami taškais. Bendra 

visų uždavinių vertė yra 2 taškai. Už 

kiekvieno uždavinio sprendimą 

duodami arba visi galimi taškai, arba 

pusė galimų taškų, arba 0 taškų. 
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2,5 val. trukmės egzaminas 

raštu, kurį sudarys teorinės 

užduotys.  

60 Sesijos metu Duodamos 5 skirtingo sunkumo 

užduotys, vertinamos taškais. Bendra 

visų užduočių vertė yra 6 taškai. Už 

kiekvienos užduoties sprendimą 

duodami arba visi galimi taškai, arba 

pusė galimų taškų, arba 0 taškų. 

Galutinis pažymys yra per 

kontrolinius ir egzaminą  surinktų 

taškų suma, suapvalinta iki 

artimiausio iš viršaus sveikojo 

skaičiaus. 

 

Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir 
leidykla ar 
internetinė 

nuoroda 

Vadovėlis: 

1. A. Matuliauskas 1985 Algebra  Vilnius, Mokslas 

2. E. Gaigalas 2002 Algebros užduotys ir 

rekomendacijos. Mokomoji 

priemonė 

 Vilnius, Vilniaus 

universiteto 

leidykla 

Papildoma literatūra: 

B. L. van der Waerden 1971 Algebra  Berlin, Springer-

Verlag 

 

Algebra ir geometrija 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Algebra ir geometrija  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. Edmundas Gaigalas 

Kitas (-i):  

Matematikos ir informatikos fakultetas,  

Matematikos ir informatikos metodikos katedra 

 

Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Pirmas (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 

Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo krūvis Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

5 135 72 63 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko ugdomos kompetencijos:  
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 Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje 

 Gebėjimas naudotis matematine kalba ir operuoti klasikinėmis matematinėmis sąvokomis, spręsti problemas 
panaudojant matematinius įrankius 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai: 
išklausęs dalyką studentas 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 Suprasti kompleksinių  skaičių aibės, 
kaip realiųjų skaičių aibės plėtinio, 
sąvoką,  atlikti veiksmus su 
kompleksiniais skaičiais, žinoti modulio 
savybes, geometrinę interpretaciją, 
trigonometrinę išraišką.  

 Mokėti skaičiuoti  determinantus, atlikti 
veiksmus su matricomis, skaičiuoti 
atvirkštinę matricą, spręsti matricų 
lygtis. 

 Mokėti spręsti tiesinių lygčių sistemas 
Gauso būdu bei taikant Kramerio 
formules. 

 Suprasti geometrinio vektoriaus sąvoką, 
mokėti atlikti veiksmus su vektoriais. 
Įsisavinti koordinatinį metodą, 
nagrinėjant pagrindines tiesinės 
geometrijos sąvokas. 

Paskaitos, pratybos, dalykinės literatūros 

studijavimas 

Du kontroliniai darbai raštu, 

egzaminas raštu 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiško darbo laikas ir 
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Užduotys 

1. Kompleksiniai skaičiai. Veiksmai su 

kompleksiniais skaičiais, trigonometrinė 

išraiška, modulio savybės, kompleksinio 

skaičiaus šaknys, vieneto šaknys. 

6   6 12 5 [1], p. 101-114; [3], p. 4-12 

(čia ir žemiau: išstudijuoti 

teoriją ir išspręsti 

uždavinius) 

2. Determinantai. Kėliniai, keitiniai, 

simetrinė grupė. Determinanto apibrėžimas ir 

savybės. Laplaso formulė. 

4   4 8 4 [1], p.16-49; [3], p.13-23 

3. Matricos. Matricų veiksmai. Matricų 

sandaugos determinantas. Multiplikacinė 

kvadratinių matricų grupė. 

4   4 8 3 [1], p. 49-60; [3], p. 24-30 

4. Tiesinių lygčių sistemos. Kramerio 

formulės. Kintamųjų eliminavimo (Gauso) 

metodas. 

4   4 8 3 [1], p. 10-14, p. 60-64; [3], 

p. 31-36 

5. Vektoriai. Vektorių veiksmai. Skaliarinė, 

vektorinė ir mišrioji sandauga. 

4   6 10 5 [2], p. 59-81; [3], p.52-72 

6. Tiesė plokštumoje. Įvairios tiesės 

plokštumoje lygties išraiškos. Kampas tarp 

tiesių. Taško atstumas iki tiesės. 

2   2 4 3 [2], p. 149-167, [3], p. 41-48 
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7. Plokštuma. Įvairios plokštumos lygties 

išraiškos. Taško atstumas iki plokštumos. 

Kampas tarp plokštumų. 

2   2 4 3 [2], p. 183-191; [3], p.73-79 

8. Tiesė erdvėje. Įvairios tiesės erdvėje 

išraiškos. Kampas tarp tiesių ir tarp tiesės ir 

plokštumos. Taško atstumas iki tiesės 

erdvėje. Atstumas tarp prasilenkiančių tiesių. 

4   4 8 4 [2], p. 207-224; [3], p. 82-

101 

9. Koordinačių transformacijos. 

Bendrosios koordinačių transformacijos 

formulės. Dekarto koordinačių 

transformacija plokštumoje. 

2    2 3 [2], p. 86-94; [3], p.104-108 

Kontroliniai darbai     4 6 Pasirengti kontroliniams 

darbams 

Egzaminas  1   4 24 Pakartoti teoriją bei 

uždavinių sprendimus 

Iš viso: 32 1  32 72 63  

 

Vertinimo forma Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

1,5 valandos trukmės kontrolinis darbas, 

kuriame duodami uždaviniai iš 1-4 temų 

15 Ne pratybų ir ne 

paskaitų metu, 

užbaigus 

atitinkamą teorijos 

ir praktinę dalis 

Duodami 7 skirtingo sunkumo uždaviniai, 

vertinami taškais. Bendra visų uždavinių 

vertė yra 1,5 taško. Už kiekvieno 

uždavinio sprendimą duodami arba visi 

galimi taškai, arba pusė galimų taškų, arba 

0 taškų. 

1,5 valandos trukmės kontrolinis darbas, 

kuriame duodami uždaviniai iš 5-8 temų. 

15 Ne pratybų metu, 

užbaigus 

atitinkamą teorijos 

ir praktinę dalis 

Duodami 7 skirtingo sunkumo uždaviniai, 

vertinami taškais. Bendra visų uždavinių 

vertė yra 1,5 taško. Už kiekvieno 

uždavinio sprendimą duodami arba visi 

galimi taškai, arba pusė galimų taškų, arba 

0 taškų. 

2,5 val. trukmės egzaminas raštu, kurį sudaro 

teorinės užduotys. 

70 Sesijos metu Duodamos 5 skirtingo sunkumo užduotys, 

vertinamos taškais. Bendra visų užduočių 

vertė yra 7 taškai. Už kiekvienos užduoties 

sprendimą duodami arba visi galimi taškai, 

arba pusė galimų taškų, arba 0 taškų. 

Galutinis pažymys yra per kontrolinius ir 

egzaminą  surinktų taškų suma, suapvalinta 

iki artimiausio iš viršaus sveikojo 

skaičiaus. 

 

Autorius Leidimo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta 
ir leidykla ar 
internetinė 

nuoroda 

Privaloma literatūra: 

1. A. Matuliauskas 1985 Algebra  Vilnius, 

Mokslas 

2. P. Katilius  1973 Analizinė geometrija  Vilnius, 

Mokslas 

3. E. Gaigalas 2005 Algebra ir geometrija. Paskaitų   
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konspektas 

Papildoma literatūra 

B. L. Van der Waerden 1971 Algebra  Berlin, 

Springer-

Verlag 

 

Atsitiktiniai procesai 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Atsitiktiniai procesai  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Alfredas Račkauskas 
Kitas (-i): Lekt. Dr. Irma Rastenė; doc. R. Lapinskas 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji   Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
auditorinė Ketvirtas (Pavasario) semestras Lietuvių 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Matematinė analizė I ir II, Algebra, Tikimybių teorija 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 
 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 150 84 66 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko ugdomos kompetencijos: 
 Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje  
 Gebėjimas naudotis matematine kalba ir operuoti klasikinėmis matematinėmis sąvokomis, spręsti problemas 

panaudojant matematinius įrankius 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai. 
Išklausę daluką studentai turėtų 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

žinoti ir suprasti pagrindines atsitiktinių 
procesų sąvokas bei jų savybes 
(stacionarumą, ergodiškumą, reguliarumą) 
 
 

Paskaitos: tradicinės, skirtos atsitiktinių 
procesų  teorijai. 
 
Pratybųmetu sprendžiami procesų teorijos 
uždaviniai, padedantys užtvirtinti išdėstytos 
teorijos supratimą ir žinias; analizuojami 
probleminiai klausimai, taikoma atvejo 
analizė. 
Konsultacijų metu studentai aptaria 
savarankiškai spręstus uždavinius ir kitas 
mokymosi problemas arba individualiai arba 

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas bei 
pristatymas, kontroliniai 
darbai, egzaminas raštu.   
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žinoti pagrindines atsitiktinių procesų 
klases (diskretaus ir tolydaus laiko 
Markovo procesus, diskretaus ir tolydaus 
laiko martingalus, Puasono bei Brauno 
judesio procesus) 
 

mažomis grupėmis tiesiogiai su dėstytoju . 
 
Savarankiškas darbas skirtas papildomiems 
(pratybų metu nespręstiems) uždaviniams 
spręsti ir užtvirtinti atsitiktinių procesų 
teorijos žinias  

gebėti identifikuoti, formuluoti ir spręsti 
taikomąsias įvairių mokslo sričių 
(ekonomikos, finansų, inžinerijos, gamtos 
mokslų)  problemas, naudojant  atsitiktinių 
procesų teoriją  
 
 

Paskaitos: tradicinės,  skirtos procesų 
teorijos   taikymams 
 
Pratybų metu studentai skatinami formuluoti 
probleminius klausimus, tyrimo uždavinius 
bei taikyti tinkamas jų sprendimo strategijas. 
 
Konsultacijų metu aptariami iškilę teorijos 
taikymų neaiškumai 
 
Savarankiškas darbas skirtas atlikti ir 
užtvirtinti atsitiktinių procesų teorijos 
taikymų žinias 

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas bei 
pristatymas, kontroliniai 
darbai, egzaminas raštu.   
 
 

gebėti parinkti tinkamą  atsitiktinių procesų 
klasę modeliuojant konkrečius procesus 
 

galėti naudotis atsitiktinių procesų 
literatūra, savarankiškai gilinti savo teorines 
žinias bei stochastinio modeliavimo 
įgūdžius 
 
 

Savarankiškas darbas skirtas papildomos 
literatūros nagrinėjimui 
 
Pratybų metu aptariama savarankiškai 
nagrinėta literatūra 

egzaminas raštu 
 
 

 

 
Temos 
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Savarankiško darbo užduotys 

 
Mato teorijos elementai 

6   4 10 4 Išspręsti paskirtus uždavinius (vadovėlio I 
skyrius), savarankiškai studijuoti papildomą 
literatūrą 

Atsitiktinių procesų apibrėžimas 
ir klasifikavimas 

6 1  4 11 4 Išspręsti paskirtus uždavinius (pagal vadovėlio II 
skyriaus pratimų pavyzdžius), savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

Atsitiktinių procesų reguliarios 
modifikacijos 

6 1  2 9 4 Išspręsti paskirtus uždavinius (vadovėlio III 
skyriaus pratimų pavyzdžius), savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

Markovo procesai 
 

6 1  4 11 4 Išspręsti paskirtus uždavinius (vadovėlio VII 
skyriaus pratimų pavyzdžius), savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

Diskretaus ir tolydaus laiko 
martingalai 

6 1  4 11 4 Išspręsti paskirtus uždavinius (vadovėlio IV 
skyriaus pratimų pavyzdžius), savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 
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Puasono ir atstatymo procesai 6 1  4 11 4 Išspręsti paskirtus uždavinius (vadovėlio V 
skyriaus pratimų pavyzdžius), savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

Brauno judesio procesas 6 1  4 11 4 Išspręsti paskirtus uždavinius (vadovėlio VI 
skyriaus pratimų pavyzdžius), savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

Kontroliniai darbai  2   
 

6 14 Pasirengti kontroliniams darbams 

Galutinis egzaminas  2   4 24 Pakartoti teoriją bei pasiruošti egzaminui 
Iš viso 

 
42 10  26 84 66  

 

Vertinimo strategija Svoris proc. Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

3 kontroliniai darbai 
 
1,(3) valandos trukmės uždaros-
knygos kontroliniai darbai raštu. 1-
ąjį kontrolinį darbą sudarys 1-2 temų 
(žr. lentelę aukščiau) uždaviniai, 2-
ąjį – 3-5 temų uždaviniai, 3-iąjį 6-7 
temų uždaviniai. Uždaviniai 
vertinami taškais.  
 

30% 
Kiekvienas po 
10% 

Pratybų metu 10 balų–studentas surinko ne mažiau nei 90 
% viso galimų taškų 
9 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
80 %  viso galimų taškų 
8 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
70 % viso galimų taškų 
7 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
60 % viso galimų taškų 
6 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
50 % viso galimų taškų 
5 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
40 % viso galimų taškų 
1-4 balai – studentas surinko  mažiau nei 40 
% viso galimų taškų 
 

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas ir pristatymas 
 
Kiekvienam studentui paskiriama 
tema ir ją atitinkantys uždaviniai, 
kurių sprendimus studentas pristato 
pratybų metu ir pateikia elektroniniu 
formatu. Uždaviniai vertinami 
taškais. 

10% Pratybų metu 10 balų–studentas surinko ne mažiau nei 90 
% viso galimų taškų 
9 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
80 % viso galimų taškų 
8 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
70 % viso galimų taškų 
7 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
60 % viso galimų taškų 
6 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
50 % viso galimų taškų 
5 balai – studentas surinko ne mažiau nei 
40 % viso galimų taškų 
1-4 balai – studentas surinko  mažiau nei 40 
% viso galimų taškų 
 

Egzaminas raštu 
 
2 val. trukmės uždaros-knygos 
egzaminas raštu, kurį sudarys 
teorinės bei praktinės užduotys. 
Užduotys vertinamos taškais.  

60% Sesijos metu 10 balų–studentas puikiai įsisavino 
studijuotą medžiagą, geba ją analizuoti ir 
apibendrinti, supranta ir tinkamai naudoja 
sąvokas, žino atsitiktinių procesų  esminius 
rezultatus. Surinko ne mažiau kaip 90% 
galimų taškų. 
8-9 balai – studentas labai gerai/gerai 
įsisavino studijuotą medžiagą, geba ją 
sisteminti ir apibendrinti, supranta  
naudojamas sąvokas bei  žino daugumą 
atsitiktinių procesų esminių rezultatų.  
Surinko ne mažiau kaip 80 %  (9 balai); 
70% (8 balai)  galimų taškų. 
6-7 balai – studentas supranta  pagrindines 
studijuoto dalyko sąvokas bei žino 
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atsitiktinių procesų pagrindinius rezultatus.  
Surinko ne mažiau kaip 60 %  (7 balai); 
50% (6 balai)  galimų taškų. 
5 balai – studentas paviršutiniškai supranta 
sąvokas bei žino tik kai kuriuos  atsitiktinių 
procesų rezultatus. Surinko ne mažiau kaip  
40% (8 balai)  galimų taškų. 
4-1 balai – studentas nežino studijuotos 
medžiagos. Terminus ir sąvokas vartoja 
netinkamai. Surinko mažiau kaip 40 % 
galimų taškų 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Vadovėlis: 
 
A. Račkauskas 

2012 Atsitiktinių procesų teorijos 
įvadas. Paskaitų konspektas.  

 Išdalijamas semestro pradžioje 

Erhan Cinlar 2012 Probability and Stochastics  
 

 Springer 

Papildoma literatūra 
 
Marc A. Berger 

1992 An Introduction to Probability 
and 
Stochastic Processes 

 Springer-Verlag, New York 

 
Rick Durrett 

1997 Essentials of Stochastic 
Processes 

 Springer-Verlag, New York 

 
Sidney Resnick 

1992 Adventures in Stochastic 
Processes 

 Birkh\"auser, Boston-Basel-
Berlin. 
 

Hsu Hwei P. 1997 Probability, Random Variables 
and Random 
Processes 

 Schaum's Outlines Series, 
McGraw-Hill, New-York.ne 

 

Baigiamasis darbas 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Baigiamasis darbas  
 

Dėstytojai Padalinys  
Koordinuojantis: prof. Vydas Čekanavičius Matematikos ir informatikos fakultetas 

Ekonometrinės analizės katedra 
 

Studijų pakopa Dalyko lygmuo Dalyko tipas 
Pirmoji   Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalbos 
Savarankiškas darbas Aštuntas (pavasario) semestras Lietuvių/anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Visi specialybės dalykai Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

Dalyko  apimtis 
kreditais 

Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 
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15  350 8 342 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Baigiamasis bakalauro darbas skirtas lavinti visas studijų programoje įgytas kompetencijas bei praktiškai 
pritaikyti statistikos ir ekonomikos žinias sprendžiant realius statistinius ir/ar ekonometrinius uždavinius.   

Dalyko studijų siekiniai. 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

– pagilinti gebėjimą rinkti ir sisteminti  praktiniam darbui 
reikalingus statistinius duomenis; 

 
Savarankiškas darbas. 
 
 
Baigiamojo darbo 
vadovo konsultacijos. 

Gynimas 

– pagilinti gebėjimą taikyti aprašomosios statistikos bei 
statistinės analizės ir rezultatų interpretavimo metodus; 

– pagilinti gebėjimą praktiškai taikyti  ekonomines žinias; 
– pagilinti gebėjimą praktiškai taikyti  ekonomintrinės 

analizės žinias bei ekonometrinių tyrimų metodus; 
– demonstruoti statistikos ir ekonomikos terminologijos, 

metodų, susitarimų ir principų išmanymą; 
– demonstruoti gebėjimą spręsti praktinius statistikos ir/ar 

ekonometrijos  uždavinius. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir 
užduotys 

P
as

ka
it

os
 

K
on

su
lt

ac
ij

os
 

P
ra

ty
bo

s 
 

V
is

as
 

k
on

ta
k

ti
n

is
 

d
ar

b
as

 
S

av
ar

an
k

iš
k

as
 

d
ar

b
as

 

Užduotys 
 

 

Savarankiškas darbas   8  8 342 Apibendrinami praktikos metu 
atlikti tyrimai bei gauti 
rezultatai, papildant juos 
reikalingais teoriniais 
pagrindimais.  

Iš viso  8  8 342  

 
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitym
o laikas  

Vertinimo kriterijai 

Baigiamojo 
bakalauro darbo 
vadovo vertinimas 

20 10 dienų iki 
gynimo 
(atiduodant 
bakalauro 
darbą į 
katedrą) 

Baigiamojo bakalauro darbo vadovas įvertina, kaip 
studentas atliko jam keltus uždavinius ir ar parodė 
gebėjimus savarankiškai dirbti bei taikyti studijų metu 
įgytas žinias.  
 

Baigiamojo 
bakalauro darbo 
recenzento vertinimas 

20 1 diena iki 
gynimo 

Baigiamojo bakalauro darbo recenzentas įvertina darbo 
struktūrą, iškelto uždavinio sudėtingumą, studento 
gebėjimą atlikti suformuluotas užduotis bei pateikti jų 
interpretaciją. 

Gynimas 
 

60 Gynimo 
metu 

Bakalauro baigiamąjį darbą vertina dekano įsakymu 
sudaryta ir rektoriaus įsakymu patvirtinta gynimo 
komisija. Komisija įvertina studento darbo pristatymą, jo 
gebėjimą atsakyti į klausimus, vadovo bei recenzento 
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vertinimus bei pastabas ir parašo galutinį įvertinimą. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio 
Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
J. Markevičiūtė, D. 
Jonutienė 

2009 Rekomendacijos bei 
reikalavimai kursiniams, 
bakalauriniams ir 
magistriniams darbams 

 http://mif.vu.lt/lt2/eka/studiju-
programos/studiju-
programos/bakalauro-
programa/EKOrek.pdf 

 

Cenzūruotų imčių analizė 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 

Cenzūruotų imčių analizė  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. Vilijandas Bagdonavičius 

Kitas (-i): doc. dr. Rūta Levulienė 

Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematinės 

statistikos katedra 

 

Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Septintas (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Tikimybių teorija, Statistika Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 

Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

5 130 56 74 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: 

 Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis  

 Gebėjimas nustatyti duomenų analizei tinkamą statistinį metodą, sprendžiant įvairias praktines problemas 

 Gebėjimas analizuoti statistinius modelius 

Dalyko studijų siekiniai: išklausęs dalyką 
studentas 

Studijų metodai Vertinimo metodai 
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 gebės nustatyti cenzūravimo tipą, rinkti ir 
paruošti cenzūruotus duomenis analizei; 

 gebės taikyti standartinius neparametrinius, 
parametrinius ir semiparametrinius cenzūruotų 
imčių analizės metodus; 

 gebės parinkti tinkamą metodą, patikrinti 
modelio prielaidas, atlikti analizę naudodamas 
statistinius paketus, interpretuoti gautus rezultatus; 

 gebės savarankiškai įsisavinti naujus cenzūruotų 
imčių analizės metodus. 

Probleminis dėstymas, 

pavyzdžių nagrinėjimas, 

informacijos paieška, literatūros 

skaitymas, laboratorinių darbų 

užduotys 

Vidurio semestro ir galutinis 

egzaminas raštu, laboratorinių 

darbų atlikimas naudojant 

statistinius programų paketus (R, 

SAS), darbų gynimas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

P
a

sk
a

it
o

s 

K
on

su
lt

a
ci

jo
s 

S
em

in
a

ra
i 

 

P
ra

ty
b

o
s 

 

L
ab

or
a

to
ri

n
ia

i 
d

a
rb

a
i 

P
ra

k
ti

k
a 

V
is

as
 k

on
ta

k
ti

n
is

 d
a

rb
a

s 

S
av

ar
an

k
iš

k
a

s 
d

a
rb

a
s 

Užduotys 

1. Pagrindiniai uždaviniai. Taikymo sritys. 

Cenzūravimo tipai, pavyzdžiai. 

2    0  2 4 Informacijos paieška 

ir sisteminimas. 

Pavyzdžių 

nagrinėjimas. 

2. Pagrindinės charakteristikos: 

išgyvenimo/patikimumo funkcija, mirimų/gedimų 

intensyvumo funkcija, jų neparametriniai įvertiniai. 

4    2  6 6 Informacijos 
paieška, pavyzdžių 
nagrinėjimas. 
Pasiruošimas 1 

laboratoriniam 

darbui. 

3. Neparametriniai skirstinių palyginimo metodai. 6    4  10 8 Informacijos 
paieška, literatūros 
studijavimas. 
Pasiruošimas 1 

laboratoriniam 

darbui. 

4. Grafiniai tikimybinio skirstinio parinkimo 

metodai. Suderinamumo kriterijai. 

4    2  6 8 Informacijos 
paieška, literatūros 
studijavimas. 
Pasiruošimas 2 

laboratoriniam 

darbui. 

5. Parametriniai skirstinio charakteristikų vertinimo 

metodai. 

4    2  6 7 Informacijos 
paieška, literatūros 
studijavimas. 
Pasiruošimas 3  

laboratoriniam 

darbui. 

6. Parametriniai dviejų skirstinių palyginimo 

metodai. 

4    2  6 7 Informacijos 
paieška, literatūros 
studijavimas. 
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Pasiruošimas 3  

laboratoriniam 

darbui. 

7. Regresinė cenzūruotų imčių analizė 4    2  6 8 Informacijos 
paieška,  literatūros 
studijavimas. 
Pasiruošimas 4  

laboratoriniam 

darbui. 

8. Kokso modelis 4    2  6 7 Informacijos 
paieška, literatūros 
studijavimas. 
Pasiruošimas 4  

laboratoriniam 

darbui. 

Vidurio semestro egzaminas  1     3 8 Literatūros 

studijavimas,  

savikontrolės 

užduotys 

Galutinis egzaminas  2     5 11 Literatūros 

studijavimas,  

savikontrolės 

užduotys 

Iš viso 32 3   16  56 74  

 

Vertinimo forma Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Laboratoriniai darbai 40 Semestro metu 4 laboratoriniai darbai, kiekvienas vertinamas 10 taškų. 

Maksimalus taškų skaičius skiriamas už laiku atliktą ir 

apgintą laboratorinį darbą. Atsiskaičius pavėluotai, 

laboratorinio darbo įvertinimas mažinamas 2 taškais. 

Kiekvieną laboratorinį darbą sudaro 5 dalys (duoti duomenų 

rinkiniai; reikia duomenis paruošti analizei, parinkti tinkamą 

metodą, atlikti analizę naudojant statistinius paketus, 

suformuluoti išvadas), kiekviena vertinama 2 taškais: 

2 – užduotis atlikta, klaidų nėra; gynimo metu teisingai ir 

išsamiai atsako į pateiktus klausimus;  

1 – užduotis atlikta, gali būti neesminių klaidų; gynimo metu 

teisingai atsako į pateiktus klausimus;  

0 – užduotis neatlikta arba yra esminių klaidų; gynimo metu 

neteisingai atsako į pateiktus klausimus. 

Visi taškai sumuojami, gauta suma dalinama iš 10.  

Vidurio semestro egzaminas 

(raštu) 

30 Semestro metu Vidurio semestro egzaminas apima 1-4 temas, jį sudaro 6 

atviro tipo klausimai, kiekvienas vertinamas  5 taškais:  

5 – teisingai ir išsamiai atsakyta į klausimą;   

4 – išsamiai atsakyta į klausimą, yra netikslumų;  

1-3 – atsakyta į klausimą nepilnai, yra klaidų; 

0 – neatsakyta į klausimą. 

Visi taškai sumuojami, gauta suma dalinama iš 10. 

Galutinis egzaminas (raštu) 30 Egzaminų 

sesijos metu 

Egzaminas apima 5-8 temas, jį sudaro 6 atviro tipo klausimai, 

kiekvienas vertinamas 5 taškais (vertinimo principai tokie pat, 

kaip ir vidurio semestro egzamino. Visi taškai sumuojami, 
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gauta suma dalinama iš 10. 

Galutinis įvertinimas yra laboratorinių darbų ir egzamino 

įvertinimo suma, suapvalinta iki sveikųjų. 

 

Autorius Leidi
mo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. ar 
leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 
internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

1. V. Bagdonavičius  Paskaitų medžiaga (rankraštis)   

Papildoma literatūra 

V. Bagdonavicius, J. 

Kruopis, M. S. Nikulin 

2011 Non-parametric Tests for 

Censored Data 

 Wiley 

V. Bagdonavičius 1986 Matematinės statistikos 

metodai patikimumo teorijoje 

 VU, Vilnius 

E. T. Lee, J. W. Wang 2003 Statistical Methods for 

Survival Data Analysis 

 Wiley 

J. F. Lawless 2003 Statistical Models and 

Methods for Lifetime Data 

 Wiley 

 

Dinaminės sistemos 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Dinaminės sistemos  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc.Rimantas Eidukevičius 
Kitas (-i): 

Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematinės 
statistikos katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Septintas (Rudens) semestras Lietuvių 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Matematinė analizėI ir II, 
Algebra 

Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 130 56 74 

 
Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: 
 Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis  

 Gebėjimas nustatyti duomenų analizei tinkamą statistinį metodą, sprendžiant įvairias praktines problemas 

Dalyko studijų siekiniai: išklausęs dalyką 
studentas 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 gebės sudaryti ir analizuoti diskretaus laiko 
tiesinius vienmačius ir daugiamačius modelius; 

Paskaitos, uždavinių 
sprendimas grupėje ir 

Du tarpiniai egzaminai, 
baigiamasis egzaminas raštu 
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 gebės sudaryti ir analizuoti modelius, 
aprašomus tiesinėmis paprastomis 
diferencialinėmis lygtimis; 

 gebės ištirti paprastus netiesinius modelius, 
pritaikyti juos praktiniuose uždaviniuose; 

 gebės sudaryti paprastus stochastinius 
modelius ir juos tirti simuliuodamas. 

individualiai, grupės 
diskusijos, dalykinės 
literatūros studijavimas, 
praktinių užduočių atlikimas 
naudojant programą R 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Tiesinės ir netiesinės skirtuminės lygtys 2    1  3 4 [1], 2.1 ir 2.2 
skyreliai 

2. Fiksuoti taškai, faziniai portretai, stabilumas 4    2  6 10 [1], 2.2 skyrelis 
3. Funkcijos, tolydumas, grafikai, išvestinės 2    1  3 4 [1], 1 skyrius 
4. Dinaminių sistemų periodiniai taškai, stabilios 
aibės 

2    1  3 4 [1], 2.2 skyrelis 

5. Netiesinės sistemos 2    1  3 4 [1], 2.3 skyrelis 
6. Bifurkacijų ir chaoso reiškinių: bifurkacijų 
diagrama, logistinė funkcija 

2    1  3 4 [1], 2.3 skyrelis 

7. Pavyzdžiai 4    2  6 8 [1], 2.4 skyrelis 
8. Kokybinio paprastų diferencialinių lygčių 
tyrimo pradmenys 

6    3  9 8 [1], 3.1-3.6 
skyreliai 

9. Bifurkacijos 4    2  6 6 [1], 3.7 skyrelis 
10. Paprasti stochastiniai modeliai 4    2  6 6 [1], 5 skyrius 
Tarpiniai egzaminai  2     4 8 Pasiruošimas 

tarpiniams 
egzaminams 

Egzaminas  2     4 8 Pasiruošimas 
egzaminui 

Iš viso 32 4   16  56 74  
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Pirmas tarpinis egzaminas 
raštu 

20 Spalis Egzaminą sudaro 4-6 vienodos vertės praktinės užduotys 
iš 1-3 temų. Bendra jų vertė ne daugiau nei 2 taškai. 

Antras tarpinis egzaminas 
raštu 

20 Lapkritis Egzaminą sudaro 1-3 vienodos vertės praktinės užduotys 
prie kompiuterio. Bendra jų vertė ne daugiau nei 2 taškai 

Galutinis egzaminas raštu 60 Per egzaminų 
sesiją 

Egzaminą sudaro 4-6 vienodos vertės teorinės (iš visų 
temų) ir praktinės (iš 4-10 temų). Bendra įų vertė ne 
daugiau nei 6 taškai. 
Galutinis pažymys yra per tris egzaminus surinktų taškų 
suma, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus 

 
Autorius Leidimo Pavadinimas Periodinio Leidimo vieta ir leidykla 
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metai leidinio Nr. 
ar leidinio 

tomas 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 
1. G. de Vries et al. 2006 A course in 

mathematical biology: 
quantitative modeling 
with mathematical and 
computational methods 

 Phidelphia, Society for 
Industrial and Applied 
Mathematics SIAM 

2. S. P. Ellner, J. 
Guckenheimer 

 An introduction to R for 
dynamic models in 
biology 

 people.cam.cornell.edu/~dm
b/DynamicModelsLabsInR.
pdf  

Papildoma literatūra 
J. D. Murray 2001 Mathematical biology v. 1 Springer 
P. N. V. Tu 1994 Dynamical systems: An 

introduction with 
applications in 
economics and biology 

 Springer 

 

 

Diskretaus pasirinkimo modeliai 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Diskretaus pasirinkimo modeliai  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Marijus Radavičius Matematikos ir informatikos fakultetas 

Ekonometrinės analizės katedra 
 

Studijų pakopa Dalyko tipas 
Pirma pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė  Šeštas (pavasario) semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Statistika, Regresiniai 
modeliai 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 130 val. 64 66 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
 Studentai žinos modelius, taikomus diskretiesiems endogeniniams kintamiesiems, jų panaudojimo galimybes, 

gebės sieti teoriją su praktika, sudaryti paprastus ir kelių lygių (latentinio kintamojo) ekonometrinius modelius, 
vertinti modelio parametrus, testuoti parametrų reikšmes, interpretuoti gautus rezultatus ir juos praktiškai taikyti 
(pvz., prognozavimui, priežastinių ryšių analizei, imitaciniam modeliavimui), tikrinti modelio empirinį adekvatumą, 
konstruoti pasikliautinus intervalus ir tikrinti klasikines parametrines hipotezes, taikyti didžiausio tikėtinumo 
metodą. 

 Dalyko ugdomos kompetencijos: 
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 Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje 

 Gebėjimas parinkti tinkamus  ekonometrinius modelius, juos vertinti bei analizuoti 

 Gebėjimas analizuoti statistinius modelius 
Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 žinoti ir suprasti diskretaus pasirinkimo 
modelių sąvokas, jų analizės principus ir 
interpretaciją; 

 žinoti atsitiktinio naudingumo, Fisherio ir 
logtiesinius modelius, suprasti juos nusakančių 
prielaidų esmę. 

Akademinės ir probleminės 
paskaitos, skirtos išaiškinti 
regresinės analizės principus ir 
metodus, atvejo analizė. 
 
Pratybose sprendžiami uždavi-
niai iliustruojantys ir pade-
dantys suprasti paskaitose 
išdėstytas sąvokas ir metodus. 
 
Individuaus ir grupinis darbas: 
namų darbai,  dalyvavimas 
seminaruose ir diskusijose, 
atvejo analizė. 

Kontroliniai darbai, 
koliokviumas, egzaminas raštu. 

 gebėti formalizuoti ekonominį uždavinį, 
sudaryti, priderinti ir/ar modifikuoti 
ekonometrinį modelį konkrečiam atvejui; 

 gebėti patikrinti sudaryto modelio prielaidas ir 
pateikti ekonometrinę rezultatų interpretaciją. 

Kontroliniai darbai, 
individualių ir grupinių 
užduočių rezultatų pristatymas 
auditorijai, koliokviumas, 
egzaminas raštu 

 
 
 
 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 
 
 

Spręsti uždavinius: 

1. Binarinis pasirinkimas: latentinio 
kintamojo modeliai. Logistinė ir 
probit regresija. 

8 8   16 12 [1] 21.1-21.14, 21.16; [3] 2, 3.9, 3.10*; [4] 
14.1-14.4; [5] 5, 6 

2. Atsitiktinio naudingumo modelis. 
Daugianarė logistinė ir probit 
regresija. 

6 6   12 12 [1] 21.3, 21.6-21.8; [3] 3.1-3.7; [4] 15.1-
15.10. 

3. Sprendimų teorijos pradmenys, 
klasifikavimo uždavinys. 
Fisherio modelis. 

6  6   12 10 [2] 1.1-1.4, [4] 18.1-18.5; [5] 4, 14. 

4. Tikėtinumo teorijos pagrindai. 
Didžiausio tikėtinumo įvertinio 
savybės ir apskaičiavimo 
metodai 

6  6   12 12 [1] 17; [3] 7.1, 7.2, 7.5, 7.6; [4] 5, 7; [5] 7. 

5. Poissono regresija. Logtiesinės 
analizės elementai. 

6 6   12 10 [1] 21.9, [4] 20; [5] 8, 9. 

6.  Pasiruošimas egzaminui      10 Savarankiškai išspręsti ankstesnių metų 
kolokviumų ir egzaminų uždavinius 

Iš viso 3
2 

3
2 

  64 66  

 
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendros pastbos   Visiems vertinimams taikoma 10 balų sistema. Tam, kad gauti 
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teigiamą galutinį įvertinimą yra būtina iš egzamino raštu 
(koliokviumo) gauti teigiamą įvertinimą (ne mažiau kaip 5). 
Tuomet galutinis įvertinimas yra lygus svertiniam visų 
įvertinimų vidurkiui su žemiau nurodytais svoriais apvalinant į 
didesniąją pusę 

Kontroliniai darbai  40 % Semestro 
metu 

Vieną kontrolinį sudaro 2-5 skirtingo sudėtingumo uždaviniai, 
kurių santykinis sudėtingumas taškais yra nurodytas. 
Uždavinių sudėtingumas nustatomas, naudojantis ekspertiniu 
vertinimu. Planuojami 2 kontroliniai darbai, kiekvieno jų 
svoris yra 20 %. 

Kolokviumas  20 % Semestro 
viduryje 

Kolokviumą (20 %). sudaro 4-6 skirtingo sudėtingumo 
užduotys, kurių santykinis sudėtingumas taškais yra nurodytas. 
Užduočių sudėtingumas nustatomas, remiantis statistiniais 
kriterijais ir ekspertiniu vertinimu. Teigiamam pažymiui gauti 
reikia surinkti ne mažiau kaip 10 taškų. Aukštesni įvertinimai 
gaunami surinkus daugiau taškų. 

Egzaminas raštu 40 % Semestro 
gale 

Egzaminą (40 %) raštu sudaro 4-6 skirtingo sudėtingumo 
užduotys, kurių santykinis sudėtingumas taškais yra nurodytas. 
Užduočių sudėtingumas nustatomas, remiantis statistiniais 
kriterijais ir ekspertiniu vertinimu. Teigiamam pažymiui gauti 
reikia surinkti ne mažiau kaip 10 taškų. Aukštesni įvertinimai 
gaunami surinkus daugiau taškų. 

 
 

Autorius Leidi-
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
[1] Greene, W. H. 2003 Econometric Analysis  Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice-Hall, (5th ed.) 
[2] Figueiredo, M. A. T. 2004 Lecture Notes on Bayesian 

Estimation and Classifica-
tion 

 Instituto Superior Tecnico, 
Lisboa, 
http://www.lx.it.pt/~mtf/learnin
g/Bayes_lecture_notes.pdf 

[3] Dagsvik K. 2000 Probabilistic Models for 
Qualitative Choice Behavior 

 Statistics Norway, 
https://www.ssb.no/a/histstat/do
c/doc_200001.pdf 

Papildoma literatūra 
[4] Cameron, A.C; Trivedi, 
P.K.  

2005 Microeconometrics  Cambridge: University Press 

[5] Agresti A. 2002 Categorical data analysis  John Wiley (2nd ed.). 
[6] Maddala, G.S. 1983 Limited Dependent and 

Qualitative Variables in 
Econometrics 

 Cambridge University Press: 
Cambridge, 1983. 

[7] Måns Söderbom 2011 Econometrics II: Discrete 
Choice Models, Ordered and 
Multinomial Outcomes 

 University of Gothenburg 
http://www.soderbom.net/metri
x2/lec2.pdf, 
http://www.soderbom.net/metri
x2/lec8.pdf 

[8] Kатышев П.К., Магнус 
Я.Р., Пересецкий А.А. 

2005 Эконометрика. Начальный 
курс 

 Москва: Дело, (7-as papildytas 
leid.) 

[9] Jurajda S. 2003  Econometrics of  Panel 
Data and Limited 
Dependent Variable Models 

 Charles University, Praha 
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Eilių teorija 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Eilių teorija  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc.Rimantas Eidukevičius 
Kitas (-i): 

Matematikos ir informatikos fakultetas,  
Matematinės statistikos katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Septintas (Rudens) semestras Lietuvių 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Matematinė analizė I ir II, 
Algebra, Tikimybių teorija, Atsitiktiniai procesai 

Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 130 53 77 

 
Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: 
 Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis  
 Gebėjimas nustatyti duomenų analizei tinkamą statistinį metodą, sprendžiant įvairias praktines problemas 
Dalyko studijų siekiniai: išklausęs dalyką 

studentas 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

 gebės pritaikyti tikimybių ir procesų teorijų 
žinias eilių modeliams sudaryti; 

 mokės apskaičiuoti nesudėtingų eilių modelių 
charakteristikas: laukimo ir aptarnavimo trukmes, 
aptarnavimo sistemos užimtumą ir pan.; 

 gebės praktiniams uždaviniams parinkti 
tinkamus modelius, įvertinti jų savybes; 

Paskaitos, uždavinių sprendimas 
grupėje ir individualiai, grupės 
diskusijos, dalykinės literatūros 
studijavimas 

Du tarpiniai egzaminai raštu, 
baigiamasis egzaminas raštu 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

P
as

k
ai

to
s 

K
on

su
lt

ac
ij

os
 

S
em

in
ar

ai
  

P
ra

ty
b

os
  

L
ab

or
at

or
in

ia
i 

d
ar

b
ai

 

P
ra

k
ti

k
a 

V
is

as
 k

on
ta

k
ti

n
is

 d
ar

b
as

 

S
av

ar
an

k
iš

k
as

 d
ar

b
as

 

Užduotys 

1. Pagrindiniai skirstiniai, procesų teorija 4   2   6 6 [1], 1, 2 skyriai, [2], 
1, 2 skyriai 

2. Pagrindinės eilių teorijos sąvokos 2   1   3 4 [1], 3 skyrius, [2], 3 
skyrius 

3. M/M/1, M/M/c, M/M/∞ eilės 8   4   12 18 [1], 4, 5 skyriai, [2], 
6, 7 skyriai 
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4. M/Er/1 eilė 2   1   3 4 [1], 6 skyrius 
5. M/G/1 eilė 6   3   9 9 [1], 7, 10 skyrius, 

[2], 16, 17 skyriai 
6. G/M/1 eilė 2   1   3 4 [1], 8 skyrius 
7. Eilės su prioritetais 4   2   6 9 [1], 9 skyrius 
8. Nejautrios sistemos 4   2   6 9 [1], 11 skyrius 
Tarpiniai egzaminai        6 Pasiruošimas 

tarpiniams teorijos 
žinių atsiskaitymams 

Egzaminas  3     5 8 Pasiruošimas 
egzaminui 

Iš viso 32 3  16   53 77  
 

Vertinimo forma Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Pirmas tarpinis egzaminas 
raštu 

20 Spalis Egzaminą sudaro 4-6 vienodos vertės praktinės užduotys iš 1, 
2 temų. Bendra įų vertė ‒ 2 taškai. 

Antras tarpinis egzaminas 
raštu 

20 Lapkritis Egzaminą sudaro  4-6 vienodos vertės praktinės užduotys iš 3 
temos. Bendra įų vertė ‒ 2 taškai. 

Galutinis egzaminas raštu 60 Per egzaminų 
sesiją 

Egzaminą sudaro 4-6 vienodos vertės teorinės (iš visų temų) ir 
praktinės (iš 4-8 temų) užduotys. Bendra įų vertė ‒ 6 taškai. 
Galutinis pažymys yra per tris egzaminus surinktų taškų 
suma, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus. 

 
Autorius Leidimo 

metai 
Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. ar 
leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 
internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 
1. I. Adan, J. Resing 2002 Queueing Theory  www.win.tue.nl/~iadan/queuei

ng.pdf 
2. M. Zukerman 2012 Introduction to Queueing 

Theory and Stochastic 
Teletraffic Models 

 www.ee.cityu.edu.hk/~zukerm
an/classnotes.pdf 

Papildoma literatūra 
P. Nain 1998 Basic elements of 

queueing theory 
 http://citeseerx.ist.psu.edu/vie

wdoc/download?doi=10.1.1.12
2.1589&rep=rep1&type=pdf 

J. Sztrik 2012 Basic Queueing Theory  irh.inf.unideb.hu/~jsztrik/educ
ation/16/SOR_Main_Angol.pd
f 

 

Ekonometrinis projektas – kursinis darbas 
 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Ekonometrinis projektas – kursinis darbas  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: lekt. dr. V. Zemlys 
 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
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Auditorinė Penktas (rudens) semestre Lietuvių/Anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Praktinė Ekonometrija I, 
Praktinė Ekonometrija II, Informatika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis  

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 150 48 102 

 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje. Gebėjimas dirbti grupėje ir prisiimti 
atsakomybę už patikėtą užduotį.  Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti gaunamą 
informaciją. Gebėjimas nustatyti duomenų analizei tinkamą statistinį metodą, sprendžiant įvairias praktines 
problemas. Gebėjimas parinkti tinkamus  ekonometrinius modelius, juos vertinti bei analizuoti. Gebėjimas 
analizuoti statistinius modelius. Mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine įranga. 
 
Išmokti atlikti ekonometrinį projektą: gavus užduotį, pasirinkti tinkamą metodologiją, susirasti ir susitvarkyti 
projekto vykdymui reikalingus ekonominius duomenis. Išmokti atlikti adekvačią statistinę analizę ir pateikti 
ekonominę gautų rezultatų interpretaciją.  
 

Dalyko studijų siekiniai.  Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 
Gebėti vykdyti ekonometrinį projektą. 

Paskaitos: tradicinės, skirtos 
ekonometrinio projekto darbo 
organizavimo aptarimui 
 
Konsultacijų metu studentai aptaria 
projekto eigą su savo vadovais. 
 
Savarankiškas darbas yra skirtas projekto 
vykdymui 

Tarpinių projekto užduočių 
atsiskaitymas.  
Projekto prezentacija. 
 
 

Gebėti tvarkyti projekto medžiagą. 
Taip, kad projektą būtų galima lengvai 
atkartoti (reproducible research). 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

Darbo planavimas 2 
 

2  4 12 Surinkti papildomą informaciją 
apie užduotį, paruošti būsimą 
darbo planą 

Duomenų rinkimas ir pradinė 
analizė 

4 6  10 16 Surinkti reikalingus duomenis ir 
juos išanalizuoti. Parinkti tinkamą 
ekonominę metodologiją 
užduočiai vykdyti.  

Ekonometrinių metodų 6 6  12 16 Parinkti tinkamus ekonometrinius 
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pasirinkimas ir taikymas metodus užduočiai atlikti. Atlikti 
pasirinktų modelių adekvatumo 
analizę. 

Išvadų rašymas, darbo 
apipavidalinimas, prezentacijos 
ruošimas. 

6 8  14 22 Padaryti išvadas iš gautų rezultatų. 
Aprašyti padarytą užduotį, 
pasiruošti užduoties sprendimo 
prezentaciją. 

Tarpiniai atsiskaitymai 6   
 

6 24 Pasiruošimas tarpiniams 
atsiskaitymams 

Projekto prezentacija   2  2 12 Pasiruošimas projekto prezentacijai 

Iš viso 
 

24 24  48 102  

 
 

Vertinimo strategija Svoris proc. Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendra vertinimo strategija: vertinama ar korektiškai suformuluotas ekonometrinio projekto tikslas, ar pasirinkta 
tinkama metodologija leisianti įvykdyti projektą, ar tinkamai pasirinkti duomenys, ar gauti statistiniai modeliai yra 
adekvatūs, ar tinkamos padarytos išvados, ar projektas įvykdė išsikeltus tikslus. Tinkamumą nusprendžia 
dėstytojas remiantis savo vykdytų projektų praktine patirtimi. 
Tarpiniai atsiskaitymai: 

 Pradinis projekto 
planas 

 Projekto 
metodologijos 
pristatymas 

 Projekto galutinio 
darbo juodraštis 

 Projekto 
prezentacijos 
juodraštis 

30% (visų 
tarpinių 
atsiskaitymų 
svoris yra 
vienodas) 
 

Paskaitų metu 10 balų–studentas tinkamai atliko ne mažiau nei 
90 % užduoties 
9 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei 80 % užduoties 
8 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei 70 % užduoties 
7 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei ,60 % užduoties 
6 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei 50 % užduoties 
5 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei 40 % užduoties 
1-4 balai –studentas tinkamai atliko  mažiau nei 
40 % užduoties 

Projekto prezentacija. 
 
Studentai turi pristatyti ir 
apginti savo darbą. 

70% Sesijos metu 10 balų–studentas tinkamai atliko ne mažiau nei 
90 % užduoties 
9 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei 80 % užduoties 
8 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei 70 % užduoties 
7 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei ,60 % užduoties 
6 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei 50 % užduoties 
5 balai – studentas tinkamai atliko ne mažiau 
nei 40 % užduoties 
1-4 balai – studentas tinkamai atliko  mažiau 
nei 40 % užduoties 

    

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Vadovėlis: 
 
Oliver Kirchkamp 

2013 Workflow of statistical data 
analysis 

 http://www.kirchkamp.de/oe
konometrie/pdf/wf-
screen2.pdf 
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Ekonomikos pradmenys 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Ekonomikos pradmenys   
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis : Doc. A.Maldeikienė 
 

Matematikos ir informatikos fakultetas,  
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Antras (pavasario) semestras  Lietuvių 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 kreditai 130 val.  70  val.  60 val. 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Ugdyti ekonominio mąstymo bazines kompetencijas; vystyti gebėjimą atpažinti alternatyviąsias sąnaudas, skirti 
pozityvius (teorinius) ir normatyvinius (ekonominės politikos) teiginius; susipažinti su ekonominės minties istorija ir 
pagrindinėmis jos plėtros kryptimis.   

Dalyko studijų siekiniai. 
Išklausę dalyką studentai turėtų 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 mokėti įvairiose situacijos atpažinti  
ekonomikos problemas;   

Tradicinės paskaitos skirtos 
pagrindinėms ekonomikos  
sąvokoms bei baziniams 
sąryšiams išaiškinti. Ekonominio 
mąstymo ypatumai nagrinėjami 
įtraukiamosiose paskaitose. 
Konkrečios ekonomikos teorijos 
ir elementarios ekonominės 
politikos problemos 
išryškinamos diskusijose.  
Pratybų metu giliau 
nagrinėjamos sąvokos, mokoma 
atpažinti ekonominius klausimus 
ir tinkamai argumentuoti, 
grupėse analizuojamos 
konkrečios elementarios 
ekonominės situacijos, kurios 
leidžia užtvirtinti teorijos 
supratimą ir moko taikyti žinias 
analizuojant realią praktiką. 
Konsultacijų metu individualiai 
arba mažose grupelėse 
sprendžiamos mokymosi 
problemos. 
Savarankiškas darbas skirtas 
pateiktos medžiagos analizei, 
duomenų paieškai bei nurodytos 

Vertinamas darbas pratybų 
metu analizuojant konkrečias 
situacijas, argumentavimo 
kokybė, tarpinis 
atsiskaitymas, egzaminas 
raštu. 

 žinoti, kas lemia ekonomikos problemas 
ir suprasti alternatyviųjų sąnaudų sąvoką; 

 

 mokėti naudotis esminiais ekonomikos 
analizės metodais elementariame 
lygmenyje, skirti verbalinius, grafinius ir 
skaitinius modelius;  

 žinoti ir suprasti bazinį paklausos-
pasiūlos modelį bei gebėti apibūdinti, kas 
lemia ekonomikos pokyčius mikrolygyje 

 

 gebėti paaiškinti, kokias problemas 
analizuoja makroekonomika ir kokie 
galimi mikro ir makro analizių sąryšiai 

 suvokti esminius ekonominės politikos 
ypatumus, skirti pinigų ir fiskalines 
politikas 

 žinoti, kur galima rasti studijoms 
reikalingus statistinius duomenis; žinoti, 
kokios institucijos vykdo ekonominę 
politiką nacionaliniame ir ES lygmenyje 
bei pagrindines tarptautines organizacijas 
(TVF, EBPO)  
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literatūros skaitymui.  

 
 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
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Užduotys 

1.Ekonomikos vaidmuo ir metodas. 
Įvadas į ekonominę mintį (A. Smithas) 
 

2   2   4 2 Medžiaga Virtualioje 
mokymosi aplinkoje 
(toliau – VMA), R. 
Sexton, 1 sk.  

2. Ekonominis mąstymas. 
Maržinalizmas (austrų mokykla). 
Ekonomikos metodologijos skirties 
ištakos (austrų ir vokiečių istorinės 
mokyklų diskusija) 
 

4   2   6 4 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 2 sk. 

3. Paklausa ir pasiūla (Kembridžo 
mokykla, A. Marshallas)  

2   2   4 4 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 3-4 sk. 

4. Rinkos nesėkmės ir visuomeninis 
pasirinkimas (Gerovės ekonomika, C. 
Pigou)  

2   4   6 4 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 5 sk. 

5.  Verslo samprata. Įmonės veikimas 
konkurencingoje ir monopolistinėje 
rinkose (A.Smithas, J.Schumpeteris) 

6   6   12 6 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 6-9 sk. 

6. Darbo rinka, pajamų pasiskirstymas ir 
skurdas (D. Ricardo, K. Marxas)  

2 2  2   6 4 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 10 sk. 

7. Įvadas į makroekonominę analizę — 
nedarbas, infliacija ir ekonomikos 
svyravimas (François Quesnay, Jean 
Baptiste Say, kapitalo apytaka) 

2   4   6 2 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 11 sk. 

8. Ekonomikos augimas (A.Smithas, 
R.Solow) 

2   2   4 2 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 12 sk. 

9. Visuminė paklausa ir visuminė 
pasiūla. Fiskalinė politika  

4   2   6 4 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 13-14 sk. 

10. Pinigai. Pinigų politika. Euro 
problema (Pinigų lygtis, I. Fisheris) 

4   4   8 4 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 15-17 sk. 

11. Tarptautinė ekonomika. 
Merkantilizmo samprata. 

2   2   4 2 Medžiaga VMA, R. 
Sexton, 18 sk. 

12. Kontrolinis darbas (tarpinis 
atsiskaitymas) 

 2     2 6 Pasirengti 
kontroliniam darbui 

13. Galutinis egzaminas  2     2 16 Pakartoti teoriją bei 
uždavinių sprendimus 

Iš viso 
 

32 6  32   70 60  

 

Bendra vertinimo sistema: galutinis balas suformuojamas iš kontrolinio darbo, savarankiško darbo bei egzamino 
rezultatų. Taškai sumuojami (galima surinkti iki 1000 balų). Galutinis balas rašomas laikantis žemiau nurodytos 
instrukcijos: 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas 

Vertinimo kriterijai 



 
30 

Kontrolinis darbas 
 

35% Išnagrinėjus 6 
temas imtinai   

 70 atvirų klausimų testas, 1 klausimas vertinamas nuo 0 iki 
5 balų. Maksimali taškų suma 350  

Darbas pratybų metu 
(dalyvavimas diskusijos ir 
argumentavimas) 
 

30% Pratybų 
metu 

Aktyvus dalyvavimas diskusijose (diskutuojamu klausimu 
studentas pareiškia ekonomikos teorija grįstą nuomonę, gali 
ją racionaliai apginti ir kritiškai pakomentuoti kolegų 
nuomonę) ir problemų sprendime (išsprendžia problemą 
visiškai savarankiška) pratybų metu. Studento pasirodymas 
vertinamas nuo 0 iki 20 taškų. Maksimaliai galima surinkti 
300 taškų. 

Egzaminas  
(konkrečių atvejų analizė) 

35% Sesijos metu Egzaminas susideda dviejų teorinių klausimų analizės, už 
kiekvieną galima gauti maksimaliai 175 taškus; vertinamas 
argumentavimo nuoseklumas, gebėjimas savo išvadas 
pagrįsti teorija, nurodyti siūlomo sprendimo 
alternatyviąsias sąnaudas  sugebėjimas matyti savo analizės 
ribotumą. Iš viso per egzaminą galima surinkti iki 350 
taškų. 
 

Galutinis balas rašomas laikantis šios instrukcijos: 
10 balų – studentas surinko ne mažiau kaip 90% galimų taškų  
  9 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 80% galimų taškų 
  8 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 70% galimų taškų 
  7 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 60% galimų taškų 
  6 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 50% galimų taškų 
  5 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 40% galimų taškų 
1- 4 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 30% galimų taškų 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Sexton L. Robert 2012 Survey of Economics  Sputh-Western, Cengage 

Learning 
Maldeikienė Aušra 
 

2014 Metodinės rekomendacijos 
seminarams ir užduotys  

 Vilnius, MIF, VMA 

Papildoma literatūra 
Heilbroner Robert 1995 Didieji ekonomistai  Vilnius: Amžius 
Mohun Lizzie (ed.) 2012 The Economics Book  London : Dorling Kindersley 

Limited 

 

Ekonominių duomenų šaltiniai ir jų apdorojimas 
 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Ekonominių duomenų šaltiniai ir jų apdorojimas  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: lekt. dr. V. Zemlys 
 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamas 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Penktas (rudens) semestre Lietuvių/Anglų 
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Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Praktinė ekonometrija I, 
Praktinė Ekonometrija II, Informatika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis ECTS 

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 125 48 77 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti gaunamą informaciją. Gebėjimas  naudotis  
ekonominėmis  žiniomis  
Šis dalykas yra skirtas supažindinti su populiariausiais ekonominių duomenų šaltiniais (viešai skelbiamos 
duombazės) bei būdais išsitraukti iš jų duomenis. Taip pat supažindinama su duomenų saugojimo formatais, jų 
ypatumais, konvertavimu tarp tų formatų ir duomenų valymu. 
 

Dalyko studijų siekiniai.  Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 
žinoti populiariausius ekonominių 
duomenų šaltinius 

Paskaitos: tradicinės, skirtos 
supažindinti su  kurso medžiaga, 
praktinėm demonstracijom kaip vyksta 
duomenų parsisiuntimas ir apdorojimas 
 
Konsultacijų metu sprendžiamos 
iškilusios problemos, duodami patarimai 
kaip efektyviau atlikti konkrečią užduotį, 
peržiūrimas studentų programinis kodas 
ir duodami patarimai kaip jį pagerinti. 
 
Savarankiškas darbas yra skirtas 
praktinių užduočių vykdymui 

Praktinės užduotys 
semestro metu. 
 
 

gebėti  išsitraukti duomenis iš įvairių 
šaltinių 

žinoti kokie yra duomenų saugojimo 
formatai ir gebėti konvertuoti duomenis 
iš vieno formato į kitą. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

Oficialios duombazės (Šalių 
statistikos departamentai, Eurostat, 
IMF, World bank duomenų bazės) 

6 
 

3  9 10 Susipažinti su oficialiomis 
duomenų bazėmis. Išmokti iš jų 
parsisiųsti duomenis. 

Duomenų formatai ir jų ypatybės. 
SQL, NoSQL, XML, JSON, CSV 

6 3  9 10 Sužinoti formatų specifiką, kaip 
juos skaityti ir kaip juos rašyti. 
Kuo formatai skiriasi, formatų 
privalumai ir trūkumai, bei 
dažniausios pritaikymo sritys. 

Duomenų valymas konvertavimas 
tarp skirtingų formatų. 

6 3  9 15 Išsiaiškinti dažniausiai 
pasitaikančias klaidas 
duomenyse: praleisti duomenys, 
netinkama koduotė, sumaišyti 
dešimtainės trupmenos 
žymėjimai, nereikalingi tarpai, 
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nereikalingi simboliai. Išmokti 
tokias klaidas taisyti. Pritaikyti 
žinias apie duomenų formatus 
konvertavimui tarp jų.  

Duomenų rinkimas iš interneto 
puslapių 

6 3  9 15 Išsiaiškinti internetinio puslapio 
struktūrą. Išsiaiškinti kas yra GET 
ir POST užklausos. Išmokti 
parsisiųsti tekstą ir jį 
transformuoti į duomenis. 

Tarpiniai atsiskaitymai 8 4  
 

12 27 Pasiruošimas tarpiniams 
atsiskaitymams 

Iš viso 
 

32 16  48 77  

       

 
 
 
 

Vertinimo strategija Svoris proc. Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

 
Semestro metu reikės atlikti 8 
praktines užduotis. 
 
Paskutinė užduotis apjungs 
prieš tai buvusias septynias ir 
bus laikoma kaip baigiamasis 
vertinimas. 
 
Kiekvienos užduoties svoris 
galutiniame pažymyje yra 
vienodas. 
 
 

100% 
 

Paskaitų metu 10 balų–studentas atliko ne mažiau nei 90 % 
užduoties 
9 balai – studentas atliko ne mažiau nei 80 % 
užduoties 
8 balai – studentas atliko ne mažiau nei 70 % 
užduoties 
7 balai – studentas atliko ne mažiau nei 60 % 
užduoties 
6 balai – studentas atliko ne mažiau nei 50 % 
užduoties 
5 balai – studentas atliko ne mažiau nei 40 % 
užduoties 
1-4 balai – studentas atliko  mažiau nei 40 % 
užduoties 

    

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Vadovėlis: 
Oliver Kirchkamp 2013 Workflow of statistical data 

analysis 
 http://www.kirchkamp.de/oe

konometrie/pdf/wf-
screen2.pdf 

 2005 Python cookbook / edited by 
Alex Martelli...[et al.].  

 Sebastopol : O'Reilly, 

  Data Journalism Handbook 
 

 http://datajournalismhandbo
ok.org/1.0/en/index.html 

     

 

Eksperimentinė ekonomika 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Eksperimentinė ekonomika  
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Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: lekt. Dr. Dmitrij Celov 
Kitas (-i): nėra 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Šeštas (pavasario) semestras Lietuvių arba anglų kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Mikroekonomika, 
Makroekonomika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  145  66 79 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko ugdomos kompetencijos: gebėjimas  naudotis  ekonominėmis  žiniomis 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 žinoti eksperimentinės ekonomikos pagrindines 
sąvokas ir pricipus 

 susipažinti su tipiniais mikro ir makro-
ekonomikos eksperimentų atvejais 

 gebėti savarankiškai rengti ir analizuoti 
ekonomikos eksperimentus 

 gebėti logiškai ir matematiškai formalizuoti 
eksperimentinės ekonomikos uždavinius 

 gebėti paaiškinti skirtumus tarp eksperimentinės 
ekonomikos rezultatų ir rezultatų paremtų 
tradiciniais lošimo teorijos modeliais ir 
įžvalgomis 

 gebėti pagrįsti savo atsakymus ir pristatyti 
sprendimus specialistams, plačiajai auditorijai 

Įtraukiamoji paskaita, 
probleminis dėstymas, 
aktyvūs mokymo(-si) metodai 
(situacijų modeliavimas, grupės 
diskusija, lošimai), tiriamieji 
metodai (informacijos paieška, 
pranešimo rengimas, atvejo 
tyrimas) 

Kompiuteriniai laboratoriniai 
eksperimentai, atvejo tyrimo 
referatas, pranešimas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 

P
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Užduotys 

1. Ekonomikos laboratoriniai eksperimentai: 
Eksperimentų istorija, lošimų teorijos kritika, 
eksperimento turinys ir pagrindiniai analizės 
metodai, klasikiniai lošimų teorijos ir 
eksperimentinės ekonomikos pavyzdžiai 

4    4  8 5 [KR] Ch. 1 
[CF] Ch. 2-6 
 
Pasirenkama atvejo 
tyrimo tema  

2. Rinkos eksperimentai: 
aukcionai ir jų įvairovė, paprasto dvigubo aukciono 
atvejis, rinkos reguliavimo poveikis, efektyvumas, 
burbulai ir jų atsiradimo priežastys 

4    4  8 5 [KR] Ch. 1 
[CF] Ch. 8 

3. Aukcionų specifiniai klausimai: 
informacijos (ne)apibrėžtumas, rizikos vengimas, 

4    4  8 5 [KR] Ch. 7 
[CF] Ch. 9 
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bendrosios vertės aukcionai, suokalbiai 
4. Koordinavimo lošimai: 
persidengiančios kartos, mokymosi procesas ir 
koordinavimo žlugimai, daugialypės pusiausvyros ir 
katastrofos  

4    4  8 5 [KR] Ch. 3 
[CF] Ch. 14 

5. Derybų eksperimentai: 
derybų procesas ir jo anomalijos, (ne)sutarimai ir 
uždelsimai 

4    4  8 7 [KR] Ch. 4 
 
Pasirengimas tarpiniam 
atvejo tyrimo rašymo 
aptarimui 

6. Oligopoliniai lošimai: 
industrinio organizavimo klasikiniai atvejai, rinkos 
struktūra ir rinkos galia, gaminių diferencijavimas  

4    4  8 5 [KR] Ch. 5 
[CF] Ch. 10 

7. Individualūs sprendimai: 
ribotas racionalumas, prognozuotinas 
iracionalumas, kalibravimas, lūkesčių formavimas, 
pasirinkimai esant neapibrėžtumui 

4    4  8 5 [KR] Ch. 8 

8. Viešosios gerybės: 
žmonių elgsenos tipai ir formos, parazitavimo 
problema, socialinės dilemos, kooperavimosi 
aspektai 

4    4  8 5 [KR] Ch. 2 

Atvejo tyrimo gynimas       2 37 Pasirengimas pasirinkto 
tyrimo gynimui, 
referato pristatymui 

Iš viso 
 

32    32  66 79  

 
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitym
o laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendra vertinimo sistema. Vertinimas 10 balų sistemoje. Galutinis vertinimas visų žemiau apibūdintų dalių svertinis 
vidurkis. Apvalinamas tik galutinis vertinimas. Papildomi balai skiriami už dalyvavimą diskusijose, eksperimentuose, 
seminaruose, diskusijų organizavimą, pristatymus, tipinius, nagrinėtus kurso metu, bet kito konteksto, ir originalius 
eksperimentų pavyzdžius. 30 proc. vertos dalys privalo būti išlaikytos. 
Laboratoriniai darbai 30 % Semestro 

metu 
Laboratoriniai eksperimentai numato tiek dalyvavimą 
eksperimentuose prie kompiuterių, tiek auditorinius 
eksperimentus. Eksperimentai nurodyti dalyko puslapyje 
http://uosis.mif.vu.lt/~celov. Pagrindinė atsiskaitymo forma – 
dalyvavimas eksperimente (praleidus eksperimentą, nėra būdo 
prie jo grįžti), kiekvieno eksperimento vertinimo kriterijai (balais) 
aprašyti jo taisyklėse. 

Testai 10 % Semestro 
metu 

Rašomi kiekvienos paskaitos pabaigoje. Klausimai pateikiami 
pusiau atviroje formoje: reikia pasirinkti teisingus atsakymus, 
savo (ne)pasirinkimus pagrįsti.  

Atvejo tyrimas 30 % Semestro 
metu 

Kiekvienas studentas individualiai rengia literatūros apžvalgą 
(referatą), susijusią su semestro metu ir papildomais 
nagrinėjamais ekonomikos eksperimentais: iki 20 psl. teksto, 
formalūs reikalavimai turi atitikti keliamiems kursiniams ir 
baigiamiesiems darbams. Tyrimų rezultatai pateikiami referato 
forma. Vertinamas referato turinys, loginis medžiagos išdėstymas 
ir pateikimo forma. Referatai pristatomi egzamino ginamojoje 
sesijoje. 

Gynimas 30 % Birželis Egzamino sesijos metu ginami atvejo tyrimo darbai. Pristatymo 
metu vertinamas gebėjimas pateikti medžiagą plačiajai auditorijai, 
gebėjimas atsakyti į su atveju tyrimu susijusius klausimus. 
Pranešimo trukmė 15 min. Jei tema pristato keli studentai, 
pranešimą galima rengti kartu +5 min. Maksimali grupės apimtis 
3 studentai. 
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Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
[KR] Kagel J.H., Roth A.E. 1995 The handbook of experimental 

economics 
 Princeton University Press, New 

Jersey 
 

[CF] A.Cassar, D. Friedman 2004 Economics Lab: An Intensive 
Course in Experimental 
Economics. 

 Routledge 

Papildoma literatūra 
[VR] Vega-Redondo F. 1992 Economics and the Theory of 

Games 
 Cambridge University Press, 

New York 

 

Elgsenos Ekonomika 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Elgsenos ekonomika  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis :Tautvydas Marčiulaitis 
 

Matematikos ir informatikos fakultetas, 
Ekonometrinės analizės katedra  

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

pirmoji Pasirenkamasis  
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė  Septintas (rudens) semestras Lietuvių ir anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Bazinės žinios apie finansinius instrumentus ir 
finansų rinkas. Statistikos pagrindai. Ekonomikos 
pagrindai. Anglų kalba (IELTS 6.0 arba 
ekvivalentas) 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis 

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 kreditų 125 val. 61 val.  64 val. 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Įgyti bazinių žinių apie skirtingą požiūrį į ekonomiką bei finansų rinkas. Žinių, kurios leistų prie ortodoksiškų  
akademinių finansų pridėti kitokį požiūrį, kurios paremtos sociologija, psichologija bei empiriniais tyrimais. 
Ugdomos kompetencijos : gebėjimas  naudotis  ekonominėmis  žiniomis.. 

Dalyko studijų siekiniai. 
Išklausę dalyką studentai turėtų 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

– Susipažinti su psichologijos ir 
sociologijos taikymu finansuose ir 
ekonomikoje. 

Tradicinės paskaitos skirtos 
teorijos analizei išsiaiškinti, 
susipažinti kaip teorija 
taikoma praktikoje, 
analizuoti empirinę 
medžiagą. 

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas bei 
pristatymas, konkrečių 
situacijų analizė, prekybos 
žurnalo vedimas ir 
prekybinės strategijos 

 Įsisavinti alternatyvų požiūrį ir jo 
suteikiamas papildomas analizės ir 
geresnio supratimo galimybes 
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 Suvokti, kuo skiriasi aktyvi prekyba nuo 
investavimo, kokius tikslus kelti vienu ir 
kitu atveju, kaip valdyti riziką. 

Seminarų metu giliau 
nagrinėjamos sąvokos, 
vyksta diskusijos, 
sprendžiami uždaviniai, 
grupėse pristatomas per 
savaitę atliktas darbas su 
investavimo strategija, 
portfelio pokyčiai, 
kvestionuojamas sprendimų 
efektyvumas. 
Konsultacijų metu studentai 
aptaria savarankiškai 
spręstus uždavinius ir kitas 
mokymosi problemas 
individualiai arba mažose 
grupelėse. 
Savarankiškas darbas 
skirtas teorinės bei 
empirinės medžiagos 
analizei ir nagrinėjimui bei 
uždavinių sprendimui.  
 

pelningumo vertinimas, 
dalyvavimas diskusijose, 
kontroliniai darbai, 
egzaminas raštu. 

 Mokėti sukurti bent elementarią 
investavimo strategiją ir patikrinti jos 
efektyvumą, remiantis praeities 
duomenimis. 

 Aiškiai ir galutinai įsisamoninti, jog 
praeities rezultatai niekada nelemia 
ateities rezultatų. 

 Suprasti, kad paprastos ir nekintančios 
taisyklės negali generuoti pastovių 
pajamų ilgajame laikotarpyje. 

 Kelti sau ir kitiems realius investavimo ir 
prekybos tikslus, išmokti teisingai vertinti 
informaciją apie investicijų grąžą. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1 savaitė. Kurso apžvalga. Kas tai yra 
elgsenos ekonomika ir finansai. Kuo 
ši sritis skiriasi nuo tradicinio 
požiūrio. 

2 0 0    2 2 Susipažinti su elgsenos 
ekonomika. Paruošti 
trumpą (max 500 žodžių) 
darbą raštu. 

2. savaitė. Bendras tradicinio požiūrio 
kartojimas. Trumpa apžvalga, kaip 
tradicinės teorijos žiūri į agentus bei 
jų santykius ekonomikoje bei finansų 
rinkoje. 

2 0 2    4 4 Pasikartoti tradicinės 
ekonomikos pagrindines 
aksiomas. 

3 savaitė. Pagrindiniai trūkumai 
tradicinėje teorijoje. Agentų 
racionalumas, rinkų efektyvumas, 
dažnai naudojami netikslūs 
apibendrinimai, empirika nepagrįstos 
aksiomos. 
 

2 0 2    4 4 Pasirinkti vieną iš 
tradicinėje ekonomikoje 
naudojamų tiesų ir 
pabandyti ją kritikuoti, 
remiantis logika, elgsenos 
finansais, empiriniais 
duomenimis (iki 1000 
žodžių) 

4 savaitė. Elgsenos ekonomikos ir 
finansų atsiradimas. Daniel 
Kahneman, Amos Tversky. Jų 
akademinė veikla ir įtaka. 

2 1 2    5 2 Susipažinti su Daniel 
Kahneman ir Amos 
Tversky veikla. Pasidomėti 
apie pagrindinius jų darbus. 

5 savaitė. Kontrolinis darbas. 
 

 2     2 4 Pasirengti kontroliniam 
darbui 

6 savaitė. Kodėl agentų elgesys kartais 2 0 2    4 2 Sugebėti paaiškinti sąvoką 
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gali atrodyti ir būti ne racionalus ? racionalus, naudojantis 
vienu iš tradicinės 
ekonomikos paiškinimų 
(pvz. Bayesian rationality). 
Surasti pavyzdį, kada jis 
neveikia. Viską aprašyti 
(iki 1000 žodžių) 

7 savaitė. Perspektyvos teorija 
(Prospect Theory) 
 

2 0 2    4 4 Aprašyti teorinę situaciją, 
kuomet prospect theory gali 
pasitvirtinti (max 500 
žodžių) 

8 savaitė. Nuokrypiai ir euristika  I 
dalis 
 

2 0 2    4 4 D. Kahneman ir A. Tversky 
„Judgment Under 
Uncertainty: Heuristics and 
Biases“ 

9 savaitė. Nuokrypiai ir euristika II 
dalis 
 

2 0 2    4 4 Susiburti į grupes. Sukurti 
apklausos,  kuria būtų 
patikrinta, ar realūs agentai 
yra veikiami euristikos ir 
poslinkio, metodologiją, 
tikslus ir siekius.  

10 savaitė. Kaip šie dalykai 
pasireiškia agentų veiksmuose darant 
pasirinkimus ekonomikoje ir finansų 
rinkose ? 
 

2 1 2    5 4  
Atlikti apklausą. 

11 savaitė. Kontrolinis Darbas 
 

 2     2 4 Pasirengti kontroliniam 
darbui 

12 savaitė. Mikro: elgsena žaidimų 
teorijoje 
 

2 0 2    4 4 Lošimų teorijos pagrindų 
pasikartojimas. Trumpa esė 
patvirtinanti arba 
paneigianti temą  „Elgsenos 
ekonomika iš esmės 
prieštarauja žaidimų 
teorijai“ (500-1000 žodžių) 

13 savaitė. Mikro: elgsena biudžeto 
planavime 
 

2 1 2    5 4 
 

Surasti pavyzdį, kuris 
atitiktų paskaitos temą. 
Aprašymas, matematinė 
analizė. 

14 savaitė. Makro: elgsena ir 
iniciatyvos 
 

2 0 2    4 4 Esė tema „Kiekybinis 
lengvinimas ir iniciatyvos“ 
(500-1000 žodžių) 

15 savaitė. Finansai: elgsena finansų 
rinkose 
 

2 2 2    6 4 Esė tema „Naujokai finansų 
rinkose pradirba“ (500-
1000 žodžių) 

16 savaitė. Egzaminas  2     2 10 Pasirengti egzaminui 
Iš viso 26 11 24    61 64  

 
Bendra vertinimo sistema: galutinis balas suformuojamas iš kontrolinio darbo, savarankiško darbo bei egzamino 
rezultatų. Taškai sumuojami (galima surinkti iki 100 balų). Galutinis balas rašomas laikantis žemiau nurodytos 
instrukcijos: 
Vertinimo strategija Svoris 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Kontroliniai darbai 
 

50% Penktą ir 
vienuoliktą 
savaitėmis 

Iš pateiktų 5 atvirų klausimų studentas pasirenka 3. 
Atsakymai į kiekvieną klausimą vertinami 0-30 taškais. 
Maksimali taškų suma skiriama už teisingą visų nagrinėtų 
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autorių nomonių duotais klausimais pateikimą ir 
palyginimą. Likę 10 taškų skiriami už kritinį mąstymą. 

Egzaminas 
 

30% Šešioliktą 
savaitę 

Iš pateiktų 5 atvirų klausimų studentas pasirenka 3. 
Atsakymai į kiekvieną klausimą vertinami 0-30 taškais. 
Maksimali taškų suma skiriama už teisingą visų nagrinėtų 
autorių nomonių duotais klausimais pateikimą ir 
palyginimą. Likę 10 taškų skiriami už kritinį mąstymą. 

Savarankiškam darbui 
skirtų uždavinių 
sprendimas, pristatymas, 
pasisakymai seminarų metu 
 

10% Seminarų ir 
konsultacijų 
metu 

Aktyvus dalyvavimas seminaruose (diskusijose ir per 
pristatymus užduodami dalykiniai klausimai, kritinės ir 
argumentuotos pastabos), laiku atliekamos užduotys . 
Maksimaliai galima surinkti 10 taškų. 

Prekybinės strategijos 
įgyvendinimas 
 

10% Viso kurso 
metu 

Prekybos žurnalo vedimas, pozicijų atidarymo ir uždarymo 
argumentacija iki 5 taškų. Prekybinės strategijos 
pelningumas, įvertinus riziką, iki 5 taškų. 

Galutinis balas rašomas laikantis šios instrukcijos: 
10 balų – studentas surinko ne mažiau kaip 90% galimų taškų  
9 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 80% galimų taškų 
8 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 70% galimų taškų 
7 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 60% galimų taškų 
6 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 50% galimų taškų 
5 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 40% galimų taškų 
1- 4 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 30% galimų taškų 
 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Nouriel Roubini ir 
Stephen Mihm 

2014 Krizių Ekonomika: 
Intensyvus Ateities 
Finansų Kursas 

 Vilnius, Žara 

Daniel Kahneman, Paul 
Slovic and Amos Tversky 

1982 Judgment Under 
Uncertainty: Heuristics and 
Biases,  1-20 p. 

 http://www.cog.brown.edu/cours
es/cg195/pdf_files/fall05/CG195
TverskyKahn1974.pdf 
 

Papildoma literatūra 
Daniel Kahneman 2013 Thinking: Fast and Slow  New York, Farrar, Straus and 

Giroux 
Gary Norden 2005 Technical Analysis and 

The Active Trader 
 McGraw-Hill Professional 

.  Įvairūs elgsenos finansų ir 
ekonomikos straipsniai. 
Sąrašas bus konkretizuotas 
ir papildytas 

 http://www.wiwi.uni-
jena.de/Makro/lehre/BR/slides_B
E.pdf 

 

Empirinių procesų teorijos įvadas 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Empirinių procesų teorijos įvadas  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Vytautas Kazakevičius 
Kitas (-i): 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Matematinės statistikos katedra 
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Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Septintas (rudens) semestras Lietuvių 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Matematinė analizė I ir II, Tikimybių teorija   

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 130 50 80 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: 

 Gebėjimas naudotis matematine kalba ir operuoti klasikinėmis matematinėmis sąvokomis, spręsti problemas 
panaudojant matematinius įrankius 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

 žinos, kaip apibrėžiamas konvergavimas pagal 
pasiskirstymą metrinėje erdvėje, ir supras jo 
savybių įrodymus 

 žinos tolydaus atvaizdžio principą ir gebės jį 
taikyti ieškodamas statistikų, išreikštų per 
empirinius vidurkius, asimptotinių skirstinių 

 žinos, kas yra separabilios metrinės erdvės, ir 
supras separabilumo svarbą stochastinio 
konvergavimo teorijoje 

 žinos, kaip charakterizuojamos kompaktiškos 
aibės lenkiškose erdvėse, ir supras kompaktiškumo 
svarbą stochastinio konvergavimo teorijoje  

 gebės ieškoti ribų ir patikrinti kompaktiškumą 
tolydžių funkcijų erdvėje 

 žinos, kas yra empiriniai procesai ir kaip jų 
teorija taikoma ieškant asimptotinių skirstinių 

 gebės patikrinti tolydaus empirinio proceso su 
baigtiniamačiu parametru konvergavimo sąlygas 

 
Paskaita, praktiniai užsiėmimai, 
dalykinės literatūros 
studijavimas 

 

 
Du kontroliniai darbai raštu, 
egzaminas raštu 
 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
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Užduotys 

1. Atsitiktiniai dydžiai (pakartojimas). Atsitiktinio 
dydžio ir vektoriaus skirstinys. Tikimybių, vidurkių, 
dispersijų ir kovariacijų skaičiavimas. Normalusis 
skirstinys. Empiriniai vidurkiai ir jų savybės. 
Didžiųjų skaičių dėsnis ir centrinė ribinė teorema. 

3   3  6 8 [1], 1 skyrius 
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2. Stochastinis konvergavimas. Konvergavimas 
pagal pasiskirstymą metrinėje erdvėje, Portmanto 
lema. Tolydaus atvaizdžio principas ir jo taikymai: 
delta metodas, Sluckio lema. Stochastiniai O ir o 
simboliai. 

4   2  6 5 [1], 2 skyrius 

3. Asimptotiniai skirstiniai. Asimptotinių skirstinių 
ieškojimas, taikymai ieškant pasikliautinų intervalų ir 
tikrinant hipotezes. Pavyzdys, rodantis rimtesnės 
teorijos reikalingumą. Empirinių procesų teorijos 
neformalus pristatymas. 

3   9  12 15 [1], 3-4 skyriai 

4. Metrinės funkcijų erdvės. Separabilios metrinės 
erdvės, Borelio aibės jose. Lenkiškos erdvės, 
kompaktiški jų poerdviai. Aprėžtų funkcijų erdvė, 
tolydžiųjų funkcijų erdvės, kompaktiško 
konvergavimo topologija, Arcelos-Askoli teorema. 
Prochorovo teorema. 

6   6  12 22 [2], 1-4 skyriai 

5. Tolydūs empiriniai procesai. Glivenkos ir 
Donskerio klasės, jų sąlygų tikrinimas. Taikymai 
ieškant asimptotinių skirstinių. M-įvertinių teorija, 
Voldo teorema. 

6   3  9 15 [1], 5 skyrius, 
[3], 2 skyrius 

6. Aprėžti empiriniai procesai. Pavyzdys, rodantis 
išnagrinėtos teorijos nepakankamumą. 
Neseparabilumo problema. Glivenkos-Kanteli 
teorema ir jos apibendrinimas. Donskerio teoremos 
apibendrinimas. Empirinių kvantilių asimptotiniai 
skirstiniai. 

3     3 4 [3], 2 skyrius 

Egzaminas      2 11 Pasiruošimas egzaminui 

Iš viso 
 

25   23  50 80  

Pastaba. Savarankiško darbo laikas taip pat apima pasirengimą koliokviumui ir egzaminui. 
 

Vertinimo forma Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Kontrolinis darbas (raštu) 
 

30 Semestro 
viduryje 

Duodami 3 uždaviniai (1 vidurkio skaičiavimas ir 2 
asimptotiniai skirstiniai: panaudojant delta metodą ir tolydaus 
atvaizdžio principą), kiekvienas vertinamas 10 taškų. Taškų 
suma dalinama iš 10. 

Kontrolinis darbas (raštu) 30 Semestro gale Duodami 3 uždaviniai (1 ribos ieškojimas aprėžtų funkcijų 
erdvėje, ą kompaktiškumo tikrinimas tolydžių funkcijų erdvėje 
ir 1 asimptotinio skirstinio ieškojimas, panaudojant empirinius 
procesus), kiekvienas vertinamas 10 taškų. Taškų suma 
dalinama iš 10. 

Egzaminas  (raštu) 40 Sesijos metu Duodami 4 teoriniai klausimai (2 pratimai ir 2 susiję su 
įrodymais: arba kažką įrodyti, arba paaiškinti duotą įrodymą), 
kiekvienas vertinamas 10 taškų. Taškų suma dalinama iš 10. 
Prie gautų taškų pridedami taškai už kontrolinius bei  0.5 taško 
ir suma suapvalinama iki sveikųjų. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. Vytautas Kazakevičius 2007 Asimptotinė statistika  http://ututi.com/subject/vu/mif/

asimptotine_statisti/files  
(asimp.pdf) 
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2. Vytautas Kazakevičius 2007 Funkcinė analizė  http://ututi.com/subject/vu/mif/
funkcine_analize/files  
(erdves.pdf) 

3. M. R. Kosorok 2008 Introduction to empirical 
processes and semiparametric 
inference 

 Springer 

 

Finansų ekonometrijos modeliai 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Finansų ekonometrijos modeliai  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis : prof. Remigijus Leipus Matematikos ir informatikos fakultetas,  

Ekonometrinės analizės katedra 
 

Studijų pakopa Dalyko tipas 
Pirma pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinis  Septintas(rudens) semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Algebra, Tikimybių teorija, 
Laiko eilutės 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  135 val. 52 83 
 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Gebėjimas parinkti tinkamus  ekonometrinius modelius, juos vertinti bei analizuoti. Mokėjimas naudotis 
specializuota statistine-ekonometrine programine įranga. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 žinoti finansinių duomenų  stilizuotus faktus; 
 žinoti vienamačių ir daugiamačių finansinių 

laiko eilučių modelius ir jų taikymo ypatumus; 
 žinoti finansinių laiko eilučių vertinimo 

metodus ir savybes; 

Įtraukiamoji paskaita, 
diskusinė paskaita, probleminis 
dėstymas 

Išspręstų užduočių vertinimas, 
kolokviumas, egzaminas raštu 

 suvokti finansinių laiko eilučių analizės 
metodus ir jų taikymo ypatumus;  

 suprasti finansinių laiko eilučių modelių 
konstrukciją; 

 suvokti finansinių laiko eilučių modelių 
statistinio tyrimo metodus; 

Diskusinė paskaita, uždavinių 
sprendimas grupėje ir 
individualiai, grupės diskusijos 

Kolokviumas, egzaminas raštu, 
darbo pratybų metu vertinimas 

 gebėti parinkti tinkamus modelius, aprašančius 
konkrečius finansinius duomenis; 

 gebėti įvertinti finansinių modelių parametrus; 
 gebėti taikyti finansinių laiko eilučių modelius 

praktikoje;  
 gebėti analizuoti duomenis ir modelius 

Diskusinė paskaita, atvejų 
(pavyzdžių) analizė, grupės 
diskusijos, kompiuterinių 
užduočių sprendimas 

Kolokviumas, egzaminas raštu, 
darbo pratybų metu vertinimas 
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kompiuterio pagalba. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Nagrinėti ir spręsti 

uždavinius: 

1. Palūkanos ir grąža, stilizuoti finansinių 
duomenų faktai 

3  2 5 6 [1] 1 skyrius; [3] 11 skyrius 

2. Sąlyginio heteroskedastiškumo modeliai: 
ARCH, GARCH 

6  2 8 8 [1] 3 skyrius; [3] 12.1, 12.2 
skyriai; [4] 9 skyrius 

3. ARCH ir GARCH modelių vertinimas  3  2 5 7 [1] 3 skyrius; [3] 12.3 
skyrius 

4. Kiti sąlyginio heteroskedastiškumo modeliai, 
asimetrijos modeliavimas 

3  2 5 6 [1] 3 skyrius; [3] 13 skyrius 

5. Netiesiniai laiko eilučių modeliai  3  1 4 5 [1] 4 skyrius 
6. Rizikuojamoji vertė (‘Value at Risk‘) 3  2 5 6 [1] 7 skyrius 
7. Išvestiniai instrumentai (pasirinkimo sandoriai ir 
kt.)  

3  1 4 5 [1] 6 skyrius 

 8.    Daugiamačių finansinių laiko eilučių   
        modeliai: daugiamatis GARCH, BEKK,  
        Faktorinis  GARCH, CCC ir DCC modeliai 

5  2 7 8 [2] 16 skyrius; [5] 

 9.    Daugiamačių finansinių laiko eilučių   
        modelių vertinimas 

3  2 5 7 [2] 16 skyrius; [5] 

 10.  Pasiruošimas koliokviumui ir egzaminui   4  4 25  
Iš viso 32 4 16 52 83  

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

   Bendra vertinimo sistema: vertinimas 10 balų sistemoje. Už 
pratybas galima surinkti 40%, už kolokviumą 30%, už galutinį 
egzaminą 30% balų. Tam, kad galutinis įvertinimas būtų 
teigiamas, reikia surinkti bent 5 balus.  

Pratybos 40 % Semestro 
metu 

Pratybų metu sprendžiami uždaviniai, kurie vertinami taškais, 
taip pat vertinamos kompiuteriu atliktos užduotys 
(maksimumas - 4 balai). 

Kolokviumas 30 % Lapkričio 
mėn.  

Kolokviumas rašomas semestro viduryje. Į jį įeina klausimai iš 
pirmosios kurso pusės. Klausimai gali būti teoriniai ir 
uždaviniai. Kolokviumas vertinamas pagal išspręstų užduočių 
skaičių  10 taškų sistemoje (maksimalus skaičius – 10), gautas 
taškų skaičius paverčiamas į balus galutiniame pažymyje 
(maksimumas - 3 balai).  

Egzaminas 30 % Sausio mėn. Egzaminas rašomas egzaminų sesijos metu. Į jį įeina klausimai 
iš antrosios kurso pusės. Klausimai gali būti teoriniai ir 
uždavinių tipo. Egzaminas vertinamas 10 taškų sistemoje 
(maksimalus skaičius – 10), gautas taškų skaičius verčiamas į 
balus galutiniame pažymyje (maksimumas – 3 balai). 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio 
Nr. 
ar leidinio 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 
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tomas 
Privalomoji literatūra 
1. Tsay R.S. 2010 Analysis of Financial Time 

Series, 3rd ed. 
 Wiley, New York 

 
2. Lütkepohl H. 2007 New Introduction to Multiple 

Time Series Analysis 
 Springer, New York 

3. Leipus R.  2013 Ekonometrija II  http://uosis.mif.vu.lt/~remis 
Papildoma literatūra 
4. Chan N.H. 2010 Time Series: Applications to 

Finance with R and S-Plus (2nd 
ed.) 

 Wiley, New York 

5. Francq C., Zakoian J.-
M. 

2010 GARCH Models  Wiley, New York 

 

Finansų ekonomika 

 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 
Finansų ekonomika  
 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis : Tautvydas Marčiulaitis 
 

Matematikos ir informatikos fakultetas, Ekonometrinės 
analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 
pirmoji Privalomas 
 
Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė  Penktas (rudens) semestre Lietuvių ir anglų 
 
Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Bazinės žinios apie finansinius instrumentus ir finansų rinkas. Anglų 
kalba (IELTS 6.0 arba ekvivalentas). Statistikos įvadas. Ekonomikos 
prademenys., Mikroekonomika, Makroekonomika, Praktinė 
ekonometrija I, II 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra):nėra 
 

 
Dalyko apimtis 
kreditais 

Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo valandos 

5 kreditai 130 val. 61 val.  69 val. 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Išmokti taikyti akademines ir teorines žinias prekyboje finansiniais instrumentais. Priimti efektyvius investavimo 
sprendimus. Išmokti prekybos strategijų kūrimo pagrindų. Ugdomos kompetencijos : gebėjimas  naudotis  
ekonominėmis  žiniomis, gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis. 
Dalyko studijų siekiniai. 
Išklausę dalyką studentai turėtų 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

– Žinoti pagrindinius finansinius 
instrumentus ir suprasti ryšį tarp 
jų. 

Tradicinės paskaitos skirtos 
teorijos analizei išsiaiškinti, 
susipažinti kaip teorija taikoma 
praktikoje, analizuoti empirinę 
medžiagą. 
Seminarų metu giliau 

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas bei 
pristatymas, konkrečių situacijų 
analize, tarpiniais atsiskaitymais, 
egzaminas raštu. 

 Įsisavinti pagrindinius praktikoje 
naudojamus metodus, suprasti juos 
palaikančią teoriją. 
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 Suvokti, kuo skiriasi aktyvi prekyba nuo 
investavimo, kokius tikslus kelti vienu ir 
kitu atveju, kaip valdyti riziką. 

nagrinėjamos sąvokos, vyksta 
diskusijos, sprendžiami 
uždaviniai, grupėse pristatomas 
per savaitę atliktas darbas su 
investavimo strategija, portfelio 
pokyčiai, kvestionuojamas 
sprendimų efektyvumas. 
Konsultacijų metu studentai 
aptaria savarankiškai spręstus 
uždavinius ir kitas mokymosi 
problemas individualiai arba 
mažose grupelėse. 
Savarankiškas darbas skirtas 
teorinės bei empirinės medžiagos 
analizei ir nagrinėjimui bei 
uždavinių sprendimui.  
 

 Mokėti sukurti bent elementarią 
investavimo strategiją ir patikrinti jos 
efektyvumą, remiantis praeities 
duomenimis. 

 Aiškiai ir galutinai įsisamoninti, jog 
praeities rezultatai niekada nelemia 
ateities rezultatų. 

 Suprasti, kad paprastos ir nekintančios 
taisyklės negali generuoti pastovių 
pajamų ilgajame laikotarpyje. 

 Kelti sau ir kitiems realius investavimo ir 
prekybos tikslus, išmokti teisingai vertinti 
informaciją apie investicijų grąžą. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1 savaitė. Kurso apžvalga. 
Asmeninė prekybos sistema. 
Prekyba finansų rinkose. 

2 0 0    2 4 Išnagrinėti Turtle Traders istoriją, jos 
atgarsius ir pasekmes. Susiburti į grupes, 
aptarti investavimo strategiją. 

2 savaitė. Finansų rinkos. 
Pinigų judėjimas, tarpusavo 
ryšiai. 
 

2 0 2    4 4 Išsirinkti prekybos tarpininką, platformą, 
sudaryti investavimo planą ir pradėti jį 
vykdyti. Atlikti užduotis raštu. 

3 savaitė. Paprasti finansiniai 
instrumentai ir cikliniai 
judėjimai rinkose. 

2 0 2    4 4 Paruošti prezentaciją apie grupės prekybą.  

4 savaitė. Išvestiniai 
finansiniai instrumentai ir 
2007 metų krizė. 

2 1 2    5 4 2008m finansų krizės analizė pasaulinėje 
žiniasklaidoje. Sąvokos „Too Big To Fail“ 
kritika.  Prekybos žurnalo vedimas . 
Atlikti užduotis raštu. 

5 savaitė. Kontrolinis darbas. 
 

 2     2 4 Pasirengti kontroliniam darbui 

6 savaitė. Skirtumai tarp 
prekybos ir investavimo. 

2 0 2    4 4 W. Buffet, J. Livermore investicinių 
piramidžių istorijos. Prekybos žurnalo 
vedimas. Atlikti užduotis raštu. 

7 savaitė. Techninė analizė. 
 

2 0 2    4 4 Techninės analizės skiltis iš 
babypips.com. Prekybos žurnalo vedimas. 
Atlikti užduotis raštu. 

8 savaitė. Fundamentalioji 
analizė. 
 

2 0 2    4 4 Fundamentalios analizės skiltis iš 
babypips.com Prekybos žurnalo vedimas. 
Atlikti užduotis raštu. 

9 savaitė. Elgsenos finansai. 
 

2 0 2    4 4 D. Kahneman ir A. Tversky „Prospect 
Theory“ bei „Judgement Under 
Uncertainty: Heuristics and Biases“ 239-
286p.p. 
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Prekybos žurnalo vedimas. Atlikti 
užduotis raštu. 

10 savaitė. Akademinis 
požiūris. 
 

2 1 2    5 4 CAPM, Black-Scholes-Merton, efektyvios 
rinkos hipotezė. Prekybos žurnalo 
vedimas. 
. Atlikti užduotis raštu. 

11 savaitė. Kontrolinis darbas 
 

 2     2 4 Pasirengti kontroliniam darbui 

12 savaitė. Prekybos 
strategijų kūrimas. 
 

2 0 2    4 5 Sukurti individualią, automatizuotą 
prekybos strategiją, ją aprašyti ir 
motyvuoti. Prekybos žurnalo vedimas. 
. Atlikti užduotis raštu. 

13 savaitė. Pinigų ir rizikos 
valdymas. 
 

2 0 2    4 5 
 

Pritaikyti pinigų ir rizikos valdymą 12 
savaitę sukurtai strategijai ir ją 
optimizuoti. Prekybos žurnalo vedimas. 
. Atlikti užduotis raštu. 

14 savaitė. Klaidos ir 
praktikos svarba. 
 

2 0 2    4 5 Barings Bank bankroto ir jo pasekmių  

analizė pasaulinėje žiniasklaidoje.  

Prekybos žurnalo vedimas. Atlikti 

užduotis raštu. 

15 savaitė. Strategijų 
apžvalga. Kurso 
apibendrinimas. 
 

2 3 2    7 5 Paruošti baigiamąją prezentaciją. 

16 savaitė. Egzaminas  2     2 5 Pasirengti egzaminui 
Iš viso 

 
26 11 24    61 69  

 
 
Bendra vertinimo sistema: galutinis balas suformuojamas iš kontrolinio darbo, savarankiško darbo bei egzamino 
rezultatų. Taškai sumuojami (galima surinkti iki 100 balų). Galutinis balas rašomas laikantis žemiau nurodytos 
instrukcijos: 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Kontroliniai darbai 
 

50% Penktą ir 
vienuoliktą 
savaitėmis 

Iš pateiktų 5 atvirų klausimų studentas pasirenka 3. 
Atsakymai į kiekvieną klausimą vertinami 0-30 taškais. 
Maksimali taškų suma skiriama už teisingą visų nagrinėtų 
autorių nomonių duotais klausimais pateikimą ir 
palyginimą. Likę 10 taškų skiriami už kritinį mąstymą. 

Egzaminas 
 

30% Šešioliktą 
savaitę 

Iš pateiktų 5 atvirų klausimų studentas pasirenka 3. 
Atsakymai į kiekvieną klausimą vertinami 0-30 taškais. 
Maksimali taškų suma skiriama už teisingą visų nagrinėtų 
autorių nomonių duotais klausimais pateikimą ir 
palyginimą. Likę 10 taškų skiriami už kritinį mąstymą. 

Savarankiškam darbui 
skirtų uždavinių 
sprendimas, pristatymas, 
pasisakymai seminarų metu 
 

10% Seminarų ir 
konsultacijų 
metu 

Aktyvus dalyvavimas seminaruose (diskusijose ir per 
pristatymus užduodami dalykiniai klausimai, kritinės ir 
argumentuotos pastabos), laiku atliekamos užduotys . 
Maksimaliai galima surinkti 10 taškų. 

Prekybinės strategijos 
įgyvendinimas 
 

10% Viso kurso 
metu 

Prekybos žurnalo vedimas, pozicijų atidarymo ir uždarymo 
argumentacija iki 5 taškų. Prekybinės strategijos 
pelningumas, įvertinus riziką iki 5 taškų. 

Galutinis balas rašomas laikantis šios instrukcijos: 
10 balų – studentas surinko ne mažiau kaip 90% galimų taškų  
9 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 80% galimų taškų 
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8 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 70% galimų taškų 
7 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 60% galimų taškų 
6 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 50% galimų taškų 
5 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 40% galimų taškų 
1- 4 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 30% galimų taškų 
 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Nouriel Roubini ir 
Stephen Mihm 

2014 Krizių Ekonomika: 
Intensyvus Ateities 
Finansų Kursas 

 Vilnius, Žara 

Roy E. Bailey 2005 The Economics Of 
Financial Markets 

 Cambridge University Press 

Papildoma literatūra 
Gitanas Kancerevyčius 2009 Finansai ir Investicijos  Kaunas, Smaltija 
Daniel Kahneman, Paul 
Slovic ir Amos Tversky 

1982 Judgment Under 
Uncertainty: Heuristics and 
Biases 

 Cambridge University Press 

Gary Norden 2005 Technical Analysis and 
The Active Trader 

 McGraw-Hill, New York, 
Chicago, San Francisco, Lisbon, 
London, Madrid, Mexico City, 
Milan, New Delhi, San Juan, 
Seoul, Singapore, Sydney, Toronto 

Eimutis Valakevičius 2011 Investavimas Finansų 
Rinkose 

 Kaunas, Technologija 

 
 

 

Funkcinių duomenų statistika 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Funkcinių duomenų statistika   
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Alfredas Račkauskas 
Kitas (-i):  

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Septintas (Rudens) semestre Lietuvių   
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Matematinės analizė I ir II. Tikimybių teorija. Statistika.  

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 
nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 130 50 80 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
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Dalyko ugdomos kompetencijos: 
 Gebėjimas adekvačiai suvokti statistikos vaidmenį kintančiame ekonominiame-socialiniame kontekste 
 Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis  

 Gebėjimas parinkti tinkamus  ekonometrinius modelius, juos vertinti bei analizuoti 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

žinos pagrindinius funkcinių  duomenų 
analizės principus ir jų taikymų galimybes; 
 

Paskaitos tradicinės funkcinių duomenų 
statistinės analizės  teorijai. 
 
Seminarų metu analizuojami probleminiai 
klausimai, nagrinėjami konkretūs tyrimai, 
taikoma atvejo analizė. 
Studentai pristato perskaitytus mokslinius 
straipsnius funkcinės duomenų analizės 
temomis, bei  analizuoja kolegų 
pristatymus. 
 
Konsultacijų metu studentai aptaria 
praktinius namų darbus ir kitas mokymosi 
problemas arba individualiai arba mažomis 
grupėmis tiesiogiai su dėstytoju . 
 
Savarankiškas darbas skirtas praktiniams 
namų darbams atlikti, bei išdėstytos 
teorijos žinioms užtvirtinti. 

 
Praktiniai namų darbai, 
egzaminas raštu, pranešimai 
ir diskusijos seminare. 
 

žinos ir supras pagrindines funkcinių  
duomenų  analizės sąvokas bei esminius 
rezultatus;  
 

supras funkcinių duomenų analizei skirtų naujų 
metodų  vystymo kryptis ir tendencijas; 

funkcinių duomenų analizės metodus  bei 
teorinius rezultatus gebės taikyti  
ekonometrijoje ir  kitose analogiškose mokslo 
kryptyse; 
 

Paskaitos tradicinės funkcinių duomenų 
statistinės analizės  teorijos taikymams 
 
Seminarų metu studentai skatinami 
formuluoti probleminius klausimus, tyrimo 
uždavinius bei taikyti tinkamas jų 
sprendimo strategijas. 
 
Konsultacijų metu aptariami neaiškūs 
klausimai 
 
Savarankiškas darbas skirtas namų 
darbams atlikti bei užtvirtinti teorijos 
taikymų žinias 

Praktiniai namų darbai, 
egzaminas raštu, diskusijos  
seminare. 
 

gebės praktiškai ir/arba teoriškai rasti vertinti, 
interpretuoti bei taikyti funkcinių duomenų 
modelius  
 

gebės taikyti statistiniam modeliavimui 
tinkamą skaičiavimo techniką 
 

galės naudotis šiuolaikine matematinės 
statistikos literatūra, gilinti savo statistines 
žinias bei praktinius įgūdžius; 
 

Seminarų metų studentai pristato 
perskaitytus mokslinius straipsnius  
funkcinės duomenų analizės temomis. 
Studentai kviečiami analizuoti kolegų 
pristatymus. 
 
Savarankiškas darbas skirtas mokslinio 
straipsnio nagrinėjimui ir prezentacijos 
parengimui 

pranešimas seminare. 

gebės rengti statistinių tyrimų ataskaitas, 
suprantamai pristatyti metodologijas ir 
rezultatus; vertinti  statistinių priemonių 
tinkamumą 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 

P
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s 
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a
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s 
d

a
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a
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Užduotys 

Statistikos apžvalga, žodynas 2      2 2 Pakartoti statistikos sąvokas 
bei rezultatus  

 Funkcinės erdvės  4      4 6 Perskaityti papildomą 
literatūrą apie funkcines 
erdves ([1], 4 skyrius) 

 Funkciniai duomenys, jų  paruošimas 2  2    4 6 Pasirinkti funkcinius 
duomenis ir parengti juos 
analizavimui 

 Aprašomoji funkcinių duomenų statistika 4  2    6 6 Atlikti parengtų funkcinių 
duomenų aprašomąją 
statistinę analizę.  

 Pagrindinių komponenčių analizė 
 

4  4    8 6 Atlikti parengtų duomenų 
pagrindinių komponenčių 
analizę 

 Funkcinių duomenų modeliavimas. 
Parametriniai ir neparametriniai modeliai 

4  4    8 10 Sudaryti modelius 
analizuojamiems duomenims. 

 Modelių vertinimas ir hipotezių 
tikrinimas 

4  2    6 10 Įvertinti sudarytus modelius ir 
patikrinti reikalingas 
hipotezes. 

Atvejų anlizė 8    
 

  8 10 Perskaityti nurodytus 
mokslinius straipsnius. 
Parengti prezentacijas. 

 Galutinis egzaminas  4     4 24 Pasikartoti teoriją  
Iš viso 

 
32 4 14    50 75  

 
Vertinimo strategija Svoris proc. Atsiskaitymo 

laikas  
Vertinimo kriterijai 

4 praktiniai darbai 
 
Savarankiško darbo 
rezultatai bei atlikta 
duomenų analizė 
pristatomi seminarų 
metu.  

40% 
Kiekvieno 
praktinio 
darbo įtaka 
vienoda 

1 praktinis 
darbas per 
mėnesį 

10 balų – studentas puikiai atliko praktines užduotis, aiškiai ir 
suprantamai perteikė atliktą duomenų analizę.  
8-9 balai – studentas labai gerai/gerai atliko praktines užduotis, 
suprantamai  perteikė atliktą duomenų analizę.  
6-7 balai – studentas pakankamai neblogai   atliko praktines 
užduotis, paaiškino atliktą duomenų analizę.  
5 balai – studentas nebuvo aktyvus atlikdamas praktines 
užduotis, paviršutiniškai perteikė duomenų analizės rezultatus. 
4-1 balai – studentas neatliko praktinių užduočių.  

Diskusijos ir 
prezentacija seminare  
 
Kiekvienas studentas 
privalės pasirinkti 
mokslinį straipsnį 
funkcinės duomenų 

20% 2 prezentacijos 
per semestrą 

10 balų – studentas labai aktyviai reiškėsi seminare ir puikiai 
perteikė nagrinėto mokslinio straipsnio esmę.  
8-9 balai – studentas labai gerai/gerai reiškėsi seminare ir 
perteikė nagrinėto straipsnio esmę.  
6-7 balai – studentas pakankamai neblogai   reiškėsi seminare ir 
perteikė nagrinėto straipsnio pagrindines mintis.  
5 balai – studentas nebuvo aktyvus seminaruose, paviršutiniškai 
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analizės  tematika bei 
parengti atitinkamas 
prezentacijas 
auditorijoje. 
Studentai recenzuos 
vieni kitų 
prezentacijas. 
 

perteikė nagrinėto straipsnio rezultatus 
4-1 balai – studentas nesuprato perskaityto straipsnio.  

Egzaminas raštu 
 
3 val. trukmės dviejų 
dalių  egzaminas. 
Pirma dalis - vienos 
valandos uždaros 
knygos teorinis 
egzaminas raštu, kurį 
sudarys teoriniai 
klausimai iš 
studijuoto dalyko. 
Antra dalis – 
praktinės užduoties 
atlikimas. Visos 
užduotys vertinamos 
taškais.  

40% Sesijos metu 10 balų – studentas puikiai įsisavino studijuotą medžiagą, geba 
ją analizuoti ir apibendrinti, supranta ir tinkamai naudoja 
sąvokas, žino funkcinių duomenų  statistikos esminius 
rezultatus. Surinko ne mažiau kaip 90% galimų taškų. 
8-9 balai – studentas labai gerai/gerai įsisavino studijuotą 
medžiagą, geba ją sisteminti ir apibendrinti, supranta  
naudojamas sąvokas bei  žino daugumą funkcinių duomenų  
statistikos esminių rezultatų.  Surinko ne mažiau kaip 80 %  (9 
balai); 70% (8 balai)  galimų taškų. 
6-7 balai – studentas supranta  pagrindines funkcinių duomenų  
statistikos sąvokas bei žino funkcinių duomenų  statistikos 
pagrindinius rezultatus.  Surinko ne mažiau kaip 60 %  (7 balai); 
50% (6 balai)  galimų taškų. 
5 balai – studentas paviršutiniškai supranta sąvokas bei žino tik 
kai kuriuos  funkcinių duomenų  statistikos rezultatus. Surinko 
ne mažiau kaip  40% (8 balai)  galimų taškų. 
4-1 balai – studentas nežino studijuotos medžiagos. Terminus ir 
sąvokas vartoja netinkamai. Surinko mažiau kaip 40 % galimų 
taškų 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Leidimo vieta ir 
leidykla  
ar internetinė 
nuoroda 

Knygos skyriai 

Privalomoji literatūra 
Ramsay, J.O. and 
Silverman, B.W. 

1997 Functional Data Analysis. Springer 1,2,3,4,5,6,9,10,11 

Papildoma literatūra  
Račkauskas A.,  
Paulauskas V.  

2007 Funkcinė analizė. I knyga. 
Erdvės 

Vilnius 5 

 

Informatika 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Informatika  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: Tomas Plankis 

Kitas (-i):  
Matematikos ir informatikos fakultetas 

Programų sistemų katedra 
 

Studijų pakopa Dalyko tipas 
Pirma pakopa Privalomasis 

 
Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinis Pirmas (rudens) semestras Lietuvių/Anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
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Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

10 260 130 130 
 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Siekiama ugdyti: (a) bendrą supratimą apie kompiuterio sandarą ir veikimo principus, kompiuterinių programų sudarymą ir 
geras programavimo praktikas; (b) gebėjimą sisteminti ir analizuoti; (c) gebėjimą užrašyti algoritmus C/C++ kalba, testuoti ir 
derinti kompiuterines programas. 
Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: 

 Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti gaunamą informaciją 
Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 
 Žinos, atpažins ir gebės paaiškinti 

pagrindinius informatikos ir C/C++ 
programavimo kalbų terminus, sąvokas 
ir simbolius. 

Probleminis dėstymas, praktinių 
pavyzdžių nagrinėjimas, konsultacijos 
laboratorinių darbų metu 

Atvirojo ir uždarojo tipo 
užduotys/klausimai 
(kontrolinis darbas, 
egzaminas) 

 Gebės suprasti ir sukonkretinti užduotį, 
parinkti būdus jai spręsti, sudaryti 
programas prisilaikydamas uždavinio 
sprendimo etapų, suderinti programą, 
parinkti duomenis rezultatų teisingumui 
tikrinti.  

 Gebės sprendžiamam uždaviniui 
parinkti duomenų tipus ir struktūras, 
tikslingai naudoti funkcijas, failus, 
masyvus, simbolių eilutes. 

Probleminis dėstymas, praktinių 
pavyzdžių nagrinėjimas, konsultacijos 
laboratorinių darbų metu, praktinės 
programavimo užduotys 

Atvirojo ir uždarojo tipo 
užduotys/klausimai 
(kontrolinis darbas, 
egzaminas), atliktos praktinės 
užduotys ir jų apgynimas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 

P
as

ka
it

os
 

L
ab
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at
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in
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i 

da
rb

ai
 

P
ra

kt
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a 
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 k
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n
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S
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k
as

 
d
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b
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Užduotys 

1.1 Programavimo sistemos, uždavinio 
sprendimo metodika 

1 1  2 1 Medžiagos skaitymas 

1.2 Skaičiavimo sistemos, duomenų 
vaizdavimas kompiuterio atmintyje 

5   5 3 Medžiagos skaitymas, 
pavyzdžių nagrinėjimas 

1.3 Programos struktūra, kintamieji, 
priskyrimas, įvedimas/išvedimas 

5 6  11 5 Medžiagos skaitymas, 
pavyzdinių programų 
nagrinėjimas, pasiruošimas 
pirmai užduočiai 

1.4 Duomenų tipai 2 1  3  

1.5 Algoritmo sąvoka, struktūrinis 
programavimas 

3 1  4 1 Medžiagos skaitymas 

1.6 Sakiniai ir blokai, sąlyginiai sakiniai, ciklai 5 6  11 5 Medžiagos skaitymas, 
pavyzdinių programų 
nagrinėjimas, pasiruošimas 
antrai ir trečiai užduočiai 

1.7 Failų naudojimas 3 4  7 3 
1.8 Funkcijos 2 4  6 1 

1.9 Masyvai (vienmačiai ir dvimačiai, 
matematinių ir statistinių uždavinių sprendimas 
panaudojant masyvus) 

5 9  14 14 Medžiagos skaitymas, 
pavyzdinių programų 
nagrinėjimas, pasiruošimas 
ketvirtai užduočiai 

1.10 Pasiruošimas kontroliniam darbui, ir 
tarpiniam egzaminui ir jų laikymas 

1   2 32 Medžiagos kartojimas, 
savitikros testai 

2.1 Rekursija 1 1  2 1 Medžiagos skaitymas, 
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2.2. Paieškos ir rikiavimo algoritmai, jų 
sudėtingumas 

7 7  14 7 pavyzdinių programų 
nagrinėjimas, pasiruošimas 
penktai užduočiai 

2.3 Kompiuterių architektūra 3   3 1 Medžiagos skaitymas 
2.4 Dinaminė atmintis, simbolių eilutės 5 7  12 6 Medžiagos skaitymas, 

pavyzdinių programų 
nagrinėjimas, pasiruošimas 
šeštai užduočiai 

2.5 Programavimo kalbos 1   1 1 
2.6 Reguliariosios išraiškos 1 2  3 3 

2.7 Struktūros tipas, dinaminės duomenų 
struktūros (sąrašai, medžiai) 

7 6  13 6 Medžiagos skaitymas, 
pavyzdinių programų 
nagrinėjimas, pasiruošimas 
septintai užduočiai 

2.8 Abstraktaus duomenų tipo sąvoka, antraščių 
failai 

1 2  3 2 

2.9 Įvadas į objektinį programavimą (C++) 5 7  12 6 Medžiagos skaitymas, 
pavyzdinių programų 
nagrinėjimas, pasiruošimas 
aštuntai užduočiai 

2.10 Pasiruošimas kontroliniam darbui, ir 
rudens sesijos egzaminui ir jų laikymas 

1   2 32 Medžiagos kartojimas, 
savitikros testai 

Iš viso 
 

64 64  130 130  

 

Vertinimo strategija Svoris, 
proc. 

Atsiskaitymo laikas  Vertinimo kriterijai 

8 individualios 
praktinės užduotys 
(programavimas ir 
apgynimas) 

40% Laboratorinių 
užsiėmimų metu, pagal 
atsiskaitymo grafiką 

Maksimaliai vertinama veikianti programa, atitinkanti visus 
reikalavimus, kurią studentas supranta, gali paaiškinti bet 
kurią vietą ir pakoreguoti pagal pratybų dėstytojo nurodymus. 
10%-90% vertinama programa su trūkumais, kuriuos 
studentas sugeba ištaisyti padedamas pratybų dėstytojo, 
studentas neatsako į kai kuriuos pratybų dėstytojo klausimus 
(kuo daugiau neatsako – tuo mažesnis balas). 
0 vertinama neatsiskaityta arba neveikianti, nekorektiškai 
veikianti programa, arba studentas nesugeba veikiančios 
programos paaiškinti, neatsako į daugumą pratybų dėstytojo 
klausimų. 
Pirma ir antra užduotis turi būti atsiskaityta iki 5-tos rudens 
semestro savaitės, trečia ir ketvirta antra – iki 9-tos rudens 
semestro savaitės, penkta ir šešta – iki 12-tos rudens semestro 
savaitės, septinta ir aštunta – iki 16-tos rudens semestro 
savaitės. Jei užduotis atsiskaitoma po termino, galima gauti 
iki 50% maksimalaus galimo įvertinimo. 

Du kontroliniai 
darbai  

20% Semestro viduryje Atsiskaitymus sudaro 15-20 uždarojo ir atvirojo tipo 
užduočių/klausimų (skirtingo sunkumo, nuo supratimo iki 
vertinimo), kiekvienos svoris gali būti nuo 1 iki 5. Įvertinimas 
paskaičiuojamas proporcingai pagal teisingų atsakymų 
procentą, apvalinant iki 2 ženklų po kablelio. 

Egzaminas ir tarpinis 
egzaminas 

40% Sausio mėn. 

Pažymių 
skaičiavimas 

- - Rudens semestro pažymys: pirmos, antros, trečios, ketvirtos, 
penktos, šeštos, septintos ir aštuntos užduočių rezultatai + 
pir;o kontrolinio rezultatas + tarpinis egzaminas + antro 
kontrolinio rezultatas + žiemos egzamino rezultatas 

 

Autorius Leidimo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio 
Nr. ar 
leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  
Kristina Lapin 2004 Programavimas 

Paskaliu ir C 
(dvi dalys) 

 http://www.mif.vu.lt/~moroz/InfKonspektai/Prog_I.pdf 
http://www.mif.vu.lt/~moroz/InfKonspektai/Prog_II.pdf 
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Saulius Ragaišis 2001 Informatikos 
įvadas: metodinė 
priemonė 

 http://www.mif.vu.lt/~ragaisis/InfIvadas/index.html 

B.W. Kernighan, 
D.M. Ritchie 

1988 The C 
programming 
language 

 Englewood Cliffs: Prentice Hall 

D.M. Etter 2004 Engineering 
problem solving 
with C 
(privalomas 
skyrius “8 An 
introduction to 
C++”, likusi 
knygos dalis – 
papildomas 
šaltinis ) 

 Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall 

Papildomi studijų šaltiniai  
P.J. Deitel, 
H.M. Deitel 

2010 C how to 
program 

 Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall 

 

Imčių metodai 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Imčių metodai  
 

Dėstytojas Padalinys 
Koordinuojantis: doc. dr. Rūta Levulienė 
Kitas (-i):  

Matematikos ir informatikos fakultetas,  
Matematinės statistikos katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamas 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalbos 
Auditorinė Šeštas (pavasario) semestras Lietuvių 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Tikimybių teorija, Įvadas į 
statistiką, Statistika 

Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 125 56 69 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko tikslas – suteikti žinių, reikalingų atliekant imčių tyrimus. Išugdyti gebėjimus savarankiškai suplanuoti ir 
atlikti imčių tyrimą, kokybiškai surinkti statistinius duomenis, reikiamu tikslumu įvertinti populiacijos parametrus, 
interpretuoti rezultatus. 
Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: 

 Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti gaunamą informaciją, 

 Gebėjimas nustatyti duomenų analizei tinkamą statistinį metodą, sprendžiant įvairias praktines 
problemas; 

 Mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine įranga. 
Dalyko studijų siekiniai: išklausęs dalyką 

studentas 
Studijų metodai Vertinimo metodai 
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 gebės sudaryti imčių tyrimo planą; 

 gebės pasirinkti tinkamą duomenų 
rinkimo metodą, nustatyti galimus paklaidų 
šaltinius; 

 gebės parinkti tinkamą ėmimo schemą; 

 gebės įvertinti populiacijos parametrus 
ir nustatyti parametrų įvertinių tikslumą 
įvairių ėmimo planų atveju (paprastasis 
atsitiktinis grąžintinis ir negrąžintinis 
ėmimas, nelygių tikimybių ėmimas, 
sluoksninis, lizdinis, sisteminis ėmimas); 

 gebės įvertinti populiacijos parametrus 
ir nustatyti parametrų įvertinių tikslumą, 
kai turima papildoma informacija 
(santykinis įvertinys, regresinis įvertinys); 

 gebės nustatyti reikiamą imties didumą, 
norimam įvertinių tikslumui pasiekti; 

 gebės įvertinti sudėtingų įvertinių 
dispersijas; 

 gebės rasti parametrų įverčius 
naudodamas statistinius paketus (R); 

 gebės savarankiškai gilinti imčių teorijos 
žinias, įsisavinti ir taikyti naujus metodus; 

 gebės suplanuoti (įvertinti darbo 
apimtį, parengti planą, paskirstyti užduotis) 
ir vykdyti grupinį projektą. 

Probleminis dėstymas, pavyzdžių 
nagrinėjimas, uždavinių sprendimas, 
informacijos paieška, literatūros skaitymas 

Vidurio semestro ir 
galutinis egzaminas 
raštu, grupės 
projektas, 
individualus 
uždavinių 
sprendimas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

P
as

k
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V
is

as
 k

on
ta

k
ti

n
is

 d
ar

b
as

 

S
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k
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 d
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Užduotys 

1. Pagrindiniai imčių teorijos uždaviniai ir 
metodai. Imčių tyrimų etapai. Tikimybinės ir 
netikimybinės imtys, pavyzdžiai. Imties planas. 
Imties išrinkimo schema. 

2   1   3 4 Informacijos paieška, 
pavyzdžių 
nagrinėjimas; 
iš [1]. perskaityti 2.6-
2.8 skyrelius; 
projekto rengimas. 

2. Populiacijos parametrai. Įvertinių tikslumo 
matai. Duomenų kokybė.  

2   1   3 4 Informacijos paieška; 
Iš [1] perskaityti 2.4 
skyrelį, išspręsti 2 
skyriaus uždavinius; 
projekto rengimas. 

3. Paprastoji atsitiktinė imtis (imties planas; 
išrinkimo schema; populiacijos vidurkio, sumos, 
dalies taškiniai ir intervaliniai įvertiniai;  imties 
dydžio nustatymas; parametrų vertinimas 
populiacijos srityje). Paprastoji atsitiktinė 
grąžintinė imtis (imties planas; išrinkimo 

6   3   9 8 Iš [1] išspręsti 3 
skyriaus uždavinius; 
projekto rengimas. 
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schema; populiacijos vidurkio ir sumos 
vertinimas; imties plano efektas). 
4. Ėmimas su nelygiomis tikimybėmis. Hanseno-
Hurvico įvertinys; Horvico-Tompsono įvertinys. 

2   1   3 5 Informacijos paieška; 
Iš [1] išspręsti 4 
skyriaus uždavinius. 

5. Santykio įvertinys, jo savybės. Santykinis 
įvertinys, jo savybės.   

3   2   5 5 Iš [1] išspręsti 5 
skyriaus uždavinius; 
literatūros 
studijavimas (SAS ir 
R naudojimas). 

6. Regresiniai įvertiniai, jų savybės.  2   1   3 5 Iš [1] išspręsti 6 
skyriaus uždavinius; 
literatūros 
studijavimas (SAS ir 
R naudojimas). 

7. Sluoksninis ėmimas. Populiacijos parametrų 
vertinimas, įvertinių savybės.  Imties dydžio 
skirstymas į sluoksnius.  

5   3   8 6 Iš [1] išspręsti 7 
skyriaus uždavinius; 
literatūros 
studijavimas (SAS ir 
R naudojimas). 

8. Sudėtingų įvertinių dispersijų vertinimas: 
Skleidimas Teiloro eilute, visrakčio metodas, 
savirankos metodas.  

3   1   4 5 Iš [1] išspręsti 
paskirtus 9 skyriaus 
uždavinius. 

9. Lizdinis ėmimas, populiacijos parametrų 
vertinimas, įvertinių savybės. Dviejų pakopų 
lizdinis ėmimas, populiacijos parametrų 
vertinimas, įvertinių savybės.    

5   2   7 6 Iš [1] išspręsti 8 
skyriaus uždavinius; 
literatūros 
studijavimas (SAS ir 
R naudojimas). 

10. Sisteminis ėmimas, populiacijos parametrų 
vertinimas, įvertinių savybės. 

2   1   3 5 Iš [1] išspręsti 10 
skyriaus u˛davinius. 

Pasiruošimas vidurio semestro egzaminui ir 
egzaminas 

 1     3 7 Literatūros 
studijavimas,  
savikontrolės 
užduotys 

Pasiruošimas galutiniam egzaminui ir egzaminas  2     5 9 Literatūros 
studijavimas,  
savikontrolės 
užduotys 

Iš viso 32 3  16   56 69  

 

Vertinimo forma Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Grupės projektas 20 Semestro 
metu 

Reikia suplanuoti imčių tyrimą, parengti detalų tyrimo 
etapų aprašymą, pristatyti ir apginti. Leidžiama ginti tik 
pateikus atlikto darbo aprašymą ir studentų indėlio į šį 
projektą aprašymą. Esant nevienodam studentų indėliui, 
vertinama proporcingai atliktam darbui. Vertinama balais: 
 2 – puikios žinios ir gebėjimai; 

 1,5 – geros žinios ir gebėjimai, yra netikslumų; 

 1 – vidutinės žinios ir gebėjimai, yra klaidų; 

 0,5 – žinios ir gebėjimai dar tenkina minimalius 
reikalavimus; 

 0 – netenkinami minimalūs reikalavimai. 
Individualus uždavinių 
sprendimas (raštu) 

10 Semestro 
metu 

5 uždaviniai,  kiekvienas vertinamas dviem taškais: 
 2 – teisingai išspręstas uždavinys; 

 1 – uždavinys išspręstas, yra neesminių netikslumų; 

 0 – uždavinys neišspręstas arba išspręstas neteisingai. 
Visų uždavinių taškai sudedami, gauta suma dalinama iš 



 
55 

10. 
Vidurio semestro 
egzaminas (raštu) 

30 Semestro 
viduryje 

Vidurio semestro egzaminas apima 1-5 temas, jį sudaro trys 
teoriniai atviro tipo klausimai ir trys praktiniai  uždaviniai, 
kiekvienas vertinamas 5 taškais: 
 5 – teisingai ir išsamiai atsakyta į klausimą / uždavinys 
išspręstas teisingai; 

 4 – išsamiai atsakyta į klausimą, yra netikslumų / 
uždavinys išspręstas nepilnai, yra netikslumų; 

 1-3 – atsakyta į klausimą nepilnai, yra klaidų / uždavinys 
išspręstas nepilnai, yra klaidų; 

 0 – neatsakyta į klausimą / uždavinys neišspręstas. 
Visi taškai sudedami, gauta suma dalinama iš 10. 

Galutinis egzaminas 
(raštu) 

40 Egzaminų 
sesijos metu 

Egzaminas apima 6-10 temas, jį sudaro keturi teoriniai 
atviro tipo klausimai ir keturi praktiniai uždaviniai, 
kiekvienas vertinamas 5 taškais. Vertinimo sistema tokia 
pat, kaip ir vidurio semestro egzamino. Visi taškai 
sudedami, gauta suma dalinama iš 10.  
Galutinis įvertinimas yra projekto, individualių užduočių ir 
egzamino įvertinimo suma, suapvalinta iki sveikųjų. 

 

Autorius Leidi
mo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir 
leidykla ar internetinė 

nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. D. Krapavickaitė, A. 
Plikusas 

2005 Imčių teorijos pagrindai  Technika, Vilnius 

2. D. Krapavickaitė 2002 Imčių metodai statistiniuose 
tyrimuose 

 Technika, Vilnius 

3. S. L. Lohr 2010 Sampling: Design and Analysis 
(2 ed.) 

 Brooks/Cole, Cengage 
Learning, Boston USA  

Papildoma literatūra 
C. E. Sarndal, B. 
Swensson, J. Wretman 

1992 Model Assisted Survey Sampling  Springer-Verlag 

W. G. Cochran 1977 Sampling Techniques  John Wiley and Sons 
R. Lehtonen, E. Pahkinen 2004 Practical methods for Design and 

Analysis of Complex Surveys (2 
ed.) 

 John Wiley and Sons 

 

Įvadas į ekonometrijos studijas 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Įvadas į ekonometrijos studijas  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Vydas Čekanavičius 
Kitas (-i): doc. Gediminas Murauskas 

Ekonometrinės analizės  katedra 
Matematikos ir informatikos fakultetas 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Pirmas (rudens) semestras Lietuvių 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai:  nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 
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nėra 
 
Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  125 50 75 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Supažindinti  su paprasčiausiais  diskrečiais matematiniais ekonomikos modeliais, suteikti pradines statistikos ir tikimybių 
teorijos žinias. Tai padės ugdyti tokias kompetencijas: gebėjimą adekvačiai suvokti statistikos vaidmenį kintančiame 
ekonominiame-socialiniame kontekste,  gebėjimą modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis.  

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
 žinoti diskrečiųjų matematinių ekonominių 

modelių sudarymo principus; 
  žinoti  pagrindines aprašomosios statistikos 

sąvokas, kainų indeksus; 
 žinoti svarbiausias tikimybių teorijos sąvokas. 

(atsitiktinio dydžio, vidurkio, dispersijos, 
koreliacijos);  

Paskaita, pratybos 
Kontroliniai darbai, individualus 
uždavinių sprendimas , 
egzaminas raštu 

 suprasti teorinius diskrečių ekonomikos modelių 
(Samuelsono daugiklio-akceleratoriaus, kainų 
augimo) sudarymo, sprendimo ir analizės 
metodus; 

 suprasti  teorinius paprasčiausių tikimybių 
teorijos teiginių įrodymus; 

Paskaita, uždavinių sprendimas 
grupėje ir individualiai 

Kontrolinis darbas, egzaminas 
raštu 

 gebėti praktiškai sudaryti paprasčiausius 
diskretaus laiko matematinius –ekonominius 
modelius, atlikti jų kokybinę  ir kiekybinę  
analizes. 

 gebėti nustatyti stebimo kintamojo matavimo 
skalę.  

 gebėti apskaičiuoti stebimo kintamojo imties 
charakteristikas (modą, medianą, kvantilius, 
vidurkį, dispersiją, standartinį nuokrypį). 

  gebėti išspręsti klasikinius diskrečiosios 
tikimybių teorijos uždavinius; 

  gebėti praktiškai taikyti centrinę ribinę teoremą 
apytiksliam tikimybių  skaičiavimui. 
 

Uždavinių sprendimas grupėje ir 
individualiai, svarankiškas 
darbas  

Kontroliniai darbai , individualus 
uždavinių sprendimas, egzaminas 
raštu 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

P
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K
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b
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Užduotys 

1.  Kas tai yra ekonometrija; Ekonometrijos bakalauro 
studijų programos pristatymas 

1      1   

2.  Skirtuminės lygtys, jų sprendiniai. Fazinės 
diagramos. Kainų ciklo, Samuelsono daugiklio-
akceleratoriaus, pajamų-vartojimo-investicijų modeliai 
. Pusiausvyros taško nustatymas.  

2    4  6 10 [1], Problemos: 5 
(p. 406),  10 (p 407) 
,  5 (p. 412) 
 

3.  Atsitiktinio kintamojo sąvoka. Kintamųjų matavimų 
skalės.  Tyrimų strategija. Rezultatų interpretavimo 
problemos. 

1    4  5 5 [2],Problemos, 5-9 
(p. 22) 
 

4. Dažnių lentelės. Dažnių pasiskirstymo funkcija. 4    4  8 10 [2], Problemos 12, 
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Histograma ir dažnių poligonas. Padėties skaitinės 
charakteristikos:  vidurkis, moda, mediana, kvantiliai. 
Sklaidos skaitinės charakteristikos: dispersija, 
standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas, 
kvartilinis skirtumas. Vartotojų kainų indeksų 
skaičiavimas. 

14,15, 17, 22. (p.63) 

5.  Išskirties sąvoka. Standartizuota (stjudentizuota) 
reikšmė. Dažnių pasiskirstymo formos 
charakteristikos: asimetrijos koeficientas, ekscesas. 
Kovariacija, koreliacijos koeficientas. 

2    2  4 6 [2], Problemos  23, 
24, 25 (p. 63) 

6.  Elementariųjų įvykių aibė, atsitiktiniai įvykiai, 
nesuderinami įvykiai, veiksmai su įvykiais. Klasikinis 
tikimybės apibrėžimas. Sąlyginės tikimybės. 
Nepriklausomi įvykiai. Pilnosios tikimybės ir Bayes'o 
formulės. 

2    6  8 14  [2], Problemos  2,3, 
6, 8,9, 12 (p. 109) 

7. A.d. tipai, pasiskirstymo funkcija, tankio funkcija. 
A.d. skaitinės charakteristikos: vidurkis, dispersija, 
koreliacija. 

2    4  6 8 [2], Problemos 17, 
19, 20, 21 (p. 111) 

8.  Diskretūs a.d.: Binominis, Puasono, geometrinis, 
hipergeometrinis. Tolydieji a.d.: tolygusis, normalusis, 
eksponentinis. Chi-kvadrat, Stjudento, Fišerio 
pasiskirstymo funkcijos. Supratimas apie didžiųjų 
skaičių dėsnį ir centrinę ribinę teoremą.  
 

2    2  4 6 [2], Problemos 
23,24,25,26 (p. 111) 

9. Kontroliniai  ir pasirengimas  jiems.       6 10 Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas, 

10. Baigiamasis egzaminas ir pasirengimas jam.       2 6 Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas. 

Total 16    26  50 75  
 
 
Vertinimo strategija Svoris 

proc. 
Atsiskaitym
o laikas  

Vertinimo kriterijai 

 
3 kontroliniai darbai 

70% Semestro 
metu 

I kontrolinis: 6 uždaviniai, kiekvienas teisingai išspręstas 
uždavinys duoda 0.5 egzamino balo. II, III kontroliniai po 6 
uždavinius, kiekvienas teisingai išspręstas uždavinys duoda 1/3 
egzamino balo. Maksimalus galimų egzamino balų skaičius 7 
(3+2+2). 

Egzaminas 
 

30% Egzaminų 
sesija 

3 teoriniai klausimai. Teisingas atsakymas į klausimą 1 balas. 
Maksimalus balų skaičius 3. 
 

 
Autorius Leidi

mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 

ar leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 
internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 
1.  K.Sydsaeter,   
P.Hammond, A.Seierstad, 
A.Strom 

2005 Further Mathematics for 
Economic Analysis (2 ed) 

 Prentice Hall 

2. V. Čekanavičius,  
G. Murauskas.  

2008 Statistika ir jos taikymai  I  Vilnius: TEV 
 

Papildoma literatūra 
 
 A.C.Chiang, K.Wainwright 
 

2004 Fundamental methods of 
mathematical economics 

 McGraw Hill 

 P.H. Franses 2002 A Concise Introduction to 
Econometrics 

 Cambridge University Press 
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Kategorinių duomenų analizė 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Kategorinių duomenų analizė  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. Gediminas Murauskas 
Kitas (-i): prof. Vydas Čekanavičius 

Ekonometrinės analizės  katedra 
Matematikos ir informatikos fakultetas 

 
Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Penktas (rudens) semestras Lietuvių 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Tikimybių teorija  Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  125 64 61 

 
Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Modulio tikslas – suteikti žinių, reikalingų atliekant praktinę kategorinių duomenų modelių, naudojant statistines 
programas, ir teisingai interpretuoti gautus rezultatus. Skatinti studentų analitinį ir kritinį mąstymą.  
Ugdomos kompetencijos:  gebėjimas parinkti tinkamus  ekonometrinius modelius, juos vertinti bei analizuoti,  
gebėjimas analizuoti statistinius modelius ,mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine 
įranga. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
 žinoti pagrindines statistinės kategorinių 

duomenų analizės sąvokas (taškinius 
įverčius, pasikliautinuosius intervalus, 
statistinį reikšmingumą, p-reikšmę); 

 
 
 

Probleminis dėstymas, 
pavyzdžių nagrinėjimas, 

individualus 
literatūros skaitymas, 

 

 
 
Vidurio semestro ir galutinis 
egzaminas . 
  žinoti statistinių modelių (logistinės 

regresijos, logtiesinių modelių) sudarymo, 
taikymo ir interpretavimo principus); 

 žinoti, kaip statistinės analizės metodai gali 
būti taikomi socialiniams ir ekonominiams 
reiškiniams analizuoti; 

 suvokti ryšius tarp įvairių statistinių kriterijų 
(chi kvadrato – Mc Nemar ‘os, logistinės 
regresijos – probit regresijos); 

 laisvai operuoti pagrindinėmis kategorinių 
duomenų analizės  sąvokomis.  

 gebėti sudaryti, patikrinti prielaidas ir  
tinkamai analizuoti kategorinių duomenų 
modelius (logistinę regresiją, probit 
regresiją, logtiesinius modelius)  

Individualus problemų 
sprendimas, grupės diskusija 
 

Laboratorinių darbų atlikimas 
naudojant statistinius 
programų paketus (R, SAS), 
darbų gynimas. 

 gebėti tyrimo problemą performuluoti , kaip 
statistinės analizės uždavinį, ir parinkti 
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tinkamus šio uždavinio analizės metodus; 

  pateikti  logiškas statistinės analizės išvadų 
interpretacijas; 

 gebėti analizei  taikyti statistine programas 
(R arba SAS).  

 
 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

P
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s 
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Užduotys 

1. Binomial ir multinominis skirstiniai. 
Parametrų įverčiai. Porinių dažnių lentelės. 
Proporcijų lyginimas. Chi kvadrato kriterijus.. 

4    4  8 4 [1], Problemos 1.13 – 
1.16 
 

2. Galimybės ir galimybių santykiai. Tikslūs  
2x2 lentelių tyrimo kriterijai. 

2    4  6 6 [1], Problemos 2.1, 
2.7, 2.10, 2.11 
 

3.  Nominaliųjų ir ranginių duomenų 
nepriklauso-mumo kriterijai. Cochran–Mantel–
Haenszel sąlyginio nepriklausomumo kriterijus. 

4    4  8 8 [1], Problemos, 2.16, 
2.18-2.23 

4. Logistinė regresija. Sąlyginė logistinė 
regresija. 

4    4  8 8 [1], Problemos 4.1, 
4.6, 4.7,  4.24 

5.  Daugianarė  regresija. 4    2  6 6 [1], Ch.4  
6. Logtiesiniai modeliai. 4    6  10 7 [2], Ch. 4,  

[1], Problemos  7.1 – 
7.3, 7.13, 7.24 

7. Priklausomų kintamųjų modeliai. Mc Nemar  
kriterijus. 

4    4  8 8 [1], Problemos 8.2, 
8.8, 8.13 

8. Nuomonių sutapimo analizė. 2    2  4 4 [1], Problemos 8.20, 
8.23 

9. Tarpinis egzaminas ir pasirengimas jam.       2 4 Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas, 
savarankiškos 
užduotys  

10. Baigiamasis egzaminas ir pasirengimas jam.  2     4 6 Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas,. 

Iš viso 28 2   30  64 61  
 
Vertinimo strategija Svoris 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Laboratoriniai darbai 
 

40 Semestro 
metu 

Kompiuterių klasėje laboratorinių darbų metu studentai 
turi atlikti užduotis naudojant statistinius paketus (R, 
SAS) ir interpretuoti gautus rezultatus. Maksimalus balų 
skaičius skiriamas už pilnai ir teisingai atliktą analizę ir 
korektišką rezultatų interpretavimą.  

Vidurio semestro 
egzaminas  

30 Semestro 
metu 

Vidurio semestro egzaminas apima 1-5 temas, jį sudaro 
trys klausimai, kiekvienam iš jų skiriamas vienodas balų 
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 skaičius. 
Galutinis egzaminas 30 Egzaminų 

sesijos metu 
Egzaminas apima 6-8 temas Egzaminą sudaro trys 
klausimai, kiekvienam iš jų skiriamas vienodas balų 
skaičius. 

 
 
Autorius Leidi

mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 

ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 
internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 
1. A. Agresti 
 

2007 An introduction to 
categorical data analysis 
(sec. edition) 

 Wiley 

2. Daniel A. Powers, Yu 
Xie 

2008 Statistical  Methods for 
Categorical Data Analysis 
(sec. edition) 

 Emerald Press 

Papildoma literatūra 
 
3. Kazakevičius V. 
 

2013 Kokybinių duomenų analizė  http://mif.vu.lt/ututi/teacher/
vytautas.kazakevicius/teachi
ng 

4. B. Lawal 2003 Categorical Data analysis 
with SAS and SPSS 
applications 

 Lawrence Erlbaum 
Associates 

 

Laiko eilutės 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Laiko eilutės  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Remigijus Leipus 
Kiti:  

Matematikos ir informatikos fakultetas, 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirma pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinis  Šeštas(pavasario) semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Regresiniai modeliai, 
Tikimybių teorija, Atsitiktiniai procesai 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  130 val. 70 60 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Gebėjimas parinkti tinkamus  ekonometrinius modelius, juos vertinti bei analizuoti. Gebėjimas analizuoti statistinius 
modelius. Mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine įranga. 
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Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 žinoti pagrindinius laiko eilučių modelius; 
 žinoti pagrindines laiko eilučių modelių savybes; 
 mokėti naudotis populiariais statistikos paketais 

(Eviews, R, RATS ir pan.). 

Įtraukiamoji paskaita, 
diskusinė paskaita, 
savarankiškas darbas 

Uždavinių sprendimas prie 
lentos ir jo vertinimas; 
užduočių, atliktų kompiuterio 
pagalba, vertinimas;  testai; 
koliokviumas;  egzaminas raštu 

 mokėti parinkti tinkamus laiko eilučių modelius 
 mokėti išvesti nagrinėjamų laiko eilučių savybes; 
 mokėti įvertinti ir diagnozuoti atitinkamus modelius;   
 mokėti prognozuoti remiantis laiko eilučių modeliais. 

Diskusinė paskaita, 
uždavinių sprendimas 
grupėje ir individualiai, 
grupės diskusijos 

Uždavinių sprendimas prie 
lentos ir jo vertinimas; 
užduočių, atliktų kompiuterio 
pagalba, vertinimas;  testai; 
koliokviumas;  egzaminas raštu 

 gebėti analizuoti ekonominius duomenis: parinkti 
jiems atitinkamą modelį, ištirti jo savybes; 

 gebėti prognozuoti remiantis laiko eilučių modeliais; 
 gebėti naudotis atitinkamais kompiuteriniais- 

statistiniais paketais. 

Diskusinė paskaita, 
uždavinių sprendimas 
grupėje ir individualiai, 
grupės diskusijos, 
darbas su kompiuteriu 

Uždavinių sprendimas prie 
lentos ir jo vertinimas; 
užduočių, atliktų kompiuterio 
pagalba, vertinimas;  testai; 
koliokviumas;  egzaminas raštu 

 

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendra vertinimo sistema. Vertinimas 10 balų sistemoje. Už koliokviumą galima surinkti maksimaliai 3 balus, už 
egzaminą 3 balus, už pratybas ir  laboratorinius 4 balus. 
Koliokviumas 30% Balandžio 

mėn. 
Kolokviumo metu atsiskaitoma už semestro kurso 
pirmąją pusę. Koliokviume duodamos 3-5 užduotys, 
kurioms 
suteikiami svoriai pagal santykinį sunkumą. Maksimali 
taškų suma yra 10, kuri paverčiama į balus (max 3 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir u˛duotys 

P
as
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it

os
 

K
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os
 

P
ra

ty
bo

s 
 

L
ab

or
at

or
in

ia
i 

V
is

as
 k

on
ta

k
ti

n
is

 
d

ar
b

as
 

S
av

ar
an

k
iš

k
as

 
d

ar
b

as
 

Studijuojama literatūra 

1. Trendo ir sezoniškumo 
vertinimas ir eliminavimas 

3  0 2 5 5 [1] 3 skyrius; [4] 1.4 skyrius 

2. Stacionariosios sekos, 
kovariacinė funkcija 

4  2 1 7 5 [1] 4 skyrius; [4] 1.3,1.5 skyriai 

3. ARMA modeliai 3  2 1 6 4 [1] 5 skyrius; [4] 3 skyrius 
4. ARMA parametrų vertinimas 3  1 2 6 3 [1] 6-7 skyriai; [4] 7-8 skyriai 
5. ARIMA, SARIMA ir FARIMA 

modeliai 
3  1 2 6 3 [6] 3.5-3.6 skyriai; [2] 2.11 skyrius;  

[4] 13.2 skyrius 
6. Prognozavimas 4  2 1 7 4 [4] 2-5 skyriai 
7. Dalinė autokoreliacija 3  2 1 6 4 [1] 7.3 skyrius; [6] 4.7 skyrius 
8. Determinuoto ir stochastinio 

trendo modeliai  
3  2 2 7 4 [5] 15-16 skyriai 

9. Vienetinės šaknies modelis, 
Dickey-Fuller testas 

3  2 2 7 4 [5] 15 skyrius; [6] 8.4 skyrius 

10. Daugiamačiai laiko eilučių 
modeliai 

3  2 2 7 4 [6] 10 skyrius; [2] 8 skyrius 

11. Pasiruošimas koliokviumui ir 
egzaminui 

 6   6 20  

Iš viso 32 6 16 16 70 60  
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balai). 
Egzaminas 30% Birželio mėn.  Egzamino metu atsiskaitoma už semestro kurso antrąją 

pusę. Egzamine duodamos 3-5 užduotys, kurioms  
suteikiami svoriai pagal santykinį sunkumą. Taškų suma 
yra 10, kuri paverčiama į balus (max 3 balai).  

Atsiskaitymas už pratybas ir 
laboratorinius darbus 

40% Semestro 
metu 

Studentai gauna balus už kontrolinius, testus, uždavinių 
sprendimą prie lentos ir pan. Taip pat laboratorinių 
darbų metu studentai gauna kompiuterines  užduotis, 
kurias spręsdami gali gauti taškus. Maksimali per 
pratybas gautų balų suma yra 4. 

 

 

Lošimų teorija 
DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko pavadinimas Kodas 

Lošimų teorija  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: lekt. dr. Dmitrij Celov 
Kitas (-i): nėra 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji pakopa Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Penktas (rudens) semestras Lietuvių arba anglų kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Mikroekonomika  Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

5  125 52 73 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio 
Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. R. Leipus 2013 Ekonometrija II  http://uosis.mif.vu.lt/~rem

is 
2. Tsay R.S. 2010 Analysis of Financial Time 

Series (3rd ed.) 
 Hoboken, New Jersey, 

John Wiley & Sons, Inc. 
Papildoma literatūra 
3. R. Leipus 1995 Laiko eilučių teorijos 

įvadas 
 Vilnius, VU 

4. Brockwell P.J., Davis R.A.  1991 Time Series: Theory and 
Methods 

 New York, Springer 

5. Hamilton J.D. 1994 Time Series Analysis  Princeton University Press 
6. Chan N.H. 2010 Time Series: Applications 

to Finance with R and S-
Plus (2nd ed.) 

 Hoboken, New Jersey, 
John Wiley & Sons, Inc. 
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Dalyko ugdomos kompetencijos: Gebėjimas  naudotis  ekonominėmis  žiniomis; Gebėjimas modeliuoti 
reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 žinoti lošimo teorijos sąvokas, lošimų formas, 
tipus, prielaidas 

 mokėti pateikti pilnos ir dalinės informacijos 
lošimą strateginėje ir išplėstinėje formoje 

 gebėti tinkamai parinkti lošimo formą, 
pusiausvyros atvejį, sprendimo būdą  

Įtraukiamoji paskaita, 
probleminis dėstymas 

Kompiuteriniai eksperimentai, 
tarpinis ir galutinis egzaminas 
raštu 

 gebėti logiškai ir matematiškai formalizuoti 
lošimo teorijos uždavinius 

 gebėti nustatyti Nash pusiausvyros įvairias 
atmainas nekoaliciniuose lošimuose 

 gebėti spręsti uždavinius esant neapibrėžtumui, 
dalinei informacijai 

 gebėti pagrįsti savo atsakymus ir pristatyti 
sprendimus specialistams, plačiajai auditorijai 

Aktyvūs mokymo(-si) metodai 
(situacijų modeliavimas, grupės 
diskusija), tiriamieji metodai 
(individualusis uždavinių 
sprendimas,  informacijos 
paieška, atvejo tyrimas) 

Individualus uždavinių 
sprendimas ir jų pristatymas 
auditorijai, atvejo tyrimas, 
tarpinis ir galutinis egzaminas 
raštu 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
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Užduotys 

1. Lošimų teorijos pagrindai: 
lošimų pavyzdžiai, taisyklės, lošimo pateikimas 
strateginėje, išplėstinėje, koalicinėje formose, 
mišrios ir elgsenos strategijos, jų ekvivalentumas. 
 

4   2   6 8 [MWG] Ch.7, 
[VR] Ch. 1   
 
ND.: [VR] 1.1 – 1.8, 
1.11, [MWG] 7.C.1, 
7.E.1 

2. Strateginiai pilnos informacijos lošimai: 
griežtai ir silpnai dominuojanti pusiausvyra, Nash 
pusiausvyra grynosiomis ir mišriosiomis 
strategijomis, matriciniai nulinės sumos lošimai, 
koreliuota pusiausvyra, racionaliai pagrindžiama 
pusiausvyra 
 

6   3   9 12 [G] Ch. 1,  
[MWG] Ch. 8  
 
ND.: [G] 1.2-1.13 

3. Dinaminiai pilnos informacijos lošimai: 
„nepagrįsti grasinimai“, išplėstinės lošimo formos 
patobulinimai: tikriniai pološimiai, pološimiais 
patikslinta pusiausvyra, silpnoji tobula Bayes 
pusiausvyra; kartojamieji lošimai ir jų pusiausvyra. 
 

6   3   9 12 [G] Ch. 2,  
[MWG] Ch. 9  
 
ND.: [G] 2.1-2.3, 2.6-
2.8, 2.10, 2.11, 2.15, 
2.20-2.22  

Tarpinis atsiskaitymas       2 4 Spręstos medžiagos 
pakartojimas, sąvokų 
suvestinės paruošimas. 

4. Strateginiai dalinės informacijos lošimai: 
Bayes lošimai, Bayes-Nash pusiausvyra, tiesioginiai 
mechanizmai, su paskatomis suderinamas elgesys ir 
atsiskleidimo principas. 
 

6   3   9 12 [G] Ch. 3, 
[MWG] Ch. 8.E  
 
ND.: [G] 3.2-3.8 

5. Dinaminiai dalinės informacijos lošimai: 
signalizavimo lošimai, “nekainuojančios šnekos”, 
reputacija, tikėjimas pažadais. 

6   3   9 12 [G] Ch.4  
 
ND.: [G] 4.1-4.11 
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6. Koalicinės formos lošimai: 
derybų procesas, koalicijos funkcijos pavidalas,  
lošimo šerdis, Šeplio vertė ir Banzafo indeksas. 
 

4   2   6 8 [V] 4 Sk.  
 
ND.: [V] 4.1-4.5 

Galutinis egzaminas       2 5 Spręstos medžiagos 
pakartojimas, sąvokų 
suvestinės paruošimas. 

Iš viso 
 

32   16   52 73  

 
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitym
o laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendra vertinimo sistema. Vertinimas 10 balų sistemoje. Galutinis vertinimas visų žemiau apibūdintų dalių svertinis 
vidurkis. Papildomi balai skiriami už dalyvavimą diskusijose, eksperimentuose, seminaruose, diskusijų organizavimą, 
pristatymus, originalų uždavinių sprendimą. 
Uždavinių sprendimas 20 % Semestro 

metu 
Pratybų metų pristatomi namuose išspręsti uždaviniai. Uždaviniai 
pagal sudėtingumą skirstomi į 0,5 ir 1 balo vertės, prie lentos 
reikia surinkti mažiausiai 3 balus (atitinka 20 % svorį). Pataisymai 
ir pagalba iš vietos užskaitomi kaip darbas prie lentos ir vertinami 
proporcingai išspręstai uždavinio daliai.   

Tarpinis atsiskaitymas 40 % Semestro 
metu 

Tarpinį atsiskaitymą sudaro pirmosios 3 temos. Tai testo 
klausimai, kuomet reikia pasirinkti teisingus atsakymus, savo 
(ne)pasirinkimus pagrįsti. Uždaviniai yra analogiški spręstiems 
per pratybas. Tarpinio atsiskaitymo įvertinimas normalizuotas 
atžvilgiu max{8, tarpinio atsiskaitymo nenormalizuoti 
įvertinimai}. 

Egzaminas 40 % Sausis Egzaminą sudaro 4-6 temos. Tai testo klausimai, kuomet reikia 
pasirinkti teisingus atsakymus, savo (ne)pasirinkimus pagrįsti. 
Uždaviniai yra analogiški spręstiems per pratybas. Egzamino 
įvertinimas normalizuojamas atžvilgiu max{8, egzamino 
nenormalizuoti įvertinimai}. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
[G] Gibbons R. 1992 Game Theory for Applied 

Economists 
 Princeton University Press, New 

Jersey 
 

[MWG] Mas-Colell A. et al. 2004 Microeconomic Theory  Oxford University Press, New 
York 

[V] Vilkas E. 2003 Sprendimų priėmimo teorija, 
paskaitų konspektas 

 http://uosis.mif.vu.lt/~celov 

Papildoma literatūra 
[VR] Vega-Redondo F. 1992 Economics and the Theory of 

Games 
 Cambridge University Press, 

New York 
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Makroekonometrija 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Makroekonometrija  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Virmantas Kvedaras,  
Kitas (-is) : dr. Vaidotas Zemlys 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirma pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinis  Septintas (rudens) semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Tikimybių teorija, Praktinė 
ekonometrija I,II,Regresiniai modeliai, Laiko eilutės 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 150 val. 70 80 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Įgyti makroekonometrinio modeliavimo pagrindus susipažįstant su alternatyviomis metodologijomis ir 
ekonometriniais instrumentais, naudojamasi makroekonominiams procesams modeliuoti.  Ugdomos studijų programos 
kompetencijos: Gebėjimas  naudotis  ekonominėmis  žiniomis; Gebėjimas analizuoti statistinius modelius 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 suprasti skirtumus tarp skirtingų makroekonometrinio 
modeliavimo metodologijų;  

 žinoti makroekonominiams procesams taikytinų modelių 
alternatyvas; 

Įtraukiamoji ir diskusinė 
paskaita 

Papildomi balai už 
konstruktyvų aktyvumą,  
tarpinis atsiskaitymas 
per pratybas ir 
laboratorinius,  
tarpinis kontrolinis, 
egzaminavimas 
 

 gebėti efektyviai įvertinti tiesinių lygčių sistemas, patikrinti 
jų identifikuotumą bei testuoti peridentifikavimo apribojimų 
ir prielaidų apie egzogeniškumą empirinį priimtinumą; 

 gebėti sudaryti adekvatų vektorinės autoregresijos modelį ir 
ištirti jo savybes; 

 gebėti atlikti struktūrinę vektorinės autoregresijos analizę; 
 gebėti patikrinti kintamųjų kointegruotumą atskirose 

lygtyse ir lygčių sistemose; 
 gebėti įvertinti statinius ir dinaminius panelinių duomenų 

modelius bei patikrinti jų empirinį adekvatumą; 
 gebėti pasirinkti konkrečius duomenis analizuoti tinkantį 

instrumentą.  

Mokomoji ir diskusinė 
paskaita, uždavinių 
sprendimas grupėje ir 
individualiai, atvejų 
analizė 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
66 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Savarankiškam 
skaitymui, užduotys 

 
 
 

1. Makroekonometrinio modeliavimo 
metodologinių alternatyvų apžvalga. 

2  2 4 4 Perskaityti [3] 1-2 
sk., [9] 1 sk. bei [6]. 
Atlikti užduotis. 

2. Struktūrinis modeliavimas: tiesinis 
vektorinis struktūrinis/redukuotas 
sąlyginis/neąlyginis dinaminis/statinis 
ekonometrinis modelis 

2  2 4 4 Perskaityti [3] 3.1-
3.3 sk.  Atlikti 
užduotis. 

3. Struktūrinis modeliavimas: struktūrinio 
modelio identifikuotumo problema ir 
sąlygos.  

2  2 4 4 Perskaityti [3] 3.1-
3.3 sk. , [1] 10.6.1-
10.6.3 sk.  Išspręsti 
užduotis. 

4. Struktūrinis modeliavimas: visos ir 
dalinės informacijos parametrų  
vertinimo metodai, identifikuojamumo 
problema ir kriterijai, empirinis 
kintamųjų endogeniškumo-
egzogeniškumo testavimas, 
peridentifikavimo apribojimų 
priimtinumo tikrinimas). 

2  2 4 4 Perskaityti [3] 3.4 sk. 
, [1] 10.6.4-10.6.5 
sk. Atlikti užduotis. 

5. Struktūrinis modeliavimas: empirinis 
peridentifikavimo apribojimų 
priimtinumo bei kintamųjų 
endogeniškumo-egzogeniškumo 
tikrinimas. 

2  2 4 4 Perskaityti [1] 8 sk. 
Atlikti užduotis. 

6. Vektorinės autoregresijos modelis (VAR): 
stacionarumas, jo lydintysis pavidalas. 
Empirinis VAR sudarymas bei jo 
adekvatumo tikrinimas. 

2  2 4 4 Perskaityti [4] 3.3-
3.4 sk. bei [2] 11.1 
sk. Atlikti užduotis. 

7. VAR panaudojimas prognozavimui ir 
Granger (ne)priežastingumo tikrinimui.  

2  2 4 4 Perskaityti [4] 3.5.1-
3.5.2 sk. bei [2] 11.2 
sk. Atlikti užduotis. 

8. Struktūrinė VAR analizė: reakcijos į 
impulsus analizė ir ekonominis 
struktūrinės VAR identifikavimas 
naudojant vienalaikius, ilgalaikius ir kt. 
apribojimus. 

2  2 4 4 Perskaityti [4] 3.5.3 
sk., [3] 4.2 sk. bei [2] 
11.4 sk. Atlikti 
užduotis. 

9. Struktūrinė VAR analizė: šokų svarbos 
analizė taikant prognozės paklaidų 
dispersijos išskaidymą. 

2  2 4 4 Perskaityti [4] 3.5.4 
sk. bei [2] 11.5-11.6 
sk. Atlikti užduotis. 

10. Kontrolinis. 2  2 4 10 Pasiruošimas 
kontoliniam darbui 

11. Nestacionarių, integruotų bei kointegruotų 
procesų sąvokos. 

2  2 4 4 Perskaityti [4] 4.1-
4.3 sk., [1] 21.1-
21.2.2 bei [2] 15 sk. 
Atlikti užduotis. 

12. Kintamųjų integruotumo eilės empirinis 
tikrinimas parametriniais ir 
neparametriniais testais.  

2  2 4 4 Perskaityti [4] 4.4 
sk., [1] 21.2.3-21.2.5 
bei [2] 17 sk. Atlikti 
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užduotis. 
13. Kintamųjų kointegruotumo tikrinimas 

atskirose lygtyse bei lygčių sistemose. 
Vektorinis paklaidų korekcijos modelis. 

2  2 4 4 Perskaityti [4] 4.5.1 
sk., [1] 21.3.1-21.3.3 
bei [2] 19 sk. Atlikti 
užduotis. 

14. Paneliniai duomenys (sekiniai), jų 
modeliai bei šių trūkumai ir privalumai.  

2  2 4 4 Perskaityti [1] 11.1-
11.2 sk. Atlikti 
užduotis. 

15. Statinių ir dinaminių panelinių duomenų 
modelių parametrų vertinimas.  

2  2 4 4 Perskaityti [1] 11.3-
11.5 sk. Atlikti 
užduotis. 

16. Panelinių duomenų adekvatumo empirinis 
tikrinimas.  

2  2 4 14 Perskaityti [1] 
11.4.3, 11.5.4-11.5.5 
sk. Atlikti užduotis. 

Iš viso 32 6 32 70 80  
 

Vertini
mo 
strategij
a 

Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo laikas  Vertinimo kriterijai 

Pratybos 
ir 
laborato
riniai 

20 % Semestro metu Pratybų ir laboratorinių įvertinimams tenka vienodas svoris. 
Pratybose už kiekvieną prie lentos išspręstą užduotį (ar straipsnio 
pristatymą) skiriami 2 balai, už pastebėtas klaidas ar/ir geras 
pastabas/klausimus, - po vieną. 10 balų už pratybas gaunama 
surinkus 4 balus pratybų metu. 10 balų už laboratorinį surenkama 
puikiai išsprendus tris laboratorinių užduotis.   

Tarpinis 
kontroli
nis 

20 % Semestro viduryje Tarpinis kontrolinis apima 1-9 temas. Kontrolinį sudaro bendro 
supratimo dalis (testas ir/ar atviri klausimai) ir 2-jų uždaviniai. 
Vertinimas gradacinis, priklausomai nuo atsakymų į klausimus ir 
uždavinių sprendimo tikslumo. 

Egzamin
as 

60 % Sesijos metu Egaminas raštu. Jo metu vertinamos su viso kurso medžiaga 
susijusios žinios ir gebėjimai. Egzaminą sudaro bendro supratimo 
klausimai ir 3 uždaviniai. Vertinimas gradacinis, priklausomai nuo 
atsakymų į klausimus ir uždavinių sprendimo tikslumo. Surinkus 
bent 4 balus iš 10 galimų egzamino metu, galutinis pažymys 
skaičiuojamas pagal išraišką: 0.2x1+0.2x2+0.6x3+x4, kurioje x1-
pratybų ir laboratorinių įvertinimas, x2-tarpinio kontrolinio 
įvertinimas, x3-egzamino įvertinimas, x4-papildomi balai už 
aktyvumą paskaitų metu. Priešingu atveju dalykas iš karto 
neišlaikytas. 

 

Autorius Leidim
o 
metai 

Pavadinimas Periodin
io 
leidinio 
Nr. 
ar 
leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. Greene W.H. 2012 Econometric Analysis 7th ed. Prentice Hall 
2. Hamilton J.D. 1994 Time Series Analysis  Princeton University Press 
3. Kvedaras V. 2012 Konspektas  http://web.vu.lt/mif/v.kvedaras/files/2

013/09/Struktur_model.pdf 
4. Kvedaras V. 2005 Konspektas  http://web.vu.lt/mif/v.kvedaras/files/2

013/09/Konspektas_2005.pdf 
Papildoma literatūra 
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5. Favero C.A. 2001 Applied 
Macroeconometrics 

 Oxford University 
Press 

6. Hoover K.D. 2005 The Methodology of 
Econometrics  

 http://pareto.uab.es/mcreel/reading_c
ourse_2006_2007/hoover2005.pdf 

7. Juselius K.J. 
 

2006 The Cointegrated VAR 
Model: Methodology and 
Applications 

 Oxford University 
Press 

 

Makroekonomika 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Makroekonomika  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis : Doc. A.Maldeikienė 
 

Matematikos ir informatikos fakultetas,  
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
auditorinė Ketvirtas (pavasario) semestras lietuvių 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai:Ekonomikos pagrindai, 
Mikroekonomika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
10 kreditų 250 val. 89 val.  161 val. 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Ugdyti ekonominio mąstymo makroekonomikos lygmenyje kompetencijas; vystyti gebėjimą skirti pozityvius ir 
normatyvinius teiginius bei vertinti ekonominės politikos pasekmes.   
Dalyko studijų siekiniai. 
Išklausę dalyką studentai turėtų 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 žinoti ir suprasti pagrindinius nacionalinių 
sąskaitų sąryšius bei esminius visuminius 
rodiklius — BVP, nedarbą ir kainų lygį.  

Tradicinės paskaitos skirtos 
makroekonomikos teorijos 
analizei išsiaiškinti. Esminės ES, 
JAV, Kinijos ekonominės 
problemos bei ekonominės 
politikos ypatumai nagrinėjami 
įtraukiamosiose paskaitose. 
Lietuvos ekonomikos ir 
ekonominės politikos ypatumai 
išryškinami diskusijose.  
Seminarų metu giliau 
nagrinėjamos sąvokos, 
sprendžiami uždaviniai, grupėse 
analizuojamos konkrečios įvairių 
šalių ekonominės situacijos, 
kurios leidžia užtvirtinti teorijos 
supratimą ir moko taikyti žinias 
analizuojant konkrečius tikrovės 

Savarankiškam darbui 
skirtų uždavinių 
sprendimas bei 
pristatymas, konkrečių 
situacijų analize, tarpinis 
atsiskaitymas, egzaminas 
raštu. 

 žinoti, kas lemia ekonomikos svyravimą 
trumpuoju laikotarpiu (kaip susiklosto 
pusiausvyra prekių ir finansų rinkose bei kaip 
išvedamas ir taikomas IS-LM modelis). 

 žinoti ir suprasti vidutinio laikotarpio 
ekonomikos pokyčius (suvokti darbo rinkos 
priklausomybes, suprasti  natūraliojo nedarbo 
lygio sąvoką bei mokėti išvesti ir taikyti AS-AD 
modelį.).  

 suprasti kas lemia ekonomikos pokyčius ilguoju 
laikotarpiu, gebėti paaiškinti kapitalo kaupimo ir 
technologinės pažangos sampratas. 

 gebėti paaiškinti, kaip kinta ekonomikos 
procesai, jei atsižvelgiama į ūkio subjektų 
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lūkesčius, mokėti paaiškinti IS-LM ir AS-AD 
modelių su lūkesčiais savybes  

atvejus. 
Konsultacijų metu studentai 
aptaria savarankiškai spręstus 
uždavinius ir kitas mokymosi 
problemas individualiai arba 
mažose grupelėse. 
Savarankiškas darbas skirtas 
vadovėlio analizei, pateiktos 
medžiagos, skirtos studentams, 
nagrinėjimui bei uždavinių 
sprendimui.  

 suvokti ekonomikos atvirumo pasekmes,  skirti 
pagrindinius valiutos kurso režimus (lankstusis, 
fiksuotas ir doleriazacija), mokėti paaiškinti IS-
LM ir AS-AD modelius atviroje ekonomikoje.  

 suvokti esminius pinigų ir fiskalinės politikos 
ypatumus ir iššūkius šiuolaikiniame pasaulyje.  

 
 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas 
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Užduotys 

1. Pasaulio ekonomikos apžvalga. 
Kurso apžvalga. Įvadas. 
 

6  4    10 12 Olivier Blanchard 
(2007) 
„Makroekonomika“,1-
2 vadovėlio skyriai, 
Paskaitų ir pratybų 
medžiaga,   
išspręsti paskirtus 
uždavinius 

2. Trumpasis laikotarpis. IS-LM 
modelis 
 

6 1 8    15 21 3-5 vadovėlio skyriai, 
paskaitų ir pratybų 
medžiaga, išspręsti 
paskirtus uždavinius, 
ECB žaidimas 
€conomia  

3.  Vidutinis laikotarpis. AS-AD 
modelis 
 

6 1 4    11 21 6-9 vadovėlio skyriai, 
paskaitų ir pratybų 
medžiaga, išspręsti 
paskirtus uždavinius 

4. Ilgasis laikotarpis. Taupymas, 
kapitalo kaupimas ir gamyba 

2 1     3 8 10-11 vadovėlio 
skyriai, paskaitos ir 
pratybų medžiaga, 
išspręsti paskirtus 
uždavinius 

5.  Lūkesčių samprata. Lūkesčiai, 
vartojimas ir investicijos 
 

6 2 2    10 18 14, 16 ir 17 vadovėlio 
skyriai, paskaitų ir 
pratybų medžiaga, 
išspręsti paskirtus 
uždavinius 

6.  Atviroji ekonomika. Gamyba, 
palūkanų norma ir valiutos kursas. 
Valiutos kurso režimai 
 

8 2 6    16 23 18-21 vadovėlio 
skyriai, paskaitų ir 
pratybų medžiaga, 
išspręsti paskirtus 
uždavinius 

7. Krizės ir nuosmukiai 4  2    6 8 22 vadovėlio skyrius, 
paskaitos ir pratybų 
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medžiaga, Filmo 
„Inside job“ („Savų 
darbas“) peržiūra, 
filmo analizė pagal 
pateiktą klausimyną. 

8. Ekonominės politikos 
apibendrinimas. Lietuvos pinigų ir 
fiskalinės politikų ypatumai. 

8 2 4    14 18 24-26 vadovėlio 
skyriai, paskaitų ir 
pratybų medžiaga, 
išspręsti paskirtus 
uždavinius 

9. Kontrolinis darbas (tarpinis 
atsiskaitymas) 

 2     2 8 Pasirengti 
kontroliniam darbui 

10. Galutinis egzaminas  2     2 24 Pakartoti teoriją bei 
uždavinių sprendimus 

Iš viso 
 

46 13 30    89 161  

 

Bendra vertinimo sistema: galutinis balas suformuojamas iš kontrolinio darbo, savarankiško darbo bei egzamino 
rezultatų. Taškai sumuojami (galima surinkti iki 1000 balų). Galutinis balas rašomas laikantis žemiau nurodytos 
instrukcijos: 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Kontrolinis darbas 
 

35% Išnagrinėjus 7 
vadovėlio 
skyrius  
(pagrindinę 
kurso dalį)   

70 klausimų testas, 1 klausimas vertinamas 5 balo. 
Maksimali taškų suma 350  

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas, 
pristatymas, pasisakymai 
seminarų metu 
 

10% Seminarų  ir 
konsultacijų 
metu 

Aktyvus dalyvavimas seminaruose (diskutuojamu 
klausimu studentas pareiškia ekonomikos teorija grįstą 
nuomonę, gali ją racionaliai apginti ir kritiškai 
pakomentuoti kolegų nuomonę), laiku atliekamos 
užduotys vertinamos iki 10 balų. Maksimaliai galima 
surinkti 100 taškų. 

Egzaminas  
(testas, teorinis klausimas, jo 
aiškinime remiantis 
mažiausiai dviem 
konkrečiais Lietuvos ir/ar 
užsienio ekonomikos 
pavyzdžiais) 
 

55% Sesijos metu Egzaminas susideda iš testo (40 klausimų, vienas 
teisingas atsakymas - 5 balai, maksimalus taškų skaičius 
200), teorijos ir konkrečių atvejų analizė (maksimalus 
taškų skaičius 350): klausimo teorija, už kurią galima 
surinkti iki 100 balų ir praktinių pavyzdžių analizė, už 
kiekvieną maksimaliai 125 balai; vertinamas teorinis 
tikslumas, duomenų išmanymas, gebėjimas nurodyti 
galimas klausimo analizės kryptis). Viso per egzaminą 
galima surinkti iki 550 taškų. 
 

Galutinis balas rašomas laikantis šios instrukcijos: 
10 balų – studentas surinko ne mažiau kaip 90% galimų taškų  
  9 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 80% galimų taškų 
  8 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 70% galimų taškų 
  7 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 60% galimų taškų 
  6 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 50% galimų taškų 
  5 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 40% galimų taškų 
1- 4 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 30% galimų taškų 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 
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Privalomoji literatūra 
Olivier Blanchard 2007 Makroekonomika  Vilnius, Tyto alba 
Maldeikienė Aušra 
 

2012 Metodinės rekomendacijos 
seminarams ir užduotys  

 Vilnius, MIF, VMA 

Papildoma literatūra 
Starkevičiūtė Margarita  2013 Augimas ir iššūkiai: Lietuvos 

ekonomika 1990-2012 
metais, 

 Kaunas, Technologija, 

Menkiw Gregory, Taylor P. 
Mark 
 

2011, 
2 ed. 

Economics  South-Western CENGAGE 
Learning 

 

Matematinė analizė I 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Matematinė analizė I  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. Rimas Norvaiša 
Kitas (-i): a. Jurgita Markevičiūtė 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirma pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinis Pirmas (rudens) semestras Lietuvių/Anglų 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Nėra Gretutiniai reikalavimai: Algebra ir geometrija 
 
Dalyko apimtis  kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
10 280  120  160 

 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

 Dalyko tikslas: išmokyti studentus analizuoti vieno kintamojo funkcijas; ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą. 

 Ugdomos kompetencijos : gebėti sieti teoriją su praktika ; suprasti pagrindines matematinės analizės ir 
algebros sąvokas bei rezultatus, gebėti juos taikyti formuluojant ir sprendžiant įvairias problemas; suprasti 
matematinius įrodymus. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 žinoti realiųjų skaičių aibės savybes ir jų 
konstrukciją, bei funkcijos sąvoką; 

 sugebėti operuoti  realiųjų skaičių sekos 
ir  funkcijos ribos sąvokomis; 

 žinoti  funkcijų (elementariųjų, 
glodžiųjų, trūkiųjų)  klases ir sąryšius 
tarp jų; 

 žinoti funkcijos  išvestinės  ir 
integraloapibrėžimus bei savybes. 

Paskaitos skirtos matematinės analizės 
teorijai.   
Pratybų metu sprendžiami matematinės 
analizės  uždaviniai, padedantys 
užtvirtinti išdėstytos teorijos supratimą ir 
žinias. 
Konsultacijų metu studentai aptaria 
savarankiškai spręstus uždavinius ir kitas 
mokymosi problemas.  
Savarankiškas darbas skirtas 
papildomiems (pratybų metu 

Savarankiškam darbui 
skirtų uždavinių 
sprendimas bei 
pristatymas, kontroliniai 
darbai, kolokviumas ir 
egzaminas raštu.   
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nespręstiems) uždaviniams spręsti ir 
užtvirtinti matematinės analizės žinias 

 logiškai formuluoti matematikos 
teiginius; 

 suprasti vieno kintamojo funkcijų 
teorijos teiginių įrodymus. 

Paskaitos ir diskusijos skirtos 
matematikos teiginių formulavimui ir jų 
įrodymų supratimui. 
 
Pratybų metu grupėse ir individualiai 
įrodinėjami matematiniai teiginiai, 
naudojant korektišką  matematinę kalbą. 
 
Savarankiškas darbas skirtas namų darbų 
uždaviniams spręsti ir pasiruošti juos 
pristatyti auditorijoje. 

Savarankiškam darbui 
skirtų uždavinių 
sprendimas bei 
pristatymas, kontroliniai 
darbai, kolokviumas ir 
egzaminas raštu.   
 

 gebėti įrodyti matematinius teiginius; 
 gebėti tirti ir skaičiuoti  funkcijų ribas; 
 gebėti rasti funkcijų išvestines ir 

integralus; 
 suprasti vieno kintamojo funkcijų 

teorijos metodus (diferencijavimą, 
integravimą)  ir gebėti juos taikyti 
praktikoje; 

Pratybų metu grupėse ir individualiai 
sprendžiami taikomieji matematinės 
analizės uždaviniai. 
 
Savarankiškas darbas skirtas 
papildomiems (pratybų metu 
nespręstiems) uždaviniams spręsti ir 
susipažinti su matematinės analizės 
taikymo galimybėmis. 

Savarankiškam darbui 
skirtų uždavinių 
sprendimas bei 
pristatymas, kontroliniai 
darbai, kolokviumas ir 
egzaminas raštu.   
 

 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 
 
 

Spręsti uždavinius: 

1. Įvadas į matematinės 
analizės sąvokas 

5  8 13 15 Konspekto 2 skyrius; uždavinyno 2-3 
skyriai. 

2. Skaičiai 5  8 13 15 Konspekto 3 skyrius; uždavinyno 4 skyrius. 
3. Skaičių sekos 

konvergavimas 
7  10 17 12 Konspekto 4 skyrius; uždavinyno 5, 6.1 

skyriai. 
4. Funkcijos realiųjų skaičių 

aibėje 
7  10 17 12 Konspekto 5 skyrius; uždavinyno 6.2, 7 

skyriai. 
5. Diferencijavimas 7  10 17 12 Konspekto 6 skyrius; uždavinyno 8 skyrius. 
6. Integravimas 7  10 17 12 Konspekto 7 skyrius; uždavinyno 9 skyrius. 
7. Funkcijų sekos 

konvergavimas 
6  8 14 10 Konspekto 8 skyrius; uždavinyno 10 skyrius. 

8. Kontroliniai darbai  2 2 4 24 Pasiruošimas kontroliniams darbams 
9. Kolokviumas 2 2  4 24 Pasiruošimas koliokviumui 
10. Egzaminas 2 2  4 24 Pasiruošimas egzaminui 

Iš viso 48 6 66 120 160  

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendra vertinimo sistema. Vertinimas 10 balų sistemoje. Už testus galima surinkti x taškų, už kontrolinius – y taškų, 
už kolokviumą – u taškų ir už egzaminą v taškų. Jei min{y,u,v} ≥ 5, tai galutinis įvertinimas yra minimalus sveikas 
skaičius didesnis arba lygus 0.1x+0.3y+0.3u+0.3v. Priešingu atveju, jei min{y,u,v}<5, tai įvertinimas yra neigiamas. 
Kolokviumas 
Kolokviumo metu 

30 % Semestro 
metu 

Teigiamam įvertinimui, t.y. penketui 10 balų sistemoje, reikia 
surinkti ne mažiau 10 taškų. Aukštesni įvertinimai gaunami 
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atsiskaitoma už dalyko 1-4 
temas (žr. lentelę aukščiau). 
Atsiskaitymui duodamos 7 
teorinės užduotys ir 
kiekviena iš jų susijusi su 
viena iš praeitų paskaitų. 
Užduotys vertinamos 
taškais pagal santykinį 
sunkumą taip, kad jų suma 
būtų 30 taškų. 

surinkus daugiau taškų: 
10: 26-30 taškų 
9: 22-25 taškai 
8: 19-21 taškų 
7: 16-18 taškų 
6: 13-15 taškų 
5: 10-12 taškų 
1-4: 0-9 taškai 

2 kontroliniai darbai  
Du 1 valandos trukmės 
kontroliniai darbai raštu. 
1ąjį kontrolinį darbą 
sudarys 1-4 temų (žr. lentelę 
aukščiau) praktiniai 
uždaviniai, 2-ąjį – 5-7 temų 
uždaviniai. 
Vieną kontrolinį sudaro 3-5 
uždaviniai, vertinami 
taškais.  
 

30 % Pratybų 
metu, 
užbaigus 
atitinkamą 
teorijos ir 
praktinę 
dalis (visos 
grupės 
kontrolinį 
rašo vienu 
bendrai 
suderintu 
laiku) 

10 balų – ne mažiau nei 90 % galimų taškų 
9 balai – ne mažiau nei 80 % galimų taškų 
8 balai – ne mažiau nei 70 % galimų taškų 
7 balai – ne mažiau nei 60 % galimų taškų 
6 balai – ne mažiau nei 50 % galimų taškų 
5 balai – ne mažiau nei 40 % galimų taškų 
1-4 balai – mažiau nei 40 % galimų taškų 
 

Testai 
Studentams paskiriamas 
namų darbų sąrašas. 
Semestro metu studentai 
paskaitos metu gauna 15 
min. testą iš šių namų 
darbų. Numatomi 4-6 testai. 
Sprendimai vertinami 
taškais. 

10 % Semestro 
metu kas 
antrą 
savaitę 

10 balų – ne mažiau nei 90 % galimų taškų 
9 balai – ne mažiau nei 80 % galimų taškų 
8 balai – ne mažiau nei 70 % galimų taškų 
7 balai – ne mažiau nei 60 % galimų taškų 
6 balai – ne mažiau nei 50 % galimų taškų 
5 balai – ne mažiau nei 40 % galimų taškų 
1-4 balai – mažiau nei 40 % galimų taškų 

Egzaminas raštu 
Egzamino metu 
atsiskaitoma už dalyko 
antrąją pusę. Atsiskaitymui 
duodamos 7  teorinės 
užduotys ir kiekviena iš jų 
susijusi su viena iš praeitų 
paskaitų. Užduotys 
vertinamos taškais pagal 
santykinį sunkumą taip, kad 
jų suma būtų 30 taškų. 

30 % Sesijos 
metu 

Teigiamam įvertinimui, t.y. penketui 10 balų sistemoje, reikia 
surinkti ne mažiau 10 taškų. Aukštesni įvertinimai gaunami 
surinkus daugiau taškų: 
10: 26-30 taškų 
9: 22-25 taškai 
8: 19-21 taškų 
7: 16-18 taškų 
6: 13-15 taškų 
5: 10-12 taškų 
1-4: 0-9 taškai 

 
 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Rimas Norvaiša 2011 Matematinės analizė I  http://uosis.mif.vu.lt/~rimasn 
Jurgita Markevičiūtė, 
Rimas Norvaiša 

2011 Matematines analize I. 
Uždavinynas 

 http://ututi.com/subject/vu/mif/
matematine_analize__ 

Papildoma literatūra 
V. Rudinas 1987 Matematinės analizės 

pagrindai 
 Vilnius: Mokslas 
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M. C. Reed 
 

1998 Fundamental Ideas of 
Analysis 

 John Wiley & Sons 

Terence Tao 2006 Analysis I  Hindustan Book Agency 

 

Matematinė analizė II 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Matematinė analizė II  

 
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Rimas Norvaiša 

Kitas (-i): a. Jurgita Markevičiūtė 
Matematikos ir informatikos fakultetas 

Ekonometrinės analizės katedra 
 

Studijų pakopa Dalyko tipas 
Pirma pakopa Privalomasis 

 
Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinis Antras (pavasario) semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Matematinė analizė I  Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
10 280 120 160 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko tikslas: įsisavinti Euklidinės erdvės struktūros ir vektorinės funkcijos sąvokas; apibendrinti integravimą ir 
diferencijavimą funkcijoms tarp Euklidinių erdvių; ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą. 
Ugdomos kompetencijos : gebėti sieti teoriją su praktika ; suprasti pagrindines matematinės analizės ir algebros sąvokas 
bei rezultatus, gebėti juos taikyti formuluojant ir sprendžiant įvairias problemas; suprasti matematinius įrodymus. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 gebėti naudoti vektorius ir operacijas su 
jais; 

 mokėti spręsti daugelio kintamųjų 
matematinės analizės uždavinius;  

 žinoti  funkcijų (elementariųjų, 
glodžiųjų, trūkiųjų)  klases ir sąryšius 
tarp jų; 

 žinoti funkcijos  išvestinės  ir 
integraloapibrėžimus bei savybes. 

Paskaitos skirtos matematinės analizės 
teorijai.   
Pratybųmetu sprendžiami matematinės 
analizės  uždaviniai, padedantys 
užtvirtinti išdėstytos teorijos supratimą ir 
žinias. 
Konsultacijų metu studentai aptaria 
savarankiškai spręstus uždavinius ir 
kitas mokymosi problemas.  
Savarankiškas darbas skirtas 
papildomiems (pratybų metu 
nespręstiems) uždaviniams spręsti ir 
užtvirtinti matematinės analizės žinias 

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas bei 
pristatymas, kontroliniai darbai, 
kolokviumas ir egzaminas 
raštu.   
 

 
 gebėti savarankiškai įrodinėti 

matematinius teiginius;  
 gebėti įvertinti ir nustatyti vektorių sekų 

ir funkcijų ribas konkrečiais atvejais; 
 mokėti rasti elementariųjų  funkcijų 

 
Paskaitos ir diskusijos skirtos 
matematikos teiginių formulavimui ir jų 
įrodymų supratimui. 
Pratybų metu grupėse ir individualiai 
sprendžiami matematinės analizės 
uždaviniai. 

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas bei 
pristatymas, kontroliniai darbai, 
kolokviumas ir egzaminas 
raštu.   
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išvestines ir integralus. 
 suprasti daugelio kintamųjų funkcijų 

teorijos metodus (diferencijavimą, 
integravimą)  ir gebėti juos taikyti 
praktikoje. 

Savarankiškas darbas skirtas namų darbų 
uždaviniams spręsti ir pasiruošti juos 
pristatyti auditorijoje. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Euklidinės erdvės 
 

8  10 18 16 Konspekto 1 skyrius;  
pratybų uždaviniai. 

2. Funkcijos 
 

9  10 19 18 Konspekto 2 skyrius;  
pratybų uždaviniai. 

3. Funkcijų sekos 
 

9  14 23 18 Konspekto 3 skyrius;  
pratybų uždaviniai. 

4. Diferencijavimas 
 

8  14 22 18 Konspekto 4 skyrius;  
pratybų uždaviniai. 

5. Integravimas 10  14 24 18 Konspekto 5 skyrius;  
pratybų uždaviniai. 

6. Kontroliniai darbai  2 4 6 24 Pasiruošimas kontroliniams 
darbams 

7. Kolokviumas (tarpinis egzaminas) 2 2  4 24 Pasiruošimas kolokviumui 
8. Egzaminas 2 2  4 24 Pasiruošimas egzaminui 

Iš viso 48 6 66 120 160  

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendra vertinimo sistema. Vertinimas 10 balų sistemoje. Už testus galima surinkti x taškų, už kontrolinius – y taškų, 
už kolokviumą – u taškų ir už egzaminą v taškų. Jei min{y,u,v} ≥ 5, tai galutinis įvertinimas yra minimalus sveikas 
skaičius didesnis arba lygus 0.1x+0.3y+0.3u+0.3v. Priešingu atveju, jei min{y,u,v}<5, tai įvertinimas yra neigiamas. 
Kolokviumas 
Kolokviumo metu 
atsiskaitoma už dalyko 1-3 
temas (žr. lentelę auksčiau). 
Atsiskaitymui duodamos 7 
teorinės užduotys ir 
kiekviena iš jų susijusi su 
viena iš praeitų paskaitų. 
Užduotys vertinamos taškais 
pagal santykinį sunkumą 
taip, kad jų suma būtų 30 
taškų. 

30%      Semestro 
metu 

Teigiamam įvertinimui, t.y. penketui 10 balų sistemoje, reikia 
surinkti ne mažiau 10 taškų. Aukštesni įvertinimai gaunami 
surinkus daugiau taškų: 
10: 26-30 taškų 
9: 22-25 taškai 
8: 19-21 taškų 
7: 16-18 taškų 
6: 13-15 taškų 
5: 10-12 taškų 
1-4: 0-9 taškai 

2 kontroliniai darbai  
Du 1 valandos trukmės 
kontroliniai darbai raštu. 1-
ąjį kontrolinį darbą sudarys 
1-3 temų (žr. lentelę 
aukščiau) praktiniai 
uždaviniai, 2-ąjį – 4-5 temų 
uždaviniai. Vieną kontrolinį 

30% Pratybų 
metu, 
užbaigus 
atitinkamą 
teorijos ir 
praktinę 
dalis (visos 
grupės 

10 balų – ne mažiau nei 90 % galimų taškų 
9 balai – ne mažiau nei 80 % galimų taškų 
8 balai – ne mažiau nei 70 % galimų taškų 
7 balai – ne mažiau nei 60 % galimų taškų 
6 balai – ne mažiau nei 50 % galimų taškų 
5 balai – ne mažiau nei 40 % galimų taškų 
1-4 balai – mažiau nei 40 % galimų taškų 
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sudaro 3-5 uždaviniai, 
vertinami taškais.  
 

kontrolinį 
rašo vienu 
bendrai 
suderintu 
laiku) 

Testai 
Studentams paskiriamas 
namų darbų sąrašas. 
Semestro metu studentai 
paskaitos metu gauna 15 
min. testą iš šių namų darbų. 
Numatomi 4-6 testai. 
Sprendimai vertinami 
taškais. 
 

10% Semestro 
metu kas 
antrą 
savaitę 

10 balų – ne mažiau nei 90 % galimų taškų 
9 balai – ne mažiau nei 80 % galimų taškų 
8 balai – ne mažiau nei 70 % galimų taškų 
7 balai – ne mažiau nei 60 % galimų taškų 
6 balai – ne mažiau nei 50 % galimų taškų 
5 balai – ne mažiau nei 40 % galimų taškų 
1-4 balai – mažiau nei 40 % galimų taškų 

Egzaminas raštu 
Egzamino metu 
atsiskaitoma už dalyko 
antrąją pusę. Atsiskaitymui 
duodamos 7 teorinės  
užduotys ir kiekviena iš jų 
susijusi su viena iš praeitų 
paskaitų. Užduotys 
vertinamos taškais pagal 
santykinį sunkumą taip, kad 
jų suma būtų 30 taškų. 

30% Sesijos 
metu 

Teigiamam įvertinimui, t.y. penketui 10 balų sistemoje, reikia 
surinkti ne mažiau 10 taškų. Aukštesni įvertinimai gaunami 
surinkus daugiau taškų. 
10: 26-30 taškų 
9: 22-25 taškai 
8: 19-21 taškų 
7: 16-18 taškų 
6: 13-15 taškų 
5: 10-12 taškų 
1-4: 0-9 taškai 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Rimas Norvaiša 
 

2011 Matematinė analizė II  http://uosis.mif.vu.lt/~rimasn 

Jurgita Markevičiūtė, 
Rimas Norvaiša 

2011 Matematines analize II. 
Uždavinynas 

 http://ututi.com/subject/vu/mif/
matematine_analize__ 

Papildoma literatūra 
V. Rudinas 1986 Matematinės analizės 

pagrindai 
 Vilnius: Mokslas 

Terence Tao 2006 Analysis II  Hindustan Book Agency 
S.R. Ghorpade, 
B.V.Limaye 

2010 A Course in Multivariable 
Calculus and Analysis 

 Springer 

Matematinė ekonomika 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Matematinė ekonomika  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: a. Raimondas Malukas Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 
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Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Penktame arba septintame 

(rudens) semestre 
Lietuvių 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Matematinė analizė II, 
Mikroekonomika, Makroekonomika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis  

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 125 90 35 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Įsisavinti statinės bendrosios pusiausvyros sampratą ekonomikoje naudojant Arrow-Debreu modelį; ugdyti 
mikroekonominės analizės sąvokų matematinio formulavimo suvokimą; ugdyti gebėjimus dirbti ir mokytis 
savarankiškai  
Dalyko ugdomos kompetencijos: 3. Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti 
gaunamą informaciją; 6. Gebėjimas  naudotis  ekonominėmis  žiniomis; 7. Gebėjimas modeliuoti reiškinius 
matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis 

Dalyko studijų siekiniai.  Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 
žinoti ir suprasti pagrindines Arrow-
Debreu modelio sąvokas bei savybes 
 
 

Paskaitos: tradicinės, skirtos statinės 
bendrosios pusiausvyros teorijai 
 
Pratybų metu sprendžiami statinės 
bendrosios pusiausvyros teorijai 
uždaviniai, padedantys užtvirtinti 
išdėstytos teorijos supratimą ir žinias; 
analizuojami probleminiai klausimai, 
taikoma atvejo analizė. 
Konsultacijų metu studentai aptaria 
savarankiškai spręstus uždavinius ir 
kitas mokymosi problemas arba 
individualiai arba mažomis grupėmis 
tiesiogiai su dėstytoju . 
 
Savarankiškas darbas skirtas 
papildomiems (pratybų metu 
nespręstiems) uždaviniams spręsti ir 
užtvirtinti statinės bendrosios 
pusiausvyros teorijos žinias  

Savarankiškam darbui 
skirtų uždavinių 
sprendimas bei 
pristatymas, kontroliniai 
darbai, koliokviumas, 
egzaminas raštu.   
 
 

gebėti analizuoti preferencijas, 
vartotojo ir gamybos problemas 
naudodamas mikroekonominės 
analizės priemones, suprasti pasiūlos 
ir paklausos santykio matematinį 
formulavimą.   

galėti naudotis statinės bendrosios 
pusiausvyros literatūra, gilinti savo 
teorines žinias bei ekonomikos 
modeliavimo įgūdžius 

Savarankiškas darbas skirtas 
papildomos literatūros nagrinėjimui 
 
Pratybų metu aptariama savarankiškai 

egzaminas raštu 
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nagrinėta literatūra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temos 
Kontaktinio darbo 

valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 

 
Pas
kait
os 

Kons
ultaci
jos 

Pratyb
os  
 

Visa
s 
kont
aktin
is 
darb
as 

Sava
rank
iškas 
darb
as 

Užduotys 

Individualus alternatyvų 
pasirinkimas 

4 
 

 4 8 2 Išspręsti paskirtus uždavinius 
(vadovėlio 1.4 skyrius), 
savarankiškai studijuoti 
papildomą literatūrą 

Racionali preferencija 8 1 6 15 6 Išspręsti paskirtus uždavinius 
(vadovėlio 3.1 skyrius), 
savarankiškai studijuoti 
papildomą literatūrą 

Naudingumo funkcija ir 
atskleistoji preferencija 

6 1 6 13 2 Išspręsti paskirtus uždavinius 
(vadovėlio 3.2-3.4 skyriai), 
savarankiškai studijuoti 
papildomą literatūrą 

Vartotojo problema, mainų rinka, 
pusiausvyros egzistavimas 
grynųjų mainų rinkoje 

8 1 6 15 4 Išspręsti paskirtus uždavinius 
(vadovėlio 5.1 ir 5.4 skyriai), 
savarankiškai studijuoti 
papildomą literatūrą 

Konkurencinė rinka, gamyba ir 
pelno maksimizavimas 

6 1 4 11 4 Išspręsti paskirtus uždavinius 
(vadovėlio 6.1 skyrius), 
savarankiškai studijuoti 
papildomą literatūrą 

Bendrosios pusiausvyros modelis, 
Arrow-Debreu teorema 

8 1 4 13 4 Išspręsti paskirtus uždavinius 
(vadovėlio 6.2 ir 6.3 skyriai), 
savarankiškai studijuoti 
papildomą literatūrą 

Pareto efektyvumas ir 
pusiausvyra 

4 1 2 7 2 Išspręsti paskirtus uždavinius 
(vadovėlio 6.4 skyrius), 
savarankiškai studijuoti 
papildomą literatūrą 

Kontroliniai darbai 2 2  
 

4 4 Pasirengti kontroliniams 
darbams 

Galutinis egzaminas 2 2  4 7 Pakartoti teoriją bei pasiruošti 
egzaminui 

Iš viso 
 

48 10 32 90 35  

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitym
o laikas  

Vertinimo kriterijai 
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Bendra vertinimo sistema. Vertinimas 10 balų sistemoje. Už kontrolinius galima surinkti – x ir y taškų, už 
kolokviumą – u taškų ir už egzaminą v taškų. Jei min{(x+y)/2,u,v} ≥ 5, tai galutinis įvertinimas yra minimalus sveikas 
skaičius didesnis arba lygus (x+y+u+v)/4. Priešingu atveju, jei min{x,y,u,v}<5, tai įvertinimas yra neigiamas. 
2 kontroliniai darbai 
 
Atsiskaitoma už pratybų metu 
spręstus uždavinius. 1 val. 
trukmės uždaros-knygos 
kontrolinis darbas raštu. Pirmą 
kontrolinį darbą sudarys 1-3 
temų (žr. lentelę aukščiau) , 
antrą – 4-7 temų uždaviniai. 
Uždaviniai vertinami taškais. 

50% 
 

Pratybų 
metu 

Taškai skiriami už teisingą uždavinio sprendimą. Skirtų 
taškų skaičius yra proporcingas išspręstai uždavinio daliai. 
Atsakymai be pagrindimo vertinami 0 taškų.  

Koliokviumas 
 
Atsisakaitoma už pirmą pusę 
per teorijos paskaitas 
išdėstytos medžiagos. 
1 val. trukmės uždaros-knygos 
koliokviumas raštu, kurį 
sudarys sudarys 1-3 temų (žr. 
lentelę aukščiau) teoriniai 
klausimai. Užduotys 
vertinamos taškais. 

25% Pratybų 
metu 

Taškai skiriami už matematiškai korektišką teiginio 
įrodymą. Skirtų taškų skaičius yra proporcingas įrodytai 
teiginio daliai.  

Egzaminas raštu 
 
Atsisakaitoma už antrą pusę 
per teorijos paskaitas 
išdėstytos medžiagos. 
1 val. trukmės uždaros-knygos 
egzaminas raštu, kurį sudarys 
sudarys 4-7 temų (žr. lentelę 
aukščiau) teoriniai klausimai. 
Užduotys vertinamos taškais. 

25% Sesijos 
metu 

Taškai skiriami už matematiškai korektišką teiginio 
įrodymą. Skirtų taškų skaičius yra proporcingas įrodytai 
teiginio daliai. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Vadovėlis: 
 
R. Norvaiša 

2007 Statinės bendrosios 
pusiausvyros matematiniai 
pagrindai 

 Mokslo aidai 

Papildoma literatūra 
A. Mas-Collel, M. D. 
Whinston and J. R. 
Green. 

1995 Microeconomic theory  Oxford 

A. W. Hildebrandt and 
A. P. Kirman 

1976 Introduction to equilibrium 
analysis 

 North-Holland 

P. C. Nicola 2000 Mainstream mathematical 
economics in the 20th 
century 

 Springer 
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Mikroekonomika 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Mikroekonomika  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: lekt.dr. Dmitrij Celov 
Kitas (-i): lekt.dr. Giedrius Blažys 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Trečias(rudens) semestras Lietuvių, anglų kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai:  
matematinė analizė I-II, algebra ir geometrija 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 
Dalyko  apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
10  260  100 160 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko ugdomos kompetencijos: 

 Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje 

 Gebėjimas  naudotis  ekonominėmis žiniomis 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 
 susipažinti su ekonominės minties vystymosi 

etapais, šiuolaikinėmis ekonominėmis 
mokyklomis, ekonominėmis sistemomis 

 žinoti pagrindines mikroekonomikos sąvokas, 
principus ir modelius 

 gebėti logiškai ir matematiškai formalizuoti 
mikroekonominius uždavinius 

 suprasti mikroekonominių procesų poveikius ir 
reikšmę bendroje ekonominėje sistemoje 

 analizuoti sprendimo priėmimo atvejus, 
sprendžiant vartuotojo ir gamintojo uždavinius 
konkurentinėje, monopolinėje ir oligopolinėje 
rinkose 

 suvokti valstybės vaidmenį reguliuojant rinkos 
žlugimus, išorinius poveikius, teikiant 
viešąsias gėrybes 

Įtraukiamoji paskaita, 
probleminis dėstymas, aktyvūs 
mokymo(-si) metodai 
(situacijų modeliavimas, 
grupės diskusija) 

Testas (pusiau atviro ir uždaro 
tipo klausimai), tarpinis ir 
galutinis egzaminas raštu 

 gebėti taikyti sąnaudų-naudos, dalinės ir 
bendrosios rinkos  pusiausvyros analizės, 
lyginamosios statistikos metodus  

 gebėti nustatyti vartotojo ir gamintojo 
uždavinių apribojimus  

 gebėti rasti optimizavimo uždavinių 

Aktyvūs mokymo(-si) metodai 
(situacijų modeliavimas, 
grupės diskusija), tiriamieji 
metodai (individualusis 
uždavinių sprendimas,  
informacijos paieška) 

Testas (pusiau atviro ir uždaro 
tipo klausimai), individualus 
uždavinių sprendimas ir jų 
pristatymas auditorijai, 
situaciniai lošimai, tarpinis ir 
galutinis egzaminas raštu 
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sprendimus su ir be apribojimų 
 gebėti nustatyti pusiausvyrą dinaminiuose ir 

statiniuose lošimuose  
 gebėti pagrįsti savo atsakymus, sprendžiant 

įvairius mikroekonomikos uždavinius  

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 

P
as

k
ai

to
s 

K
o

n
su

lt
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ij
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em

in
ar

ai
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d

a
rb

a
s 

S
a

v
a
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k
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k
a

s 
d

a
rb

a
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Užduotys 

1. Ekonominio mąstymo principai:  
išteklių ribotumas, nauda, sąnaudos, 
rezervavimo kaina,ribinis pasikeitimas, 
pakaitinės sąnaudos, neatgaunamos 
sąnaudos, išorinis poveikis ir jo sąnaudos. 

2   2   4 9 Teorija: [F] Ch1, 
[M] Ch1 
Praktika: 1 rinkinys 
 

2. Ekonomikos teorijos metodas ir turinys: 
pagrindiniai ekonominės minties istorijos 
etapai ir mokyklos: ekonomija, politinė 
ekonomija, ekonomika (mikro, makro); 
ekonomikos metodai: formalioji, dialektinė, 
matematinė logika; pozityvūs ir normatyvūs 
klausimai, ekonomikos modeliai, 
eksperimentai ekonomikoje. 

4 1  2   7 11 Teorija: [H] Sk. 1 
 
Praktika: 2  rinkinys 

3. Pagrindinės mikroekonomikos sąvokos: 
poreikiai, gėrybės, ištekliai,ekonomikos 
agentai ir jų charakteristikos, 
mikroekonomikos uždaviniai, ekonomikos 
apytakos ciklas, lyginamasis ir absoliutus 
pranašumas, mainai, ekonomikos vystymosi 
etapai, ekonominės sistemos. 

4 1  2   7 11 Teorija: [M] Ch3, [H] 
Sk.2  
Praktika: 3  rinkinys 

4. Rinkos paklausa ir pasiūla: 
rinka, visuminės paklausos ir pasiūlos 
veiksniai, vartotojo ir gamintojo perviršis, 
rinkos pusiausvyra, mokesčiai ir subsidijos, 
perteklinis nuostolis, elastingumo sąvoka, 
paklausos elastingumas kainai, pajamoms, 
kryžminis elastingumas. 

4 1  2   7 11 Teorija: 
[V] Sk.1, Sk.15-16,  [H] 
Sk.3,  [F] Ch2, [PR] 
Ch2,  [M] Ch4-6 
Praktika: 4 rinkinys 

5. Vartotojo elgsenos teorija: 
biudžetinis apribojimas, pirmenybės, 
naudingumo teorija, abejingumo kreivės, 
ribinė pakeitimo norma, ribinis 
naudingumas, optimalaus vartojimo 
nustatymas,  pajamų ir kainos poveikio 
lygtys, Slutsky lygtis ir jos analizė, 
individualioji ir rinkos paklausos funkcijos. 

6 1  4   11 14 Teorija: [V] Sk.2-Sk.6, 
Sk.8,  [H] Sk.4, 
[F] Ch3-5, [PR] Ch3-4, 
[M] Ch21 
 
Praktika: 5-6 rinkiniai 

Tarpinis atsiskaitymas       4 10 Spręstos medžiagos 
pakartojimas, sąvokų 
suvestinės paruošimas. 

6. Gamybos teorija:  
technologija ir gamybos funkcija, gamybos 
galimybių aibė, izokvantos, izokostos, 
ribinis produktas, techninė ribinė pakeitimo 

4 1  3   8 12 Teorija: [V] Sk.17-18,  
[H] Sk.5-6, [F] Ch9, 
[PR] Ch6 
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norma, gamybos masto grąža, firmos 
sąvoka, pelno maksimizavimas. 

Praktika: 7 rinkinys 

7. Sąnaudų teorija: 
bendrosios, vidutinės ir ribinės sąnaudos, jų 
sąveika, sąnaudų minimizavimo uždavinys, 
sąlyginės gamybos veiksnių paklausos 
funkcijos. 

3 1  2   6 10 Teorija: [V] Sk.19-20, 
[H] Sk.5-6,  [F] Ch10, 
[PR] Ch7, [M] Ch13 
Praktika: 8 rinkinys 

8. Tobulos konkurencijos rinkos modelis: 
pelno maksimizavimas, prielaidos, firmos 
pusiausvyros sąlygos išvedimas trumpame 
ir ilgame laikotarpyje, firmos veiklos 
nutraukimo sąlyga ir firmos pasiūlos kreivė. 

4 1  2   7 10 Teorija: [V] Sk.21-22, 
[H] Sk.7.1, [F] Ch11, 
[PR] Ch8-9,  [M] Ch14 
Praktika: 9 rinkinys 

9. Monopolinės rinkos modelis: 
prielaidos, firmos pusiausvyros sąlygos 
trumpame laikotarpyje išvedimas, firmos 
pusiausvyra ilgame kainų laikotarpyje, 
monopolinis kainų diskriminavimas. 
Monopolinės konkurencijos rinkos modelis, 
monopsonijos. 

3 1  2   6 9 Teorija: [V] Sk.23-24, 
[H] Sk.7.2-7.3, Sk.8.2-
8.3, 
[F] Ch12, [PR] Ch10-
11, [M] Ch15 
Praktika: 10 rinkinys 

10. Oligopolinių rinkų modeliai:  
Cournot, Bertrand, kiekio ir kainos 
lyderystės, suokalbis. Firmų atsako kreivės 
ir firmų pusiausvyra. Lošimų teorijos 
pagrindai ir jų taikymų pavyzdžiai, 
normaliosios ir išplėstinės formos lošimai. 

4 1  3   8 12 Teorija: [V] Sk.26-27, 
[H] Sk.8.1, [F] Ch13, 
[PR] Ch12-13, 
[M] Ch16-17 
Praktika: 11-12 rinkinys 

11. Gamybos veiksnių rinkos: 
darbo užmokestis, ekonominė renta, nuoma 
ir jos kaina, profsąjunga, Lorenzo kreivė, 
Gini koeficientas, žmogiškasis ir fizinis 
kapitalas, palūkanos ir jų norma, 
investicijos, diskontavimas, dabartinė vertė, 
vidinė atsipirkimo norma, tarplaikinis 
pasirinkimas 

4 1  3   8 12 Teorija: [V] Sk.25,  
[H] Sk.9-10, [F] Ch14-
15, 
[PR] Ch14-15, 
[M] Ch18-20 
 
Praktika: 13-14 rinkinys 

12. Bendrosios pusiausvyros teorija:  
Walras pusiausvyra, grynųjų mainų 
modelis, Edgewortho dėžutė, Pareto 
efektyvumas, socialinės gerovės kriterijai ir 
socialinės gerovės maksimizavimas.  

3 1  3   7 10 Teorija: [V] Sk. 28, 
Sk.30, [H] Sk.11, [F] 
Ch18W, [PR] Ch16 
Praktika: 15 rinkinys 

13. Išoriniai poveikiai ir viešosios gerybės: 
nuosavybės teisės, grynosios  viešoji ir 
privačioji gėrybės, transakcijos, išoriniai 
poveikiai, koreguojantys  mokesčiai ir 
subsidijos, Coase teorema,  parazitavimo 
problema. 

3 1  2   6 9 Teorija: [V] Sk.31, 
Sk.34, [H] Sk.13, [F] 
Ch16-17, [PR] Ch18, 
[M] Ch10-11 
 
Praktika: 16 rinkinys 

Galutinis atsiskaitymas       4 10 Spręstos medžiagos 
pakartojimas, sąvokų 
suvestinės paruošimas. 

Iš viso 48 12  32   100 160  

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendroji vertinimo sistema. Vertinama 10 balų sistemoje. Atskiros dalys patogumo dėlei vertinamos kitose skalėse: 
testai 6 balų skalėje, tarpinis ir galutinis atisikaitymas 100 balų skalėje, tačiau sudarant galutinį pažymį konvertuojami 
į 10 balų skalę. Galutinis įvertinimas užskaitomas jei per egzaminą yra surinkta nemažiau negu 40 balų ir yra svertinis 
visų detalizuotų žemiau dalių vidurkis, priešingu atveju įvertinimas laikomas neigiamu. Papildomi balai matuojami 10 
balų sistemoje ir skiriami: už dalyvavimą diskusijose, eksperimentuose, diskusijų organizavimą, pristatymus, testo 
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klausimėlių sudarymą, originalų uždavinių sprendimą, kūrybinius uždavinius. Sudaryti testo klausimėliai vertinami 
taip: ar teisingas tvirtinimas – 0,02 balo, daugelio pasirinkimo uždari klausimai – 0,04. Dėstytojui paliekama teisė 
besidubliuojančius, apibrėžimo tipo klausimus, klausimus iš seniau nei prieš dvi paskaitas dėstytų temų neužskaityti. 
Papildomi balai rašomi prie žemiau detalizuotų dalių. Galutinis įvertinimas yra min{surinktų balų skaičius, 10}.  
10-12 testų 10 % Semestro 

metu 
Kiekvieną testą sudaro du klausimėliai. Viename reikia 
atsakyti ar tvirtinimas yra teisingas, antrame – pasirinkti 
teisingus atsakymus iš 5 variantų. Atsakymai turi būti pagrįsti, 
todėl testai yra pusiau atviros formos. Vertinama 6 balais, 
galutinis įvertinimas – aritmetinis visų testų vidurkis 
padaugintas iš 5/3.  

Uždavinių sprendimas  20 % Semestro 
metu 

Uždaviniai pagal sudėtingumą skirstomi į 0,5 ir 1 balo vertės, 
prie lentos reikia surinkti mažiausiai 2 balus. Galima spręsti ir 
daugiau uždavinių, tuomet balai yra 0,05 ir 0,1 atitinkamai bei 
pridedami prie papildomai surinktų balų dalies. Pataisymai ir 
pagalba iš vietos užskaitomi kaip darbas prie lentos ir 
vertinami proporcingai išspręstai uždavinio daliai.   

Tarpinis atsiskaitymas 30 % Semestro 
metu 

Tarpinį atsiskaitymą (100 taškų vertės) sudaro 5 pirmosios 
temos. Tai testo klausimai, kuomet reikia pasirinkti teisingus 
tvirtinimus ir atsakymus, savo (ne)pasirinkimus pagrįsti. 
Uždaviniai yra analogiški spręstiems per pratybas. 100 balų 
įvertinimas rašomas kai surinkta nemažiau max{darbų 
įvertinimai, 80} taškų. 

Egzaminas 40 % Sausis Egzaminą (100 taškų vertės) sudaro 6-13 temos. Tai testo 
klausimai, kuomet reikia pasirinkti teisingus tvirtinimus ir 
atsakymus, savo (ne)pasirinkimus pagrįsti. Uždaviniai yra 
analogiški spręstiems per pratybas. Per egzaminą būtina 
surinkti nemažiau nei 40 balų, kad galutinis įvertinimas būtų 
užskaitytas. 100 balų įvertinimas rašomas kai surinkta 
nemažiau max{darbų įvertinimai, 80} taškų. 

Skaičiavimo pavyzdys: iš 11 rašytų testų vidutiniškai buvo surinkti 5 balai, per pratybas gauti 2 balai, tarpinis 
atsiskaitymas 67 balų, egzaminas 80 balų, papildomai 0,65 balo. Tuomet surinktų balų skaičius = 5∙5/3∙0,1 + 2 + 
min{100, 67/0,8}∙0,03 + min{100,80/0,8}∙0,04 +0,65=10. Kadangi per egzaminą surinktą min{100,80/0,8}=100 kas 
yra nemažiau nei 40 balų vertinimas užskaitomas ir įrašomas min{surinktų balų skaičius, 10}=10. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
Ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
[V] Varian H.R. 2010, 

2004 
Mikroekonomika: šiuolaikinis 
požiūris 

 Margi Raštai, Vilnius 

[BV] Bergstrom T.C., 
Varian H.R. 

1996 Workouts in Intermediate 
Microeconomics 

 W. W. Norton & Company, 
New York 

Celov D. 2012 Mikroekonomikos paskaitos 
(skaidrės). 

 http://uosis.mif.vu.lt/~celov 

Papildoma literatūra 
[F] Frank R.H. 2008 Microeconomics and 

Behaviour 
 McGraw-Hill/Irwin, New York 

[M] Mankiw N.G. 2011 Principles of Microeconomics  Cengage Learning, South-
Western 

[PR] Pindyck R.S., 
Rubinfeld D.L. 

1992 Microeconomics  Prentice Hall, New York 

[H] Нуреев Р.М. 2005 Курс микроэкономики: 
учебник для вузов. 

 Норма, Москва. 

Mačiekus V. 
 

1998 Mikroekonomikos teorija. 
Paskaitų konspektas.  

 http://uosis.mif.vu.lt/~celov 
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Neapibrėžtumo ekonomika 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Neapibrėžtumo ekonomika  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Virmantas Kvedaras Matematikos ir informatikos fakultetas 

Ekonometrinės analizės katedra 
 

Studijų pakopa Dalyko tipas 
Pirma pakopa Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinis  Septintas (rudens) semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Mikroekonomika Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  125 val. 68 57 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Perprasti modelius, nagrinėjančius ekonomikos subjektų sprendimų priėmimo mechanizmus bei benrosios 
pusiausvyros klausimus esant neapibrėžtumui. Ugdomos studijų programos kompetencijos: Gebėjimas  naudotis  
ekonominėmis  žiniomis; Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis  

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 suprasti skirtumus tarp rizikos ir visiško 
neapibrėžtumo sąlygų;  

 suvokti klasikinių ir subjektyvaus sprenimo  priėmimo 
teorijų skirtumus; 

 žinoti pagrindinius sprendimų priėmimo esant 
neapibrėžtumui analizės principus ir jų specifiką; 

Įtraukiamoji ir diskusinė 
paskaita 

Papildomi balai už 
aktyvumą, tarpinis 
atsiskaitymas 
seminaruose, 
egzaminavimas. 

 gebėti vertinti polinkį rizikuoti ir suprasti jo 
implikacijas sprendimų priėmimui; 

 gebėti taikant tinkamus principus optimaliai pasirinkti 
tarp alternatyvų esant skirtingoms sąlygoms 
(objektyvioms ir subjektyvioms tikimybėms bei 
visiškam neapibrėžtumui); 

 gebėti analizuoti neapibrėžtumo poveikį bendrąjai 
pusiausvyrai.  

Mokomoji ir diskusinė 
paskaita, uždavinių 
sprendimas, straipsnių 
nagrinėjimas bei atvejų 
analizė 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Savarankiškam skaitymui, 
užduotys 

 
 
 

1. Sprendimų priėmimo teorija, jos 2  2 4 3 Perskaityti abu [1] pratarmės 
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variantai bei aksiomatika. skyrius.  
2. Tikėtinos naudos teorija. 2  2 4 3 Perskaityti [2] 6.A-6.B bei [1] I.1 

sk.   Atlikti užduotis. 
3. Piniginės loterijos, polinkis rizikuoti 

bei jo vertinimas 
2  2 4 3 Perskaityti [2] 6.C bei [1] I.3-I.4 

sk.  Atlikti užduotis. 
4. Išlošių skirstiniai ir stochastinis 

dominavimas. 
2  2 4 3 Perskaityti [2] 6.D sk.  Atlikti 

užduotis. 
5. Subjektyvių tikimybių teorija. 2  2 4 3 Perskaityti [2] 6.F sk. Atlikti 

užduotis. 
6. Sąlyginė nauda ir apibendrinta 

tikėtinos naudos teorija. 
2  2 4 3 Perskaityti [2] 6.E sk. Atlikti 

užduotis.  
7. Perspektyvos ir kitos nei tikėtinos 

naudos teorijos.  
2  2 4 3 Perskaityti [1] III.12 sk. Atlikti 

užduotis. 
8. Sprendimų analizė esant visiškam 

neapibrėžtumui. 
2  2 4 3 Perskaityti [1] III.13 sk. Atlikti 

užduotis. 
9. Racionalumas ir dinaminis sprendimų 

suderintumas esant rizikai ir 
neapibrėžtumui. 

2  2 4 3 Perskaityti [1] I.2 sk. Atlikti 
užduotis. 

10. Kontrolinis. 2  2 4 6 Pasiruošimas kontroliniam darbui 
11. Neapibrėžtumo implikacijos 

bendrosios pusiausvyros analizei: 
mainų ekonomikos atvejis. 

2  2 4 3 Perskaityti [2] 19.A-C sk. Atlikti 
užduotis. 

12. Neapibrėžtumo implikacijos 
bendrosios pusiausvyros analizei: 
įmonių elgesys esant neapibrėžtumui. 

2  2 4 3 Perskaityti [2] 19.G sk. Atlikti 
užduotis. 

13. Neapibrėžtumo implikacijos 
bendrosios pusiausvyros analizei: 
simetrinės ir asimetrinės informacijos 
atvejai. 

2  2 4 3 Perskaityti [2] 19.H sk. Atlikti 
užduotis. 

14. Neapibrėžtumas ir asimetrinė 
informacija rinkose. 

2  2 4 3 Perskaityti [1] II.6 sk. Atlikti 
užduotis. 

15. Rizikos mažinimo alternatyvos, 
draudimasis nuo rizikos ir jo rinkos. 

2  2 4 3 Perskaityti [1] II.5 sk. Atlikti 
užduotis. 

16. Iliustracija: aplinkosaugos rizika ir 
neapibrėžtumas 

2  2 4 9 Perskaityti [1] II.10 sk. Atlikti 
užduotis. 

Iš viso 32 4 32 68 57  
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo laikas  Vertinimo kriterijai 

Seminarai 40 % Semestro metu 10 balų už seminarą gaunama surinkus 4 balus 
seminarų metu.  Už kiekvieną prie lentos išspręstą 
užduotį (ar pristatytą straipsnį) skiriami 2 balai, o už 
pastebėtas klaidas ar/ir geras pastabas/klausimus - 
po vieną.  

Egzaminas 60 % Semestro pabaigoje Egaminas raštu. Jo metu vertinamos su viso kurso 
medžiaga susijusios žinios ir gebėjimai. Egzaminą 
sudaro bendro supratimo klausimai ir 3 uždaviniai. 
Vertinimas gradacinis, priklausomai nuo atsakymų į 
klausimus ir uždavinių sprendimo tikslumo. 
Surinkus bent 4 balus iš 10 galimų egzamino metu, 
galutinis pažymys skaičiuojamas pagal išraišką: 
0.4x1+0.6x2+x3, kurioje x1-seminaro pažymys, x2-
egzamino pažymys, x3-papildomi balai už aktyvumą 
paskaitų metu. Priešingu atveju dalykas iš karto 
neišlaikytas. 
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Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
Ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. Machina M. ir Viscusi 
W. 

2013 Handbook of the Economics 
of Risk and Uncertainty 

 Elsevier 

2. Mas-Collell A., 
Whinston M.D., and Green 
J.R. 

1995 Microeconomic Theory  Oxford University 
Press 

Papildoma literatūra 
3. Eeckhoudt L., Gollier C. 
ir Schlesinger H. 

2005 Economic and Financial 
Decisions under Risk 

 Princeton University 
Press 

4. Wakker P. 2010 Prospect Theory: For Risk 
and Ambiguity 

 Cambridge University 
Press  

 

Operacijų tyrimas 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Operacijų tyrimas  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Vydas Čekanavičius 
Kitas (-i): assist. Milda Pranckevičiūtė 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirma  pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinis Septintas  (rudens) semestras Lietuvių/ Anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Algebra, Matematinė analizė 
I, II 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  130 60 70 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Išmokyti studentus rasti optimalius sprendimus klasikinėms ekonominėms problemoms, tinkamai taikant  tiesinio, 

dinaminio bei iškiliojo programavimo metodus. Ugdomos kompetencijos: gebėjimas  naudotis  ekonominėmis  

žiniomis, gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis.  

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
 žinoti vienamačių ir daugiamačių funkcijų 

ekstremumų nustatymo principus; 
  žinoti tiesinio, dinaminio ir iškiliojo 

programavimo uždavinių sprendimo metodus; 
 suvokti funkcijos iškilumo ir kvaziiškilumo 

sąsajas su funkcijos ekstremumais; 
 laisvai operuoti kanoninio, standartinio, 

leistino ir optimalaus sprendinio sąvokomis;  

Paskaita, pratybos, 
tarpiniai egzaminai, 
individualus uždavinių 
sprendimas , egzaminas raštu 
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 suprasti teorinius optimizavimo problemų 
įrodymus; 

 suprasti teorinius oligopolijos modelių 
sudarymo principus; 

 suprasti gyvybės draudimo tarifų skaičiavimo 
principus; 

Paskaita, uždavinių sprendimas 
grupėje ir individualiai 

Tarpinis egzaminas, egzaminas 
raštu 

 gebėti praktiškai ištirti funkcijų iškilumą bei 
rasti jų ekstremumus; 

 gebėti taikyti Lagranžo daugiklių metodą 
ekstremumų nustatymui, esant apribojimams;  

 gebėti surasti optimalius sprendinius 
matematiniuose oligopolijos modeliuose; 

 gebėti suformuluoti   tiesinio programavimo 
uždavinius; 

  gebėti praktiškai taikyti simplekso metodą, 
Kuno-Takerio sąlygas ir Belmano principą; 

 gebėti sudaryti ir išspręsti  paprasčiausius 
gyvybės draudimo modelous; 
 gebėti sudaryti iš išspręsti klasikinius 
ekonominio augimo makromodelius (Solou, 
Domaro ir pan.) 

Uždavinių sprendimas grupėje 
ir individualiai, svarankiškas 
darbas 

Tarpinis egzaminas, 
individualus uždavinių 
sprendimas, egzaminas raštu 

 
 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Iškilos aibės. Iškilos funkcijos. 4   1   5 5 [2], Chap. 2.3, 
problem 8; Chap. 
2.4, problem 3 

2. Daugelio kintamųjų funkcijų ekstremumai.  
Klasikinių oligopolijos uždavinių sprendimas. 

4   2   6 6 [2], Chap. 3.1, 
problems 2,3; 
Chap. 2.4, 
problem. 3 

3. Funkcijų kvaziiškilumas. Ekstremumai, esant 
apribojimams. Lagranžo daugiklių metodas. 

4   2   6 6 [2], Chap. 2.5, 
problems 2, 10; 
Chap. 2.4, probl. 
3; Chap. 3.4, 
probl.3. 

4. Tiesinis programavimas.  6   4   10 10 [3], Chap.5, 
problems 2, 3, 9  

5. Dinaminis programavimas. 2   1   3 5 [3], Chap.8, 
problems 1, 3. 

6. Iškilasis programavimas. Kuno – Takerio 
sąlygos. 

4   2   6 6 [2], Ch. 3.5, 
problems 4, 7; 

7. Vidurkis diskontuotiems duomenims. Gyvybės 
draudimo modeliai.  

4   2   6 6 [1], 17 skyrius 

8. Dinaminiai makroekonominiai modeliai, jų 
stabilumo tyrimas. 

4   2   6 6 [2], Ch. 6.5 
problem 4, Ch. 
6.6 problem 1; 
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9. Pasiruošimas egzaminams.  2     2 20  
10. Tarpiniai egzaminai.       8   
11. Baigiamasis egzaminas.       2   

Iš viso 
 

32 2  16   60 70  

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

 
 

  Bendra vertinimo sistema – kaupiamoji. Vertinimas 10 balų 
sistemoje. Per tarpinius egzaminus  surenkami 7 balai, per 
baigiamąjį egzaminą raštu – 3 balai. Kontrolinių metu galima 
naudotis papildoma literatūra, egzamino metu – negalima. 

Pirmasis tarpinis egzaminas 30% Semestro 
metu 

Sprendžiami 6 uždaviniai. Temos: funkcijų iškilumas, 
vienamačių ir daugiamačių funkcijų ekstremumai, ologopolija, 
funkcijų kvaziiškilumas, Lagranžo daugiklių metodas. 
Kiekvienas uždavinys vertinamas iki 0.5 egzamino balo. 

Antras tarpinis egzaminas 
 

40% Semestro 
metu 

Sprendžiami 8 uždaviniai. Temos: tiesinis, dinaminis, iškilasis 
programavimas, gyvybės draudimo tarifai, dinaminio 
makroekonominio modelio stabilumas. Kiekvienas uždavinys 
vertinamas iki 0.5 balo. 

Baigiamasis egzaminas 
 

30% sesija Trys teoriniai klausimai su įrodymais.Kiekvienas klausimas 
vertinamas iki  1 balo. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. V.Čekanavičius  2012 Operacijų tyrimo konspektai  www.esec.vu.lt 
2. K.Sydsaeter,   
P.Hammond, A.Seierstad, 
A.Strom 

2005 Further Mathematics for 
Economic Analysis (2 ed) 

 Prentice Hall 

3. F.S.Hillier, 
G.J.Lieberman 

2004 Introduction to operations 
research (8 ed.) 

 McGraw Hill  

Papildoma literatūra 
A. Apynis 2005 Optimizavimo metodai  VU leidykla 
A.C.Chiang, K.Wainwright 
 

2004 Fundamental methods of 
mathematical economics 

 McGraw Hill 

P.N.V. Tu 
 

1995 Dynamical Systems : An 

Introduction with 

Applications in Economics 

and Biology 

 Springer-Verlag 

 

Praktika 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Praktika  
 

Dėstytojai Padalinys  
Koordinuojantis: prof. Vydas Čekanavičius Matematikos ir informatikos fakultetas 

Ekonometrinės analizės katedra 
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Studijų pakopa Dalyko lygmuo Dalyko tipas 
Pirmoji   Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalbos 
Savarankiškas darbas Aštuntas (pavasario) semestras Lietuvių/anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Visi specialybės dalykai Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

Dalyko  apimtis 
kreditais 

Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

15  450 4 446 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Praktika skirta ugdyti bei lavinti visas studijų programoje įgytas kompetencijas ir praktiškai pritaikyti 
statistikos bei  ekonomikos žinias sprendžiant realius statistikos ir/ar ekonometrinius uždavinius. Praktikos 
metu atlikti statistiniai/ekonominiai tyrimai ir gauti rezultatai apibendrinami baigiamajame bakalauro 
darbe.   

Dalyko studijų siekiniai. 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

– gebėti rinkti ir sisteminti konkrečiai užduočiai 
reikalingus statistinius ir/ar ekonominius  
duomenis; 

 
Savarankiškas darbas 
pasirinktoje įmonėje 
 
Katedros paskirto 
dėstytojo konsultacijos 
teoriniais klausimais 

Gynimas 

– gebėti praktiškai pritaikyti aprašomosios 
statistikos bei statistinės analizės ir rezultatų 
interpretavimo metodus; 

– gebėti praktiškai pritaikyti ekonomines žinias 
atliekant iškeltas statistines/ekonometrines 
užduotis; 

– gebėti praktiškai pritaikyti ekonomintrinės 
analizės  žinias bei  metodus; 

– demonstruoti statistikos ir ekonomikos 
terminologijos, metodų, susitarimų ir principų 
išmanymą; 

 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir 
užduotys 
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Užduotys 
 

 

Praktika pasirinktoje įmonėje  4  4 446 Spręsti įmonės praktikos 
vadovo patikėtas užduotis. 

Iš viso  4  4 446  

 
 

Vertinimo Svoris Atsiskaitym Vertinimo kriterijai 
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strategija proc. o laikas  
Įmonės praktikos 
vadovo nustatyta 
atsiskaitymo forma 

50 Gegužės 
mėnesį, 
pasibaigus 
praktikai iki 
gynimo 
katedroje 

Įmonės praktikos vadovo paskirtas pažymys. Įmonės 
vadovas  nuo 1 iki 5 balų  vertina studento teorinių žinių 
ir praktinių gebėjimų lygį praktikos pradžioje ir 
pabaigoje, bendruosius student gebėjimus, asmenines 
savybes, praktikos metu įvykdytų uždavinių reikšmę. 
Bendras įmonės vadovo vertinimų vidurkis sudaro pusę 
praktikos vertinimo pažymio. 

Gynimas 
 

50 Gegužės 
mėnesį, 
pasibaigus 
praktikai 

Studento praktiką vertina Ekonometrinės analizės 
katedros sudaryta komisija. Leidžiama gintis tik 
pateikus praktikos ataskaitą. Vertinama praktikos metu 
atlikta užduotis, pateikta ataskaita, atsakymai į 
užduodamus klausimus.Komisijos parašyto pažymio 
pusė sudedama su įmonės praktikos vadovo paskirtu 
pažymiu ir gaunamas galutinis pažymys. 

 

Praktinė ekonometrija I 

DALYKO  APRAŠAS 
 

Dalyko  pavadinimas Kodas 
Praktinė ekonometrija I  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis : Doc. Remigijus Lapinskas Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomas 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Trečias (rudens) semestras Lietuvių/Anglų 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Statistikos įvadas  Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Mikroekonomika 
 
Dalyko  apimtis  kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 140 95 45 

 

Dalyko  tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Gebėjimas dirbti grupėje ir prisiimti atsakomybę už patikėtą užduotį 
Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis 
Mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine įranga. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 
Gebėti formalizuoti ekonominius dėsnius ir 
išreikšti juos ryšiais tarp ekonominių kintamųjų. 
Gebėti užrašyti šiuos ryšius regresinėmis 
lygtimis ir suprasti metodus bei sąlygas 
reikalingas modelių parametrams tinkamai 
vertinti.   

Probleminis dėstymas, 
atvejų analizė, diskusija. 
 
Darbas komputerinėje 
laboratorijoje  

Statistinių programų įsisavinimo 
testavimas, vidurio semestro ir 
galutinis egzaminai raštu,   rinktinių 
temų prezentacijos 

Gebėti tinkamai parinkti modelio specifikaciją ir 
kvalifikuotai testuoti teorines prielaidas, o taip 
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pat panaudoti šiuos modelius kiekybinėms 
prognozėms. 

Gebėti naudotis komputerinėmis programomis 

 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir 
užduotys 
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Užduotys 

1. Statistinių duomenų tipai ir jų modeliai. 
Regresiniai modeliai, pavyzdžiai. 

4  2  6 2 [RLpa; 1 ir 2 skyriai] 
[RLpr; 1 ir 2 skyriai]  

2. Vieninė regresija: mažiausiųjų kvadratų (MK) 
modelis, MK įvertinių savybės, regresijos 
modelis, hipotezių tikrinimo būdai, 
determinacijos koeficientas, modelio funkcinės 
formos parinkimas, heteroskedastiniai ir 
autoregresiniai modeliai, netiesinė regresija. 

12  12  24 10 [RLpa; 3 skyrius] 
[RLpr; 3 skyrius] 

3. Vidurio semestro egzaminas 2 2   4 4 Pasiruošimas egzaminui 
4. Kontrolinis darbas Nr.1 (komputerinėje 
klasėje)  

 2 2  4 4 Pasiruošimas kontroliniam 
darbui 

5. Dauginė regresija: MK metodo formulės, 
multikolinearumas, AIC, BIC ir panašūs 
modelkslumo matai, nominalūs prognoziniai 
kintamieji, hipotezių apie modelio koeficientus 
tikrinimas, heteroskedastiniai ir autoregresiniai 
modeliai, specifikacijos testai, instrumentiniai 
kintamieji, simultaninės lygtys.  

12  11  23 8 [RLpa; 4 skyrius] 
[RLpr; 4 skyrius] 

6. Diskrečiojo atsako modeliai. 4  3  7 2 [RLpa; 5 skyrius] 
[RLpr; 5 skyrius] 

7. Kontrolinis darbas Nr.2 (komputerinėje 
klasėje) 

 2 2  4 4 Pasiruošimas kontroliniam 
darbui 

8. Prezentacija  2  16 18 5 Prezentacijos rengimas 
9. Galutinis egzaminas  3 2   5 6 Pasiruošimas egzaminui 

Iš viso 37 10 32 16 95 45  

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskai-
tymo lai-
kas  

Vertinimo kriterijai 

Bendra vertinimo sistema:  Priklausomai nuo studentų lygio ir dėstymo bei tvarkaraščio niuansų, vertinimo rėžiai gali 
kiek keistis, tačiau paprastai teigiamam pažymiui gauti reikia surinkti bent 30t. (iš maksimalių 100t.) ir iš sesijinio 
egzamino gauti ne mažiau kaip 5t (iš maksimalių 35t.). Pagal surinktų taškų skaičių apytiksliai po 10% išlaikiusiųjų 
gauna 10 ir 9, po maždaug 20% - 8,7,6 ir 5.  
Perlaikymas. Studentai, gavę nepatenkinamą pažymį, gali laikyti papildomą egzaminą raštu iš viso kurso medžiagos (jis 
vertinamas 100t). Pažymys skaičiuojamas pagal semestro taškų ir papildomo egzamino vidurkį (patenkinamam pažymiui 
gauti reikia surinkti bent 30t.)        
Kontrolinis darbas Nr.1 
komputerinėje klasėje 

12,5 8–9  
savaitė 

Viena užduotis iš praeitos medžiagos – vertinant užduotis 
skaidoma į 3-6 dalis, visos užduoties maksimalus taškų skaičius - 
12,5 taško.  

Kontrolinis darbas Nr.2 
komputerinėje klasėje 

12,5 17-18 
savaitė 

Viena užduotis iš praeitos medžiagos – vertinant užduotis 
skaidoma į 3-6 dalis, visos užduoties maksimalus taškų skaičius - 
12,5 taško. 
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Praktinė ekonometrija II 

DALYKO  APRAŠAS 
 

Dalyko  pavadinimas Kodas 
Praktinė ekonometrija II  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordonuojantis : Doc. Remigijus Lapinskas Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 

Prezentacija 15 Pagal 
sudarytą 
eilę 

Kiekvienas studentas kartu su vienu ar dviem bendramoksliais 
vieną kartą per semestrą pristato dėstytojo nurodytą temą.   
Aiškiai suformuluota temos klausimų esmė   – 3,5t. 
Sklandus, logiškas dėstymas                           – 3,5t. 
Žino visų paminėtų savokų apibrėžimus ir savybes – 3,5t. 
Už prasmingą klausimo praplėtimą ir papildomos medžiagos 
paiešką internete – 3,5t. 
Oratoriniai sugebėjimai, bendravimas su auditorija – 1t. 
Prezentacija anglų kalba – 2 premijiniai taškai  

Vidurio semestro 
egzaminas 

25 8-9 
savaitė 

Teorijos egzaminas raštu iš maždaug pusės viso kurso medžiagos 
– egzaminas susideda iš 5-8 klausimų, vertinant klausimai 
skaidomi į dalis, maksimalus taškų skaičius – 25.  

Sesijinis egzaminas 
 

35 sausio 
mėn. 

Egzaminas raštu iš antros kurso dalies plius iš nurodytų ankstesnių 
temų –   egzaminas susideda iš 6-10 klausimų, vertinant klausimai 
skaidomi į dalis, maksimalus taškų skaičius - 35. 

Aktyvumas klasėje   Už aktyvumą klasėje, už teisingus atsakymus į klausimus paskaitų 
ar pratybų metu studentai gali būti premijuojami vienu tašku. 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Lapinskas R. 2011 RLpa – Praktinė 

ekonometrija.I Practical 
econometrics.I Regression 
Models (Lecture Notes) – 
paskaitų konspektas anglų 
kalba 

 http://uosis.mif.vu.lt/~rlapins
kas/2013-2014/PE I/ 

Lapinskas R. 2011 RLpr – Praktinė 
ekonometrija.I Practical 
econometrics.I Regression 
models (Computer Labs) – 
pratybų konspektas anglų 
kalba 

 http://uosis.mif.vu.lt/~rlapins
kas/2013-2014/PE I/ 

Papildoma literatūra 
Wooldridge J.M. 2009 Introductory econometrics: a 

modern approach 
 Mason, South-Western 

Cengage Learning 
Hill R.C., Griffiths W.E., 
Judge G.G. 

2012 Principles of econometrics  Danvers, Wiley 

Stock J.H., Watson M.W.  2007 Introduction to econometrics  Boston, Pearson Addison-
Wesley 

Boguslauskas V. 2009 Ekonometrika  Kaunas, Technologija 
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Studijų pakopa Dalyko tipas 
Pirmoji Privalomas 

 
Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Ketvirtas (pavasario) semestras Lietuvių/Anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Statistikos įvadas, Praktinė 
ekonometrija I , Mikroekonomika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Makroekonomika 

 
Dalyko  apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 150 95 55 

 

Dalyko  tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Gebėjimas dirbti grupėje ir prisiimti atsakomybę už patikėtą užduotį 
Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis 
Mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine įranga. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 
Gebėti klasifikuoti laikines sekas (stacionarios 
sekos, sekos su trendu, sekos su vienetine šaknimi, 
daugiamačiai modeliai ir pan.) 

Probleminis dėstymas, atvejų 
analizė, diskusija. 
 
Darbas komputerinėje 
laboratorijoje  

Statistinių programų 
įsisavinimo testavimas, vidurio 
semestro ir galutinis egzaminai 
raštu, rinktinių temų 
prezentacijos 

Gebėti paaiškinti regresinio modelio su laikinėmis 
sekomis sudarymo ir prognozavimo principus 

Gebėti naudotis komputerinėmis programomis 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1.  Statistinių duomenų tipai ir jų 
modeliai, laikinės sekos, jų 
pavyzdžiai 

4  2  6 2 [RLpa; 0 ir 1 skyriai] 
[RLpr; 0 ir 1 skyriai]  

2. Stacionarios sekos – baltasis 
triukšmas, stacionarios sekos, MA 
ir AR procesai ir jų prognozavimas, 
ARCH modelis  

6  6  12 3 [RLpa; 2 skyrius] 
[RLpr; 2 skyrius] 

3. Sekos su determinuotoju trendu 
ir sezonine komponente 

2  2  4 3 [RLpa; 3 skyrius] 
[RLpr; 3 skyrius] 

4.  Sekos su vienetine šaknimi 4 1 4  9 3 [RLpa; 4 skyrius] 
[RLpr; 4 skyrius] 

5. Regresiniai modeliai su 
ankstiniais 

2 1 1  4 3 [RLpa; 5 skyrius] 
[RLpr; 5 skyrius] 

6. Vidurio semestro egzaminas 2 2   4 5 Pasiruošimas egzaminui 
7. Kontrolinis darbas Nr.1 
(komputerinėje klasėje)  

 2 2  4 2 Pasiruošimas 
kontroliniam darbui 

8. Regresiniai laikinių sekų 
modeliai – stacionarios sekos ir 
sekos su vienetine šaknimi, koin-
tegruoti kintamieji, pa-klaidų 
korekcijos modelis  

4  4  8 3 [RLpa; 6 skyrius] 
[RLpr; 6 skyrius] 

9. Daugiamačiai modeliai – 
Grangerio priežastingumas, VAR ir 
VEC mode-liai 

4  4  8 3 [RLpa; 7 skyrius] 
[RLpr; 7 skyrius] 

10. Prognozinų kintamųjų 
endogeniškumo problema 

2  1  3 3 [RLpa; 8 skyrius] 
[RLpr; 8 skyrius] 

11. Lygčių sistemos 2  2  4 3 [RLpa; 9 skyrius] 
[RLpr; 9 skyrius] 

12. Panelinių duomenų modeliai 2  2  4 2 [RLpa; 10 skyrius] 
[RLpr; 10 skyrius] 

13. Kontrolinis darbas Nr.2 
(komputerinėje klasėje) 

 2 2  4 2 Pasiruošimas 
kontroliniam darbui 

14. Prezentacija    16 16 10 Prezentacijos rengimas 
15. Galutinis egzaminas  3 2   5 8 Pasiruošimas egzaminui 

Iš viso 
 

37 10 32  16 95 55  

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskai-
tymo lai-
kas  

Vertinimo kriterijai 

Bendra vertinimo sistema:  Priklausomai nuo studentų lygio ir dėstymo bei tvarkaraščio niuansų, vertinimo rėžiai 
gali kiek keistis, tačiau paprastai teigiamam pažymiui gauti reikia surinkti bent 30t. (iš maksimalių 100t.) ir iš 
sesijinio egzamino gauti ne mažiau kaip 5t (iš maksimalių 35t.). Pagal surinktų taškų skaičių apytiksliai po 10% 
išlaikiusiųjų gauna 10 ir 9, po maždaug 20% - 8,7,6 ir 5.  
Perlaikymas. Studentai, gavę nepatenkinamą pažymį, gali laikyti papildomą egzaminą raštu iš viso kurso medžiagos 
(jis vertinamas 100t). Pažymys skaičiuojamas pagal semestro taškų ir papildomo egzamino vidurkį (patenkinamam 
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Regresiniai modeliai 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Regresiniai modeliai  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Marijus Radavičius 
Kiti: lekt. Vytautas Maniušis; doc. R. Lapinskas  

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 

pažymiui gauti reikia surinkti bent 30t.)        
Kontrolinis darbas Nr.1 
komputerinėje klasėje 

12,5 8–9  
savaitė 

Viena užduotis iš praeitos medžiagos – vertinant užduotis 
skaidoma į 3-6 dalis, visos užduoties maksimalus taškų skaičius - 
12,5 taško.  

Kontrolinis darbas Nr.2 
komputerinėje klasėje 

12,5 17-18 
savaitė 

Viena užduotis iš praeitos medžiagos – vertinant užduotis 
skaidoma į 3-6 dalis, visos užduoties maksimalus taškų skaičius - 
12,5 taško. 

Prezentacija 15 Pagal 
sudarytą 
eilę 

Kiekvienas studentas kartu su vienu ar dviem bendramoksliais 
vieną kartą per semestrą pristato dėstytojo nurodytą temą.   
Aiškiai suformuluota temos klausimų esmė  – 3,5t. 
Sklandus, logiškas dėstymas                           – 3,5t. 
Žino visų paminėtų savokų apibrėžimus ir savybes – 3,5t. 
Už prasmingą klausimo praplėtimą ir papildomos medžiagos 
paiešką internete – 3,5t. 
Oratoriniai sugebėjimai, bendravimas su auditorija – 1t. 
Prezentacija anglų kalba – 2 premijiniai taškai  

Vidurio semestro 
egzaminas 

25 8-9 
savaitė 

Teorijos egzaminas raštu iš maždaug pusės viso kurso medžiagos 
– egzaminas susideda iš 5-8 klausimų, vertinant klausimai 
skaidomi į dalis, maksimalus taškų skaičius – 25.  

Sesijinis egzaminas 
 

35 birželio 
mėn. 

Egzaminas raštu iš antros kurso dalies plius iš nurodytų ankstesnių 
temų –   egzaminas susideda iš 6-10 klausimų, vertinant klausimai 
skaidomi į dalis, maksimalus taškų skaičius - 35. 

Aktyvumas klasėje   Už aktyvumą klasėje, už teisingus atsakymus į klausimus paskaitų 
ar pratybų metu studentai gali būti premijuojami vienu tašku. 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio 
Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Lapinskas R. 2011 RLpa – Praktinė ekonometrija.II 

Time Series Analysis (Lecture 
Notes) – paskaitų konspektas 
anglų kalba 

 http://uosis.mif.vu.lt/~rlapins
kas/2013-2014/PE II/ 

Lapinskas R. 2011 RLpr – Praktinė ekonometrija. II 
Time Series Analysis (Computer 
Labs) – pratybų konspektas anglų 
kalba 

 http://uosis.mif.vu.lt/~rlapins
kas/2013-2014/PE II/ 

Papildoma literatūra 
Leipus R.  Finansinės laiko eilutės  http://mif.vu.lt/~remis 
Diebold F. 2004 Elements of Forecasting, 3rd Ed.,   Thomson South-Western 
Verbeek M. 2006 A Guide to Modern 

Econometrics, 3rd ed. 
 John Wiley & Sons 
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Studijų pakopa Dalyko tipas 
Pirma pakopa Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė  Penktas (rudens) semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Algebra, Statistika Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  145 val. 64 81 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Studentai žinos regresinius modelius ir jų panaudojimo galimybes, gebės gebėti sudaryti paprastus ir daugialypius 
tiesinius regresinius modelius, vertinti jų parametrus, testuoti parametrų reikšmes, interpretuoti gautus rezultatus ir 
juos praktiškai taikyti  (pvz., prognozavimui, priežastinių ryšių analizei, imitaciniam modeliavimui), konstruoti 
pasikliautinus intervalus ir tikrinti klasikines parametrines hipotezes, taikyti parametrų vertinimo metodus: mažiausių 
kvadratų, momentų, didžiausio tikėtinumo, atliekant ekonometrinę anlizę naudotis statistiniais paketais. 
Dalyko ugdomos kompetencijos: Gebėjimas parinkti tinkamus  ekonometrinius modelius, juos vertinti bei analizuoti; 
Gebėjimas analizuoti statistinius modelius; Mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine 
įranga. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 žinoti ir suprasti pagrindines regresinės 
analizės sąvokas ir principus; 

 žinoti Gauso-Markovo modelį, Gauso regresiją 
ir suprasti juos nusakančių prielaidų esmę. 

Akademinės ir probleminės 
paskaitos, skirtos išaiškinti 
regresinės analizės principus ir 
metodus, atvejo analizė. 
 
Pratybose sprendžiami uždavi-
niai iliustruojantys ir pade-
dantys supratsi paskaitose 
išdėstytas sąvokas ir metodus. 
Individuausl ir grupinis 
darbas: namų darbai,  
dalyvavimas seminaruose ir 
diskusijose, atvejo analizė. 

Kontroliniai darbai, 
koliokviumas, egzaminas raštu. 

 gebėti formalizuoti ekonominį uždavinį, 
sudaryti, priderinti ir/ar modifikuoti 
ekonometrinį modelį konkrečiam atvejui; 

 gebėti patikrinti sudaryto regresinio modelio 
prielaidas ir pateikti ekonometrinę rezultatų 
interpretaciją. 

Kontroliniai darbai, 
individualių ir grupinių 
užduočių rezultatų pristatymas 
auditorijai, koliokviumas, 
egzaminas raštu 

 
 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir 
užduotys 
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Užduotys 
 
 

Spręsti uždavinius: 

1. Mažiausių kvadratų metodas 6 6   12 10 Išspręsti uždavinius: 
[2] 2, 3 sk.; [4] 3 sk.. 

2. Regresijos funkcija, optimali tiesinė 
prognozė 

4 4   8 10 Išspręsti uždavinius: 
[2] 7 sk.; [4] 6, 4 sk. 

3. Gauso-Markovo modelis, mažiausių 
kvadratų įvertinių savybės 

6  6   12 12 Išspręsti uždavinius: 
[2] 2, 3, 5 sk.; [4] 3, 4, 6 
sk. 

4. Gauso regresija, Fišerio ir Stjudento 6  6   12 12 Išspręsti uždavinius: [2] 2, 
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kriterijai, pasikliautinieji intervalai 3, 10 sk.; [4] 4, 5, 6, 17 sk. 
5. Heteroskedastiškos ir koreliuotos 

paklaidos 
6 6   12 12 Išspręsti uždavinius: 

[2] 5, 6 sk.; [4] 10, 11, 12 
sk. 

6. Regresinio modelio specifikavimo 
uždaviniai, netiesinės transformacijos, 
multikolinearumas 

4 4   8 10 Išspręsti uždavinius: 
[2] 4, 5 sk.; [4] 7, 8, 9 sk. 

7.  Pasiruošimas egzaminui      15 Savarankiškai išspręsti 
ankstesnių metų 
kolokviumų ir egzaminų 
uždavinius 

Iš viso 32 32   64 81  

 
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Bendros pastabos   Visiems vertinimams taikoma 10 balų sistema. Tam, kad gauti 
teigiamą galutinį įvertinimą yra būtina iš egzamino raštu 
(koliokviumo) gauti teigiamą įvertinimą (ne mažiau kaip 5). 
Tuomet galutinis įvertinimas yra lygus svertiniam visų 
įvertinimų vidurkiui su žemiau nurodytais svoriais apvalinant į 
didesniąją pusę. 

Kontroliniai darbai ir 
pratybos 

40 % Semestro 
metu 

Vieną kontrolinį sudaro 2-5 skirtingo sudėtingumo uždaviniai, 
kurių santykinis sudėtingumas taškais yra nurodytas. 
Uždavinių sudėtingumas nustatomas, naudojantis ekspertiniu 
vertinimu. Planuojami 2 kontroliniai darbai, kiekvieno jų 
svoris yra 20 %. 

Kolokviumas 20 % Semestro 
viduryje 

Kolokviumą (20 %). sudaro 4-6 skirtingo sudėtingumo 
užduotys, kurių santykinis sudėtingumas taškais yra nurodytas. 
Užduočių sudėtingumas nustatomas, remiantis statistiniais 
kriterijais ir ekspertiniu vertinimu. Teigiamam pažymiui gauti 
reikia surinkti ne mažiau kaip 10 taškų. Aukštesni įvertinimai 
gaunami surinkus daugiau taškų. 

Egzaminas raštu 40 % Semestro 
gale 

Egzaminą (40 %) raštu sudaro 4-6 skirtingo sudėtingumo 
užduotys, kurių santykinis sudėtingumas taškais yra nurodytas. 
Užduočių sudėtingumas nustatomas, remiantis statistiniais 
kriterijais ir ekspertiniu vertinimu. Teigiamam pažymiui gauti 
reikia surinkti ne mažiau kaip 10 taškų. Aukštesni įvertinimai 
gaunami surinkus daugiau taškų. 

 

Autorius Leidi-
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
[1] M. Creel (Universitat 
Autonoma de Barselona) 

2011 Econometrics  http://pareto.uab.es/mcreel/Econ
ometrics/ 

[2] A. Račkauskas 2003 Ekonometrijos įvadas   http://www.mif.vu.lt/katedros/e
ka/Ek-apz.pdf 

Papildoma literatūra 
[3] W. H. Greene 2003 Econometric Analysis  Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice-Hall, (5th ed.) 
[4]  M.Verbeek  2004 A Guide to Modern 

Econometrics 
 John Wiley (2nd ed.). 

[5] J. M. Wooldridge  2006 Introductory Econometrics: 
A Modern Approach 

 South-Western College 
Publishing, Cincinnati, Ohio 
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(3rd  edition.) 
[6] Kатышев П.К., Магнус 
Я.Р., Пересецкий А.А. 

2005 Эконометрика. Начальный 
курс 

 Москва: Дело, (7-as papildytas 
leid.) 

[7] Катышев П.К., Магнус 
Я.Р., Пересецкий А.А  

2003 Сборник задач к начально-
му курсу эконометрики. 

 Москва, Дело 

 

Rizikos valdymas 

DALYKO  APRAŠAS 
 

Dalyko  pavadinimas Kodas 
Rizikos valdymas  
 

Dėstytojas  Padalinys  
Koordinuojantis : Doc. Martynas Manstavičius Matematinės analizės katedra 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
 

Studijų pakopa Dalyko tipas 
Pirmoji Pasirenkamas 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalbos 
Auditorinė Šeštas(pavasario) semestras Lietuvių / anglų  
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Matematinė analizė I, II, tikimybių teorija 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Laiko eilutės 
 

 
Dalyko  apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  125 50 75 

 

Dalyko  tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Ugdomas analitinis ir kritinis mąstymas, praktiškai taikant matematikos žinias finansinei rizikai modeliuoti bei 
vertinti. 
Dalyko ugdomos kompetencijos: Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis  

Dalyko studijų siekiniai. 
 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas 
turėtų: 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

– gebėti atpažinti įvairių rūšių rizikas, 
nustatyti jų kilmę 

Tradicinės paskaitos, skirtos 
rizikos valdymo teorijai; 
Pratybos ir įtraukiančios 
diskusijos, skirtos 
uždaviniams spręsti ir teorijai 
pagilinti; 
Savarankiškas darbas skirtas 
papildomiems (pratybų metu 
nespręstiems) uždaviniams 
spręsti ir teorijos žinioms 
užtvirtinti 

Testavimas (uždaros-knygos 
teoriniai klausimai ir atviros-
knygos praktinės užduotys) 

– gebėti apskaičiuoti rizikos kainą, priemoką, 
paaiškinti efektyvaus portfelio pasirinkimą, 
remiantis naudingumo teorija 

– gebėti paaiškinti teorinių rizikos modelių 
sudarymo principus, apskaičiuoti reikiamas 
modelių komponentes 

– gebėti paaiškinti praktikoje taikomų kredito 
rizikos modelių teorinį ir metodologinį 
pagrindą, juos palyginti ir klasifikuoti 

 
 

 
Kontaktinio darbo 

valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1.  Rizikos samprata, kaina, priemoka; 
naudingumo teorijos elementai 

10  2 12 12 Perskaityti [1, I skyrių], išspręsti skyrelių 
gale esančius uždavinius, savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

2. Finansinių rizikų klasifikacija 3   3 3 Perskaityti [1, II skyrių],  savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

3. Kreditų portfelio nuostolių 
modeliavimas 

4  2 6 6 Perskaityti [1, III skyrių], išspręsti skyrelių 
gale esančius uždavinius, savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

4. Pasirengimas I kontroliniui ir jo 
rašymas 

 2 3 5 8 Perskaityti [1, I-III skyrius], pakartoti 
uždavinių sprendimus 

5.  Bernulio ir Puasono modeliai – 
teoriniai aspektai 

4  2 6 6 Perskaityti [1, IV.1 skyrelį], išspręsti skyrelių 
gale esančius uždavinius, savarankiškai 
studijuoti papildomą literatūrą 

6. Praktikoje taikomi modeliai: „KMV 
Portfolio Manager“, „CreditMetrics“, 
„CreditRisk+”, “CreditPortfolioView” 

6  2 8 8 Perskaityti [1, IV.2-4 skyrelius], išspręsti 
skyrelių gale esančius uždavinius, 
savarankiškai studijuoti papildomą literatūrą 

7. Pasirengimas II kontroliniui ir jo 
rašymas 

 2 3 5 8 Perskaityti [1, III-IV skyrius], pakartoti 
uždavinių sprendimus 

8. Pasirengimas egzaminui ir jo rašymas  1 2 5 24 Pakartoti teoriją ir uždavinių sprendimus 
Iš viso 27 5 16 50 75  

 
 
Vertinimo strategija Svoris proc. Atsiskaitymo 

laikas  
Vertinimo kriterijai 

2 kontroliniai darbai 
raštu 
 
Kontrolinį darbą (3 val. 
trukmės) sudaro 3-4 
praktinės užduotys, 
kiekviena iš 2-5 susijusių 
klausimų. Teisingas ir 
išsamiai pagrįstas 
atsakymas į klausimą 
vertinamas 4 taškais, už iš 
dalies teisingą/ neišsamiai 
pagrįstą atsakymą skiriama 
1-3 taškai, nepagrįstas 
atsakymas arba neatsakytas 
klausimas vertinamas 0 
taškų.Leidžiama turėti 1 
A4 formato lapą su 
formulėmis.  
I kontrolinis iš I-III temų;  
II kontrolinis iš V-VI temų. 

40 (po 20 
kiekvienas) 

Pratybų metu, 
užbaigus 
atitinkamą teorijos 
ir praktinę dalis 
(maždaug 9 ir 15 
semestro savaitės) 

10 balų–studentas surinko tarp 90% ir 100% galimų 
taškų 
9 balai – studentas surinko tarp 80% ir 89,99% 
galimų taškų 
8 balai – studentas surinko tarp 70% ir 79,99% 
galimų taškų 
7 balai – studentas surinko tarp 60% ir 69,99% 
galimų taškų 
6 balai – studentas surinko tarp 50% ir 59,99% 
galimų taškų 
5 balai – studentas surinko tarp 40% ir 49,99% 
galimų taškų 
1-4 balai – studentas surinko mažiau nei 40% 
galimų taškų galimų taškų 

Egzaminas raštu 
 
2 val. trukmės egzaminas 
raštu (iš I-III, V-VI temų), 
iš teorinės uždaros-knygos 

60 Sesijos metu 10 balų–studentas puikiai įsisavino studijuotą 
medžiagą, geba ją analizuoti ir apibendrinti, 
supranta ir tinkamai naudoja sąvokas, žino kurso  
esminius rezultatus. Surinko ne mažiau kaip 90% 
galimų taškų. 
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Skaitiniai metodai 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Skaitiniai metodai  
 

Dėstytojas Padalinys 
Koordinuojantis: doc. dr. Olga Štikonienė  
Kitas (-i): 

Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos 
katedra 
Matematikos ir informatikos fakultetas 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 

ir praktinės atviros-knygos 
(leidžiama turėti 1 A4 
formato lapą su 
formulėmis) dalių.  
Teorinę sudaro 4 
klausimai, praktinę – 2 
užduotys, kiekviena iš 2-5 
susijusių klausimų. 
Teisingas ir išsamiai 
pagrįstas atsakymas į 
klausimą vertinamas 4 
taškais, už iš dalies 
teisingą/ neišsamiai 
pagrįstą atsakymą skiriama 
1-3 taškai, nepagrįstas 
atsakymas arba neatsakytas 
klausimas vertinamas 0 
taškų. 

8-9 balai – studentas labai gerai/gerai įsisavino 
studijuotą medžiagą, geba ją sisteminti ir 
apibendrinti, supranta  naudojamas sąvokas bei  
žino daugumą kurso esminių rezultatų. Surinko tarp  
80% ir 89,99% (9 balai) arba tarp 70% ir 79,99% (8 
balai) galimų taškų. 
6-7 balai – studentas supranta  pagrindines 
studijuoto dalyko sąvokas bei žino kurso 
pagrindinius rezultatus. Surinko tarp 60% ir 69,99% 
(7 balai) arba tarp 50% ir 59,99% (6 balai) galimų 
taškų. 
5 balai – studentas paviršutiniškai supranta sąvokas 
bei žino tik kai kuriuos  kurso rezultatus. Surinko 
tarp 40% ir 49,99% (5 balai) galimų taškų. 
4-1 balai – studentas nežino studijuotos medžiagos. 
Terminus ir sąvokas vartoja netinkamai. Surinko 
mažiau kaip 40% galimų taškų 

Galutinis balas gaunamas sudedant kiekvieno įvertinimo balus, padaugintus iš atitinkamo svorio, ir apvalinant 
iki artimiausio sveiko skaičiaus; pvz. 8,5 apvalinama iki 9, o 8,49 apvalinama iki 8. 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio 
Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. M. Manstavičius 2011 Rizikos valdymas. Paskaitų 

konspektas III kursui 
 http://uosis.mif.vu.lt/~mmartynas/rizi

kos_valdymas.pdf 
Papildoma literatūra 
2. C. Bluhm, L. 
Overbeck, C. Wagner  

2003 An Introduction to Credit Risk 
Modeling 

 Chapman&Hall/CRC  
(VU MIF biblioteka 3 vnt.) 

3. G.A. Holton  2004 Value-at-risk. Theory and 
Practice 

 Academic Press;  
(VU MIF biblioteka 1 vnt.) 

4. C. Marrison 2002 The fundamentals of risk 
measurement 

 McGraw-Hill 
(VU MIF biblioteka 1 vnt.) 

5. G. Chaplin 2006 Credit derivatives: risk 
management, trading and 
investing 

 Willey  
(VU MIF biblioteka 1 vnt.) 

6. M.K. Ong 2000 Internal credit risk models: 
capital allocation and  
performance measurement 

 Risk Books, London 
(VU MIF biblioteka 1 vnt.) 
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Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalbos 

Auditorinė Penktas (Rudens)semestras Lietuvių 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Matematinė analizė I, II, Algebra ir 
geometrija, Algebra  

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis 

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 125 66 59 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko tikslas: ugdyti studentų abstraktų mąstymą bei matematinį raštingumą, gebėjimą perprasti  
matematinius modelius, aprašomus įvairaus tipo lygtimis, suprasti matematinius įrodymus, suprasti 
pagrindines matematinės analizės ir algebros  sąvokas bei rezultatus, gebėti  juos taikyti formuluojant ir 
sprendžiant įvairias problemas skaitiniais metodais. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Gebės apibrėžti svarbiausias skaitinių metodų teorijos 
sąvokas, iliustruoti jas pavyzdžiais. 

Tradicinė paskaita 
Praktiniai užsiėmimai 

Savarankiškas darbas su 
literatūra 

Egzaminas raštu 

Gebės formuluoti ir įrodyti svarbiausius skaitinių 
metodų teorijos teiginius. 

Egzaminas raštu 

Gebės taikyti skaitinių metodų teorijos teiginius  
spręsdami standartinius uždavinius analiziškai ir/arba  
naudojant matematinę programinę įrangą. 

Egzaminas raštu 
Užduočių 
atsiskaitymai 

Gebės suformuluoti matematine kalba praktinius 
uždavinius. 

Užduočių 
atsiskaitymai 

Gebės spręsti ir analizuoti matematinius modelius 
pateikti, matematinio modelio pagrindu, išvadas ir jas 
logiškai pagrįsti. 

Egzaminas raštu 
Užduočių 
atsiskaitymai 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Kompiuterių aritmetika ir algoritmai. 2     
 

2 2 Literatūros 
studijavimas 
[1] 1 skyrius. 

2. Tiesinių lygčių sistemų tiesioginiai 
sprendimo metodai. Gauso metodas.  
Nesuderintos sistemos. Pagrindinio elemento 
parinkimo būdai. Gauso metodo skaičiavimų 
apimtis. Triįstrižainės sistemos (perkelties 
algoritmas). Skaidos metodai. Choleckio 
metodas. 

3    4 1 8 9 Literatūros 
studijavimas [1] 3 
skyrius. 
Uždavinių 
sprendimas 
Laboratorinis darbas: 
uždavinių sprendimas 
perkelties metodų. 
Palyginimas su tiksliu 
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sprendiniu. 
3. Duomenų aproksimavimas. 
Funkcijų interpoliavimas.Tiesinis, kvadratinis 
interpoliavimai. Skirtumų santykio formulės ir 
skirtumų lentelės sudarymas.  Niutono 
interpoliacinis daugianaris. Interpoliavimas 
splainais. Tiesinis, kvadratinis ir kubinis 
splainai. 
Mažiausių kvadratų metodas. 

6    6 1 12 9 Literatūros 
studijavimas  
[1] 6 skyrius. 
Uždavinių 
sprendimas 
Laboratorinis darbas: 
Kubinio splaino 
koeficientų radimas, 
kai duota funkcijos 
reikšmių lentelė. 

4. Netiesinių lygčių sprendimas. 
Spūdusis atvaizdis ir jo savybės. Vektoriaus 
norma, matricos norma, suderintos normos. 
Simetrinės matricos norma. Nelygybės tarp 
simetrinių matricų. 
Pusiaukirtos metodas. Šaknų atskyrimas. 
Paprastųjų iteracijų metodas.   Relaksacijos 
metodas. Niutono metodas. Kirstinių metodas.  
Netiesinių lygčių sistemų sprendimas. 

3    6 1 10 8 Literatūros 
studijavimas  
[1] 2 skyrius. 
Uždavinių 
sprendimas 
Laboratorinis darbas: 
Netiesinių lygčių ir jų 
sistemų sprendimas 

5. Tiesinių lygčių sistemų iteraciniai 
sprendimo metodai. Jakobio,  Zeidelio, 
relaksacijos metodai. Neišreikštiniai 
stacionarieji iteraciniai metodai. Iteracinių 
metodų klasifikacija. Stacionariųjų metodų 
pakankamoji konvergavimo sąlyga.  Optimali 
iteracinio parametro reikšmė.  Sąlygotumo 
skaičius.  Neišreikštinių stacionariųjų metodų 
sąlygos. Variaciniai metodai: didžiausio 
nuolydžio, jungtinių gradientų metodai.  

4    6 1 10 9 Literatūros 
studijavimas  
[1] 4 skyrius. 
Uždavinių 
sprendimas 
Laboratorinis darbas: 
Tiesinių lygčių 
sistemų sprendimas  
iteraciniu ir 
variaciniu metodais. 

6. Skaitinis integravimas ir paprastųjų 
diferencialinių lygčių sprendimas: 
Stačiakampių formulės. Trapecijų formulė. 
Simpsono formulė. Paklaidos įvertinimo 
būdai.  Rungės taisyklė. Neapibrėžtinių 
koeficientų metodas. Adaptyvieji skaitinio 
integravimo metodai. Gauso skaitinio 
integravimo formulės. 
Paprastųjų diferencialinių lygčių pagrindinės 
sąvokos ir skaitiniai sprendimo metodai: 
Eulerio, Rungės ir Kutos metodai. 
Aproksimavimo paklaida, metodo  stabilumas 
ir konvergavimas. 

6    6 1 10 8 Literatūros 
studijavimas  
[1] 7 skyrius. 
Uždavinių 
sprendimas 
Laboratorinis darbas: 
 Integralo skaitinis 
radimas ir paklaidos 
įvertinimas taikant 
Rungės taisyklę. 
Diferencialinių  
lygčių sprendimas  
Rungės ir Kutos 
metodais. 

7. Tikrinių reikšmių uždavinys. 
Matricos tikrinės reikšmės ir vektoriai.  Pilnoji 
vektorių sistema. Šmidto ortogonalizavimo 
algoritmas. Charakteristinio daugianario 
reikšmių radimo rekurentinė formulė 
triįstrižaininėms matricoms.  Parabolių 
metodas. Šturmo grandinė ir Geršgorino 
teorema. Laipsnių metodas. Atvirkštinių 
iteracijų metodas. Hausholderio 
transformacija. 

6    4 1 10 10 Literatūros 
studijavimas  
[1] 5 skyrius. 
Uždavinių 
sprendimas 
Laboratorinis darbas: 
Tikrinių reikšmių ir 
tikrinių vektorių 
radimas 

8. Funkcijų optimizavimo metodai. 
Aukso pjūvio metodas. Niutono metodas. 
Kelių kintamųjų funkcijų minimizavimas. 

2      2 4 Literatūros 
studijavimas 
[1] 8 skyrius. 
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Simpleksų metodas. Simpleksų metodo 
algoritmas. Gradientų metodas.  

Uždavinių 
sprendimas 

Egzaminas  2     2   
Iš viso 32 2   32 6 66 59  

Pastaba. Savarankiško darbo laikas taip pat apima pasirengimą egzaminui. 
 

Vertinimo strategija Svori
sproc
. 

Atsiskaitym
olaikas 

Vertinimo kriterijai 

Laboratoriniai 
(atsiskaitomieji) darbai 

50 Semestro 
metu 

Laboratorinio darbo metu sprendžiami uždaviniai, 
Atsiskaitymas vyksta žodžiu, demonstruojant ir aiškinant 
sprendimą kompiuteryje, laboratorinio darbo metu 
kompiuterinėje klasėje. 
Maksimalus balas skiriamas už pilnai ir teisingai išspręstą  
uždavinį, už nepilnai išspręstą uždavinį gaunama dalis 
balų. Po to išvedamas balų vidurkis (iš visų laboratorinių 
darbų), kuris sunormuojamas į dešimtainę sistemą, 
kurioje 10 atitinka geriausio studento laboratorinių darbų 
balų vidurkį.  
Į galutinį pažymį įeina 50% šio įvertinimo. 

Egzaminas (raštu) 50 Sesijos metu Egzaminаs  susideda iš dviejų dalių: teorinių 
užduočių ir praktinių užduočių atlikimo. Teorinę dalį 
sudaro  du arba trys klausimai. Praktinę dalį sudaro  trys 
užduotys. 
Visi klausimai vertinami vienodai. Maksimalus balas 
skiriamas, jei studentas atsakė į pateiktą klausimą: 
teisingai apibrėžė klausime vartojamas sąvokas, teisingai 
suformulavo teiginius ir juos įrodė. Už dalį atsakymo 
gaunama dalis balų. Po to išvedamas balų vidurkis, kuris 
sunormuojamas į dešimtainę sistemą, kurioje 10 atitinka 
geriausiai parašiusio studento balų vidurkį.  
Į galutinį pažymį įeina 50% šio įvertinimo. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
Ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 
aAr internetinė nuoroda 

Privalomojiliteratūra 
[1] V.Būda, R.Čiegis  1997 Skaičiuojamoji matematika  Vilnius: TEV  
[2] O. Štikonienė  Skaitiniai metodai. 

Paskaitų konspektas 
 http://www.mif.vu.lt/~olgas/

SM.html 
Papildomaliteratūra 
A.Quarteroni, F.Saleri 
and P. Gervasio 

2010 Scientific Computing with 
MATLAB and Octave 

 Springer 

J.H.Mathews, K.D.Fink 2004 Numerical methods Using 
MATLAB 

 Prentice Hall 
http://math.fullerton.edu/mat
hews/numerical.html 

B.Kvedaras, 
M.Sapagovas 

1974 Skaičiavimo metodai  Vilnius: Mintis 

R.Čiegis  2003 Diferencialinių lygčių 
skaitiniai sprendimo 
metodai  

 Vilnius: Technika 

A.Quarteroni, R.Sacco, 
F.Saleri 

2000 Numerical Mathematics  Springer 

V.Būda, M.Sapagovas  
 

1998 Skaitiniai  metodai. 
Algoritmai, uždaviniai, 

 Vilnius: 
Technika 
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projektai 
K. Plukas 2001 Skaitiniai metodai ir 

algoritmai 
 Kaunas: N. lankas 

 

Specialybės anglų kalba I 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Specialybės anglų kalba I  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis:lekt. Aušra Dapšienė 
Kitas (-i): asist. Ieva Gelžinytė 

Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas, FBMM 
anglų kalbos katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomas 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Antras (pavasario) semestras Anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: vidurinės mokyklos anglų 
kalbos kursas (B1/B2) 

Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 
Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 125 64 61 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko tikslai: 
 ugdyti visas kalbinės veiklos (skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo) rūšis siekian tC1 kalbos mokėjimo lygio 
pagal Bendrųjų Europos kalbų mokėjimo metmenų (BEKMM) reikalavimus, taikant įgytas dalykinės anglų kalbos 
žinias akademinėje ir praktinėje studijuojamo dalyko veikloje; 

 formuoti tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius vadovaujantis tolerancijos, atsakomybės, 
pagarbos, savigarbos ir kt. vertybėmis; 

 plėtoti gebėjimus bendrauti su bendramoksliais ir pedagogais, dirbti grupėje ir vadovauti jos darbui,adekvačiai 
vertinti savo ir bendramokslių pasiekimus, kontroliuoti ir analizuoti mokymąsi; 

 skatinti parengtį ir gebėjimą organizuoti savarankišką mokymąsi. 
Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: 

 Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje 

 Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti gaunamą informaciją 

 Gebėjimas adekvačiai suvokti statistikos vaidmenį kintančiame ekonominiame-socialiniame kontekste 
 Gebėjimas analizuoti statistinius modelius 

Dalyko studijų siekiniai: išklausęs dalyką 
studentas 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 klausydamas ir skaitydamas supras lingvistiniu 
požiūriu vidutinio sudėtingumoautentiškus 
mokslinės / statistikos literatūros tekstus, gebės 
juos analizuoti informacijos ir kalbos (lingvistiniu) 
požiūriu,gebės kritiškai vertinti perskaitytą ir 
išgirstą informaciją; 

 kalbėdamas ir rašydamas mokės lingvistiniu ir 
struktūriniu požiūriu pakankamai taisyklingai 

Aktyvaus mokymo(si) metodai: 
minčių lietus, grupės diskusija, 
minčių žemėlapiai, vaidmenų 
žaidimas, situacijų modeliavimas, 
interaktyvus mokymasis, 
projektai; 
Klasikiniai metodai: vaizdo ir 
garso įrašų demonstravimas, 
iliustravimas, pasakojimas, 

Testas (atvirojo ir uždarojo 
tipo) klausymo, skaitymo, 
rašymo  užduotys, užduočių 
atlikimas, atsakymai į 
klausimus, pranešimų 
pristatymas, įvairūs rašto 
darbai: pastraipos, rašinio / 
santraukos rašymas 
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reikšti mintis, teikti informaciją mokslinėmis / 
statistikos temomis, argumentuoti savo požiūrį 
įvairiais savo studijuojamo dalyko klausimais bei 
problemomis (pristatyti, apibūdinti, interpretuoti, 
vertinti ir apibendrinti), siūlyti adekvačius 
sprendimų būdus, atpažindamas kalbos registro 
pokyčius; 

 gebės naudoti pakankamaiplatųstatistikos 
terminųžodyną, beveik nesinaudodamas vengimo 
strategijomis tinkamų raiškos priemonių paieškai; 
nuosekliai ir taisyklingai vartos moksliniam 
tekstui būdingas gramatines konstrukcijas, gebės 
lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą ne tik 
profesiniais bet ir kitais socialiniais tikslais; 

probleminis pokalbis, darbas su 
moksline literatūra (informacijos 
rinkimas, apdorojimas, 
interpretavimas) 

 įgis žinių apie šalies, kurios kalbos mokosi, 
kultūrą, gebės taikyti jas daugiakultūrėje 
aplinkoje bendraudami oficialiose ir neoficialiose 
profesinėse situacijose, gebės lanksčiai ir 
kūrybiškai veikti tarpkultūriniame kontekste, 
vadovaudamasis tolerancijos, pagarbos kitam, 
savigarbos bei kitomis vertybėmis; 

Grupės diskusija, vaidmenų 
žaidimas, situacijų modeliavimas, 
informacijos paieška, literatūros 
skaitymas, vaizdo ir garso įrašų 
naudojimas, interaktyvus 
mokymasis 

Testas (atvirojo ir uždarojo 
tipo užduotys), užduočių 
atlikimas, atsakymai į 
klausimus, įvairūs rašto 
darbai (santrauka / 
argumentaciniai rašiniai) 

 gebės bendrauti su ugdymo proceso dalyviais, 
dirbti poromis ar grupėje; vadovauti 
bendramokslių grupei ir sutelkti efektyviam 
darbui, paskirstant užduotis, moderuojant 
trumpus pasisakymus / pokalbį specialybės 
temomis; gebės kontroliuoti ir analizuoti savo ir 
bendramokslių mokymosi procesą, įžvelgti ir 
kritiškai vertinti savo stipriąsias ir silpnąsias 
mokymosi puses, planuoti ir kelti tolimesnius 
mokymosi tikslus; 

Situacijų modeliavimas, problemų 
sprendimas, projektinės 
(bendradarbiavimo) užduotys 

Vadovavimas pristatymams, 
diskusijoms, moderavimas 
grupei; savo pasiekimų 
vertinimo ir analizės anketos 

 mokės susikurti tinkamą mokymuisi aplinką, 
ieškos spausdintinių, vizualinių, elektroninių ir kt. 
šaltinių apie studijuojamą dalyką bei papildomos 
mokymosi medžiagos. 

Individualus užduočių atlikimas, 
pasiruošimas pratyboms, 
kontroliniams darbams, 
pristatymams, santraukoms žodžiu 

Testas (atvirojo ir uždarojo 
tipo užduotys), užduočių 
atlikimas, atsakymai į 
klausimus, interviu ėmimas 
ir davimas; įvairūs rašto 
darbai (argumentaciniai 
rašiniai / santraukos 
rašymas) 

 

Temos 
Kontaktinio darbo valandos  

Savarankiškų studijų laikas 
ir užduotys 
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Užduotys 

 1. Studijos aukštojoje mokykloje, studento 
identitetas, nuotolinis mokymas(is), mano 
profesija (CV, prašymo laiškai, darbo 
pokalbiai) 

   8   8 6 Įvairios skaitymo, 
klausymo  ir rašymo 
užduotys, gramatikos 
užduotys, žodyno 
kaupimo ir įsisavinimo 
užduotys, pasirengimas, 

2. Anglų kalba – kaip lingua franca: 
atmainos, kaita dėl negimtakalbių įtakos, 

   4   4 4 
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anglų k. situacija užsienyje ir Lietuvoje, 
studentų individuali patirtis mokantis anglų 
k., pagrindiniai lingvistiniai terminai, 
bendrinė / dalykinė anglų k. 

testams/kontroliniams 
darbams, pasirengimas 
kalbėjimo užduotims 
(pristatymams, 
santraukoms žodžiu), 
informacijos paieška 
internete, sisteminimas, 
apibendrinimas, 
projektinis darbas 

S
p

ec
ia

ly
b

ės
  

3. Matematikos įtaka mokslui ir kitoms 
gyvenimo sritims; matematikos istorija 

   8   8 6 

4. Pagrindinės matematikos sąvokos 
(skaičiavimo sistemos, skaičių rūšys, 
pagrindinės aritmetikos, algebros, 
geometrijos sąvokos) 

   10   10 8 

5.  Pagrindinė specialybės terminija; 
pagrindinis statistikos žodynas 

   10   10 8 

 6. Mokslinio diskurso specifika: registras, 
struktūriniai ypatumai (įvardžiai, būtasis 
laikas, inversija, tariamoji nuosaka, 
neveikiamoji rūšis, prielaidos reiškimo 
būdai, jungimo priemonės, žodžių daryba, 
lotynų ir graikų kilmės priešdėliai, 
daugiskaita) 

   6   6 8 

7. Akademinė santrauka (žanro 
reikalavimai: turinys, struktūra, kalba). 
Rašytinės kalbos specifika 

   8   8 10 

8. Žodinės pateiktys (žanro reikalavimai: 
turinys, struktūra, kalba, neverbalinė 
komunikacija, vizualinės priemonės). 
Tarpkultūrinio konteksto reikšmė rengiant 
žodines pateiktis 

   10   10 11 

 Iš viso    64   64 61 

 
Vertinimo strategija Svoris 

proc. 
Atsiskaity

-mo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Žodinės/Kalbėjimo užduotys  Per 
pavasarios
emestrą 

Perskaityto sspecialybės literatūros pristatymas žodžiu; 
2pateikčių pristatymas. Vertinama: 
 turinys; 

 struktūra; 

 leksinė raiška; 

 kalbos taisyklingumas; 

 kalbėjimo tempas,sklandumas; 

 pateikimas:kalbos įtaigumas, kūno kalba,kontaktas su 
auditorija,vaizdinės priemonės. 

Rašto darbai  Per 
pavasarios
emestrą 

2 santraukų, pastraipų rašymas. Vertinama: 
 žanro atitikimas (santrauko sreikalavimams) irstruktūra 
(tiksli kompozicija, minčių aiškumas ir tikslumas, tinkamas 
jungimo priemonių vartojimas); 

 turinys: temos atskleidimas; pagrindinės bei 
pagrindžiančių minčių formulavimas; temosplėtojimas, 
minčių logiškas ir  nuoseklus dėstymas; 

 leksinė raiška (akademinio žodyno turtingumas: 
terminija, gebėjimas perfrazuoti pateiktą informaciją); 

 taisyklingas akademinei kalbai būdingų gramatinių 
konstrukcijų vartojimas, adekvati žodžių daryba; 

 rašyba,skyryba, rašto darbo apimties reikalavimų 
laikymasis. 

Kontrolinis darbas  Balandžio Kontrolinį darbą sudaro įvairūs testai–atsiskaitymai už 
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mėnesį išmoktą medžiagą: 
 specialybės žodyno testai–ITterminija; 

 mokslinių tekstų skaitymo testai; 

 klausymo testai. 
Kontrolinis darbas  Gegužėsm

ėnesį 
Kontrolinį darbą sudaro įvairūs testai–atsiskaitymai už 
išmoktą medžiagą: 
 specialybės žodynot estai–ITterminija; 

 mokslinių tekstų skaitymo testai; 
klausymo testai. 

Galutinis įvertinimas (įskaita) 100 Vasaros 
sesijos 
metu 

Visos užduočių grupės vertinamos balais nuo 0 iki10. 
Užduotys atsiskaitomos iki numatytų terminų. Jei studentas 
be pateisinamos priežasties neatsiskaito už kontrolinį darbą 
ar bet kurią kitą konkrečią užduotį laiku, užduotis vertinama 
nuliu. 
Įskaitai gauti reikia surinkti ne mažiau 5 balų iš kiekvienos 
atliktų užduočių dalies. 

 

Autorius Leidi-
mo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 
internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Bartz, A. E.  1999 Basic Statistical 

Concepts 
 NJ: Prentice Hall 

Oxenden, C. ir C. Latham-
Koenig 

2010 New English File 
Advanced 

 OUP 

Papildoma literatūra 
Dorozhkina, V.P. ir M. 
Astrel 

2001 Anglijskij yazyk dlya 
matematikov 

 Moskva: AST 

Powell, M. 2010 Dynamic Presentations  CUP 
Evans, V. 1998 Successful Writing 

Proficiency 
 Express Publishing 

Foley, M. ir D. Hall 2003 Advanced Learner’s 
Grammar 

 Longman 

Gairns, R. ir S. Redman 2009 Oxford Word Skills  OUP 
Grobovienė, B. ir 
A.Trečiokaitė 

2006 Grammar for Science 
Students: Conjunctions, 
Prepositions etc. 

 Vilnius: VUL  

Hewings, M. 2005 Advanced Grammar in 
Use 

 CUP 

Anderson, K. 2004 Study speaking: a course 
in spoken English for 
academic purposes 

 CUP 

Murphy, R. 2009 English Grammar in Use  CUP 
Oshima, A. ir A. Hogue 2006 Writing Academic 

English 
 Longman 

Marcucci, Robert G. 1990 Beginning Algebra  Boston: Houghton Mifflin 
Hewings, M. ir  Thaine, C. 2012 Cambridge Academic 

English. An Integrated 
Skills Course for EAP 

 CUP 

  Straipsniai mokslinėmis ir statistikos temomis iš internetinių šaltinių: 
BBC, CNN, the Economist,  New Scientist, Scientific American, Science 
Daily, the Times, Newsweek, US News and World Report, International 
Heral Tribune, New York Times, Los Angeles Times, Globe and Mail, The 
Guardian, The Time, New Straits Time, Weekly Standard, The Washington 
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Post, Watching America, Daily Telegraph, ProQuest, Foreign Affairs, the 
New Times 

. 

 

Specialybės anglų kalba II 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Specialybės anglų kalba II  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis:lekt. Aušra Dapšienė 
Kitas (-i): asist. Ieva Gelžinytė 

Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas, FBMM 
anglų kalbos katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomas 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės Trečias (rudens) semestras Anglų 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: studentas privalo būti 
įsisavinęs Specialybės anglų kalbos pavasario semestro 
kursą 

Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 130 64 66 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko tikslai: 
 ugdyti visas kalbinės veiklos (skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo) rūšis siekiant C1kalbos mokėjimo lygio pagal 
Bendrųjų Europos kalbų mokėjimo metmenų (BEKMM) reikalavimus, taikant įgytas dalykinės anglų kalbos žinias 
akademinėje ir praktinėje studijuojamo dalyko veikloje; 

 formuoti tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius vadovaujantis tolerancijos, atsakomybės, 
pagarbos, savigarbos ir kt. vertybėmis; 

 plėtoti gebėjimus bendrauti su bendramoksliais ir pedagogais, dirbti grupėje ir vadovauti jos darbui, adekvačiai 
vertinti savo ir bendramokslių pasiekimus, kontroliuoti ir analizuoti mokymąsi; 

 skatinti parengtį ir gebėjimą organizuoti savarankišką mokymąsi. 
Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: 

 Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje 

 Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti gaunamą informaciją 

 Gebėjimas adekvačiai suvokti statistikos vaidmenį kintančiame ekonominiame-socialiniame kontekste 

 Gebėjimas analizuoti statistinius modelius 

Dalyko studijų siekiniai: išklausęs dalyką 
studentas 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 klausydamas ir skaitydamas supras lingvistiniu 
požiūriu sudėtingusautentiškus mokslinės / 
statistikos literatūros tekstus, gebės juos 
analizuoti informacijos ir kalbos (lingvistiniu) 
požiūriu,gebės kritiškai vertinti perskaitytą ir 
išgirstą informaciją; 

Aktyvaus mokymo(si) metodai: 
minčių lietus, grupės diskusija, 
minčių žemėlapiai, vaidmenų 
žaidimas, situacijų modeliavimas, 
interaktyvus mokymasis, projektai 
Klasikiniai metodai: vaizdo ir 
garso įrašų demonstravimas, 

Testas (atvirojo ir uždarojo 
tipo) klausymo, skaitymo, 
rašymo  užduotys, užduočių 
atlikimas, atsakymai į 
klausimus, pranešimų 
pristatymas, įvairūs rašto 
darbai: argumentacinių 



 
109 

 kalbėdamas ir rašydamas mokės lingvistiniu ir 
struktūriniu  požiūriu taisyklingai reikšti mintis, 
teikti informaciją mokslinėmis / statistikos 
temomis, argumentuoti savo požiūrįįvairiais savo 
studijuojamo dalyko klausimais bei problemomis 
(pristatyti, apibūdinti, interpretuoti, vertinti ir 
apibendrinti), siūlyti adekvačius sprendimų 
būdus, atpažindamas kalbos registro pokyčius; 

 gebės naudoti platųstatistikos terminųžodyną, 
nesinaudodamas vengimo strategijomis tinkamų 
raiškos priemonių paieškai; nuosekliai ir 
taisyklingai vartos moksliniam tekstui būdingas 
gramatines konstrukcijas, gebės lanksčiai ir 
veiksmingai vartoti kalbą ne tik profesiniais bet ir 
kitais socialiniais tikslais; 

iliustravimas, pasakojimas, 
probleminis pokalbis, darbas su 
moksline literatūra (informacijos 
rinkimas, apdorojimas ir 
interpretavimas) 

rašinių / santraukos rašymas 

 įgis žinių apie šalies, kurios kalbos mokosi, 
kultūrą, gebės taikyti jas daugiakultūrėje 
aplinkoje bendraudami oficialiose ir neoficialiose 
profesinėse situacijose, gebės lanksčiai ir 
kūrybiškai veikti tarpkultūriniame kontekste, 
vadovaudamasis tolerancijos pagarbos kitam, 
savigarbos bei kitomis vertybėmis; 

Grupės diskusija, vaidmenų 
žaidimas, situacijų modeliavimas, 
informacijos paieška, literatūros 
skaitymas, vaizdo ir garso įrašų 
naudojimas, interaktyvus 
mokymasis 

Testas (atvirojo ir uždarojo 
tipo užduotys), užduočių 
atlikimas, atsakymai į 
klausimus, įvairūs rašto 
darbai (santrauka / 
argumentaciniai rašiniai) 

 gebės bendrauti su ugdymo proceso dalyviais, 
dirbti poromis ar grupėje; vadovauti 
bendramokslių grupei ir sutelkti efektyviam 
darbui, paskirstant užduotis, moderuojant 
trumpus pasisakymus/pokalbį specialybės 
temomis; gebės kontroliuoti ir analizuoti savo ir 
bendramokslių mokymosi procesą, įžvelgti ir 
kritiškai vertinti savo stipriąsias ir silpnąsias 
mokymosi puses, planuoti ir kelti tolimesnius 
mokymosi tikslus; 

Situacijų modeliavimas, problemų 
sprendimas, projektinis darbas 

Vadovavimas pristatymams, 
diskusijoms, moderavimas 
grupei; savo pasiekimų 
vertinimo ir analizės anketos 

 mokės susikurti tinkamą mokymuisi aplinką, 
ieškos spausdintinių, vizualinių, elektroninių ir kt. 
šaltinių apie studijuojamą dalyką bei papildomos 
mokymosi medžiagos. 

Individualus užduočių atlikimas, 
pasiruošimas pratyboms, 
kontroliniams darbams, 
pristatymams 

Testas (atvirojo ir uždarojo 
tipo užduotys), užduočių 
atlikimas, atsakymai į 
klausimus, interviu ėmimas 
ir davimas; įvairūs rašto 
darbai (argumentacinių 
rašinių / santraukos 
rašymas) 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiško darbo valandos 

ir užduotys 
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Užduotys 
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1. Statistikos vaidmuo mokslų sistemoje. 
Statistikos istorijos apžvalga. 

   5  5 4 Įvairios skaitymo, 
klausymo  ir rašymo 
užduotys, gramatikos 
užduotys, žodyno 
kaupimo ir įsisavinimo 
užduotys, pasirengimas, 
testams/kontroliniams 
darbams, pasirengimas 
kalbėjimo užduotims 
(pvz., pateikčių 
pristatymams, 
santraukoms žodžiu), 
informacijos paieška 
internete, sisteminimas, 
apibendrinimas 

2. Įvadas į matematinę statistiką. Statistiniai 
metodai ir jų taikymas.Statistikos taikymų 
vaidmuo ir vystymo perspektyvos. 

   7  7 6 

3.Pagrindinės statistikos sąvokos, teiginiai, 
apibrėžimai. Aksiomos ir teoremos; 
įrodymai ir praktinis pritaikymas.  

   5  5 5 

4. Įvairių sričių statistinių rodiklių 
nagrinėjimas. 

   5  5 5 

5. Duomenų statistinė analizė. Statistinės 
analizės problemos. 

   5  5 5 

6. Proceso aprašymas, tendencijos (grafikai), 
grafinės informacijos analizavimas 

   8  8 6 

 7. Mokslinio diskurso specifika: registras, 
struktūriniai ypatumai (neasmenuojamos 
veiksmažodžio formos, sąlygos sakiniai, 
modaliniai veiksmažodžiai, būsimasis laikas, 
daiktavardžiai, būdvardžiai, elipsė ir 
substitucija) 

   7  7 6 

8. Akademinė santrauka (tęsiama)    2  2 2 
9. Stendiniai pranešimai (žanro reikalavimai: 
turinys, struktūra, kalba, vizualinis 
pateikimas). Tarpkultūrinio konteksto 
reikšmė rengiant stendinius pranešimus 

   10  10 16 

10. Žodinės pateiktys, tarpkultūrinio 
konteksto reikšmė rengiant žodines pateiktis 
(tęsiama) 

   10  10 11 

 Iš viso    64  64 66 

 

Vertinimo forma 
Svori

s 
proc. 

Atsiskaitym
o laikas 

Vertinimo kriterijai 

Žodinės/Kalbėjimo 
užduotys 

‒ Per rudens 
semestrą 

Perskaitytos specialybės literatūros pristatymas žodžiu ‒ 2 pateikčių 
pristatymas. Vertinama: 
 turinys; 

 struktūra; 

 leksinė raiška; 

 kalbos taisyklingumas; 

 kalbėjimo tempas,sklandumas,tarimas; 

 pateikimas:kalbos įtaigumas, kūnokalba, kontaktas su 
auditorija,vaizdinės priemonės. 

Raštodarbai ‒ Per rudens 
semestrą 

2 santraukų ir 2 pastraipų rašymas interpretuojant statistinius 
duomenis bei procesus. Vertinama: 
 žanro atitikimas (santraukos ir pastraipos reikalavimams) ir 
struktūra (tiksli kompozicija, minčių aiškumas ir tikslumas, tinkamas 
jungimo priemonių vartojimas); 

 turinys: temos atskleidimas; pagrindinės bei pagrindžiančių 
minčių formulavimas; temos plėtojimas, minčių logiškas ir 
nuoseklus dėstymas; 

 leksinė raiška (akademinio žodyno turtingumas: terminija, 
gebėjimas perfrazuoti pateiktą informaciją); 

 taisyklingas akademinei kalbai būdingų gramatinių konstrukcijų 
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vartojimas, adekvati žodžių daryba; 

 rašyba, skyryba,  rašto darbo apimties reikalavimų laikymasis. 

Kontrolinis darbas ‒ Spaliomėnesį Kontrolinį sudaro gramatikos testai–atsiskaitymai už išmoktą 
medžiagą: 
 specialybės žodyno testai–statistikos terminija; 

 specialybės tekstų skaitymo testai; 

 klausymo testai. 

Kontrolinis darbas ‒ Gruodžio 
mėnesį 

Kontrolinį sudaro gramatikos testai–atsiskaitymai už išmoktą 
medžiagą: 
 specialybės žodyno testai–statistikos terminija; 

 specialybės tekstų skaitymo testai; 

 klausym otestai. 

   Visosužduočiųgrupėsvertinamos balaisnuo0iki10. 
Užduotysatsiskaitomosikinumatytųterminų. Jei studentas be 
pateisinamos priežasties neatsiskaito už kontrolinį darbą ar bet kurią 
kitą konkrečią užduotį laiku, užduotis vertinama nuliu. 
Norint įgyti teisę laikyti egzaminą reikia surinkti ne mažiau 5 balų iš 
kiekvienos atliktųužduočiųdalies. Tačiau šios vertinimo dalys 
neįtakoja galutinio vertinimo balo, t.y. nesudaro procentinio svorio 
galutiniame pažymyje. 

Egzaminas 100 Sesijos metu Egzaminą sudaro 4 vienodo svorio dalys, vertinamos pažymiu nuo 0 
iki 10: kalbėjimas, rašymas, klausymas ir skaitymas. Norint, kad 
egzaminas būtų išlaikytas, reikia iš kiekvienos dalies gauti ne 
mažiau 5 ir tada galutinis pažymys yra visų keturių pažymių 
aritmetinis vidurkis. 
Kalbėjimas. Įvertinamas pagal abiejų semestrų metu 
pademonstruotus kalbėjimo gebėjimus. 
Rašymas. Su specialybe susijusio straipsnio santrauka ir statistinius 
duomenis interpretuojanti pastraipa pagal UKI kriterijus: 
 žanro atitikimas (santraukos reikalavimams) ir struktūra (tiksli 
kompozicija, minčių aiškumas ir tikslumas, tinkamas jungimo 
priemonių vartojimas); 

 turinys: temos atskleidimas; pagrindinės bei pagrindžiančių 
minčiųformulavimas;temos plėtojimas, minčių logiškas ir nuoseklus 
dėstymas; 

 leksinė raiška (akademinio žodyno turtingumas: terminija, 
gebėjimas perfrazuoti pateiktą informaciją); 

 taisyklingas akademinei kalbai būdingų gramatinių konstrukcijų 
vartojimas, adekvati žodžių daryba; 

 rašyba,skyryba, rašto darbo apimties reikalavimų laikymasis. 
Klausymas.Užduotys testo formatu pagal UKI kriterijus.Vertinamas 
studento gebėjimas suprasti su specialybe susijusių tekstų turinį. 
Skaitymas.Užduotys testo formatu pagal UKI kriterijus. Skaitymo 
teste vertinamas studento gebėjimas suprasti su specialybe susijusių 
tekstų turinį. 

 
 

Autorius Leidimo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 
internetinė nuoroda 
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Privalomoji literatūra 
Bartz, A. E. 1999 Basic Statistical Concepts  NJ: Prentice Hall 
Oxenden, C. ir C. Latham-
Koenig 

2010 New English File 
Advanced 

 OUP 

Papildoma literatūra 
Dorozhkina, V.P. ir M. 
Astrel 

2001 Anglijskij yazyk dlya 
matematikov 

 Moskva: AST 

Powell, M. 2010 Dynamic Presentations  CUP 
Evans, V. 1998 Successful Writing 

Proficiency 
 Express Publishing 

Foley, M. ir D. Hall 2003 Advanced Learner’s 
Grammar 

 Longman 

Gairns, R. ir S. Redman 2009 Oxford Word Skills  OUP 
Grobovienė, B. ir 
A.Trečiokaitė 

2006 Grammar for Science 
Students: Conjunctions, 
Prepositions etc. 

 Vilnius: VUL  

Hewings, M. 2005 Advanced Grammar in 
Use 

 CUP 

Anderson, K. 2004 Study speaking: a course 
in spoken English for 
academic purposes 

 CUP 

Murphy, R. 2009 English Grammar in Use  CUP 
Oshima, A. ir A. Hogue 2006 Writing Academic English  Longman 
Marcucci, Robert G. 1990 Beginning Algebra  Boston: Houghton Mifflin 
Hewings, M. ir  Thaine, C. 2012 Cambridge Academic 

English. An Integrated 
Skills Course for EAP 

 CUP 

  Straipsniai mokslinėmis ir statistikos temomis iš internetinių šaltinių: 
BBC, CNN, the Economist, New Scientist, Scientific American, Science 
Daily, the Times, Newsweek, US News and World Report, International 
Heral Tribune, New York Times, Los Angeles Times, Globe and Mail, The 
Guardian, The Time, New Straits Time, Weekly Standard, The Washington 
Post, Watching America, Daily Telegraph, ProQuest, Foreign Affairs, the 
New Times 

 

Statistika 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Statistika  
 

Dėstytojai Padalinys  
Koordinuojantis: lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė 
Kiti: lekt. dr. Irma Rastenė, lekt. Vytautas 
Maniušis 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji  Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalbos 
Auditorinė Ketvirtas (pavasario) semestras Lietuvių/anglų 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 
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Išankstiniai reikalavimai: Matematinė analizė I 
ir II, Tikimybių teorija, Statistikos įvadas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 
Dalyko  

apimtiskreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo valandos 

5  125 64 61 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko ugdomos kompetencijos: 

 Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti gaunamą informaciją 

  Gebėjimas naudotis matematine kalba ir operuoti klasikinėmis matematinėmis sąvokomis, spręsti 
problemas panaudojant matematinius įrankius   

 Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis 

 Gebėjimas nustatyti duomenų analizei tinkamą statistinį metodą, sprendžiant įvairias praktines 
problemas 

Dalyko studijų siekiniai. 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

Studijų metodai 
Vertinimo 
metodai 

 gebėti pritaikyti aprašomosios statistikos metodus 
duomenims susisteminti ir charakterizuoti; 

 
Tradicinės paskaitos, skirtos 
statistikos teorijai 
 
Laboratoriniai darbai, skirti 
uždaviniams prie kompiuterio 
spręsti R paketu 
 
Savarankiškas darbas skirtas 
papildomiems (pratybų metu 
nespręstiems) uždaviniams 
spręsti ir statistikos teorijos 
žinioms užtvirtinti 

Praktinės užduotys 
prie kompiuterių,  
tarpinis egzaminas 
raštu, 
egzaminas raštu. 

gebėti parinkti tinkamą statistinį kriterijų, atsižvelgiant į 
daromas prielaidas; 

gebėti patikrinti pagrindines statistines hipotezes, 
susijusias su vidurkiais ir dispersijomis, o taip pat 
atitinkamas neparametrines hipotezes; 

demonstruoti išdėstyto dalyko terminologijos, metodų, 
susitarimų ir principų išmanymą; 

demonstruoti gebėjimą spręsti uždavinius, 
reikalaujančius sąvokų supratimo. 

 

Temos 

Kontaktinio 
darbo valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 

P
as

ka
it

os
 

L
ab

or
at

or
in

ia
i 

da
rb

ai
 

P
ra

ty
bo

s 
 

V
is

as
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n

is
 

d
ar

b
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S
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k
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k

as
 

d
ar

b
as

 

Užduotys 
 

 

1. Hipotezių tikrinimo pagrindai: 
parametrinių ir neparametrinių kriterijų 
panašumai ir skirtumai 

2 2  4 4 Pakartoti [1, 3.2 sk.] bei  atitinkamų 
uždavinių sprendimus; Perskaityti [2, 
1.1 sk.] 

2. Serijų kriterijus; serijų skaičiaus 
skirstinio savybės 

5 4  9 6 Perskaityti [2, 1.2 sk.], išsinagrinėti 
pavyzdžius, išspręsti [2, 1 užd., 42 
psl.], savarankiškai studijuoti 
papildomą literatūrą 

3. Vilkoksono ženklų, Mano-Vitnio-
Vilkoksono rangų sumų bei Voldo-
Volfovico kriterijai 

4 4  8 6 Perskaityti [2, 1.3-1.5 sk.],  
išsinagrinėti pavyzdžius, išspręsti [2, 
2-3 užd., 42-43 psl.] 

4. Kruskalo-Voliso ir Frydmano kriterijai 2 2  4 6 Perskaityti [2, 1.6-1.7 sk.],  
išsinagrinėti pavyzdžius, išspręsti [2, 
4-6 užd., 43 psl.] 

5. Ranginių kintamųjų ryšio matai 2 2  4 6 Perskaityti [2, 1.8 sk.],  išsinagrinėti 
pavyzdžius, išspręsti [2, 7-8 užd., 44 
psl.] 
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6. Vienfaktorė dispersinė analizė – teorinis 
pagrindas ir taikymai 

6 6  12 6 Perskaityti [2, 2.1-2.10 sk.], išspręsti 
[2, 1-10 užd., 77-79 psl.]  

7. Dvifaktorė dispersinė analizė – teorinis 
pagrindas ir taikymai 

6 6  12 6 Perskaityti [2, 3.1-3.8 sk.], išspręsti 
[2, 1-5 užd., 99-100 psl.] 

8. Blokuotųjų duomenų dispersinė analizė 
(vienfaktorė ir dvifaktorė) – teorinis 
pagrindas ir taikymai 

5 6  11 6 Perskaityti [2, 4.1-4.7 sk.], išspręsti 
[2, 1-6 užd., 119-121 psl.],  
savarankiškai studijuoti papildomą 
literatūrą 

Pasiruošimas egzaminui bei kontroliniui     15  
Iš viso 32 32  64 61  

 

Vertinimo 
strategija 

Svoris 
proc. 

Atsiskaitym
o laikas  

Vertinimo kriterijai 

Tarpinis 
egzaminas 
Tarpinį egzaminą 
(2 val. trukmės) 
sudaro ne daugiau 
nei 8 uždaviniai. 
Leidžiama turėti 1 
A4 formato lapą su 
formulėmis.  
Užduotys 
vertinamos taškais 
pagal tai, kokia 
užduoties dalis yra 
atlikta. 

20  Semestro 
viduryje  

10 balų–studentas surinko tarp 90% ir 100% galimų taškų 
9 balai – studentas surinko tarp 80% ir 89,99% galimų taškų 
8 balai – studentas surinko tarp 70% ir 79,99% galimų taškų 
7 balai – studentas surinko tarp 60% ir 69,99% galimų taškų 
6 balai – studentas surinko tarp 50% ir 59,99% galimų taškų 
5 balai – studentas surinko tarp 40% ir 49,99% galimų taškų 
1-4 balai – studentas surinko mažiau nei 40% galimų taškų 

Praktinės 
užduotys prie 
kompiuterio 
 
Kiekvieną paskaitą  
sprendžiama iki 5 
užduočių. 

20 Semestro 
metu 

10 balų–studentas surinko tarp 90% ir 100% galimų taškų 
9 balai – studentas surinko tarp 80% ir 89,99% galimų taškų 
8 balai – studentas surinko tarp 70% ir 79,99% galimų taškų 
7 balai – studentas surinko tarp 60% ir 69,99% galimų taškų 
6 balai – studentas surinko tarp 50% ir 59,99% galimų taškų 
5 balai – studentas surinko tarp 40% ir 49,99% galimų taškų 
1-4 balai – studentas surinko mažiau nei 40% galimų taškų 

Egzaminas raštu 
3 val. trukmės 
egzaminas raštu, 
sudaro teorinė 
uždaros-knygos ir 
praktinė atviros-
knygos 
(uždaviniams 
spręsti leidžiama 
turėti 1 A4 formato 
lapą su formulėmis) 
dalys.  
Užduotys 
vertinamos taškais 
pagal tai, kokia 
užduoties dalis yra 
atlikta. 

60 Sesijos metu 10 balų–studentas surinko tarp 90% ir 100% galimų taškų 
9 balai – studentas surinko tarp 80% ir 89,99% galimų taškų 
8 balai – studentas surinko tarp 70% ir 79,99% galimų taškų 
7 balai – studentas surinko tarp 60% ir 69,99% galimų taškų 
6 balai – studentas surinko tarp 50% ir 59,99% galimų taškų 
5 balai – studentas surinko tarp 40% ir 49,99% galimų taškų 
1-4 balai – studentas surinko mažiau nei 40% galimų taškų 

 

Autorius Leidi
mo 
meta
i 

Pavadinimas Periodini
o leidinio 
Nr. 
ar 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 
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leidinio 
tomas 

Privalomoji literatūra 
1. V. Čekanavičius ir 
G. Murauskas 

2000 Statistika ir jos taikymai.  I dalis Vilnius, TEV 

2.  V. Čekanavičius ir 
G. Murauskas 

2002 Statistika ir jos taikymai.  II dalis Vilnius, TEV 

Papildoma literatūra 
3.  V. Bagdonavičius ir 
J. Kruopis 

2007 Matematinė statistika I dalis Vilnius, Vaistų žinios 

4. R.V. Hogg ir E.A. 
Tanis 

1988 Probability and statistical 
inference 

3 leidimas Niujorkas-Londonas, Macmillan 

 

 

Statistikos  įvadas 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Statistikos  įvadas  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: Doc. Dr. Gediminas Murauskas 
Kitas (-i):Agnė Reklaitė 

Matematikos ir informatikos fakultetas, 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

I pakopa privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis  Vykdymo kalba (-os)  
Auditorinė Antras (pavasario) semestras Lietuvių 

 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Matematinė  analizė I, Įvadas į ekonometrijos studijas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 135 56 79 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Gebėjimas rinkti duomenis iš skirtingų šaltinių, apdoroti  ir analizuoti gaunamą informaciją. 
Gebėjimas nustatyti duomenų analizei tinkamą statistinį metodą, sprendžiant įvairias praktines problemas. 
Gebėjimas analizuoti statistinius modelius. 
Mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine įranga. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

suprasti  statistikos mokslo pagrindus bei jos 
taikymo principus. 
 

Probleminis dėstymas, 
demonstravimas, aktyvaus 
mokymo(-si) metodai (grupės 
diskusija), tiriamieji metodai 
(informacijos paieška) 

Kontroliniai darbai, 
individualus uždavinių 
sprendimas , egzaminas raštu 
 

gebėti naudotis statistikos lentelėmis; gebėti 
apskaičiuoti normaliojo skirstinio intervalines 

Aktyvaus mokymo(-si) 
metodai (informacijos paieška, 

Kontroliniai darbai, 
individualus uždavinių 
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tikimybes situacijos modeliavimas, 
literatūros skaitymas 

sprendimas , egzaminas raštu 
 

gebėti sudaryti pasikliautinuosius intervalus,  
patikrinti  parametrines statistines hipotezes (apie 
vidurkius, proporcijas, dispersijas)  ir padaryti 
statistiškai pagrįstas išvadas. 

Aktyvaus mokymo(-si) 
metodai (informacijos paieška, 
situacijos modeliavimas, 
literatūros skaitymas) 

Kontroliniai darbai, 
individualus uždavinių 
sprendimas , egzaminas raštu 
 

Gebėti patikrinti suderinamumo bei požymių 
nepriklausomumo bei homogeniškumo hipotezes. 

Aktyvaus mokymo(-si) 
metodai (informacijos paieška, 
situacijos modeliavimas, 
literatūros skaitymas) 

Kontroliniai darbai, 
individualus uždavinių 
sprendimas , egzaminas raštu 
 

 gebėti analizuoti duomenis naudojantis  R 
programa. 
 

Aktyvaus mokymo(-si) 
metodai (informacijos paieška, 
literatūros skaitymas, 
programų kodų rašymas) 

Realių duomenų analizės 
programų pristatymas 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 

P
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Užduotys 

1. Duomenų tiriamoji analizė. Duomenų grafinis 
vaizdavimas. 

    4  4 10 Duomenų masyvo iš 
Eurostat duomenų bazės 
atsisiuntimas ir 
paruošimas analizei. 
http://epp.eurostat.ec.eur
opa.eu/portal/page/portal
/statistics/search_databa
se 
Statistinės analizės R 
programos kodo 
rašymas. 
(individualūs 
programavimo 
uždaviniai) 

2. Normaliojo  skirstinio reikšmių  ir skirstinių 
kritinių reikšmių lentelės. 
 

1   2   3 4 Uždavinių sprendimas 
[1]p.111 
 

3. Paprasčiausioji atsitiktinė imtis. Imties vidurkio 
skirstinys. Dviejų imčių vidurkių skirtumo 
skirstinys. Įvertinio sąvoka. Taškinis įvertis. 
Taškinių įvertinių klasifikacija. Taškinių įverčių 
radimo metodai.  
 

2   2   4 4 Uždavinių sprendimas 
[1] p.135. 
Savarankiškas 
papildomos literatūros 
studijavimas 

4. Pasikliautinieji intervalai. Pasikliautinieji 
intervalai normaliojo skirstinio parametrams.  
 
 

2   1 4  7 8 Uždavinių sprendimas 
[1] p.135-136. 
Savarankiškas 
papildomos literatūros 
studijavimas. 
Pasiruošimas 
kontroliniam darbui. 

Kontrolinis darbas  (Statistikos lentelių 
naudojimas; parametrų įvertiniai; pasikliautinieji 
intervalai). 

      2  Pasiruošimas 
kontroliniam darbui 

5. Bendrosios sąvokos: hipotezė, alternatyva, 
statistinis kriterijus, kritinė sritis, pirmos ir antros 
rūšies klaidos, reikšmingumo lygmuo, p-reikšmė, 
kriterijaus galia.  
 

2   1   3 6 Uždavinių sprendimas 
[1] p.147-148. 
Savarankiškas 
papildomos literatūros 
studijavimas 

6. Hipotezės apie normaliojo skirstinio vidurkį 
tikrinimas (dispersija žinoma ir nežinoma). 
Hipotezės apie vidurkį tikrinimas, kai skirstinys 
nėra normalusis. Hipotezės apie normaliojo 
skirstinio dispersiją tikrinimas (vidurkis žinomas ir 
nežinomas).  
 

2   1 4  7 7 Uždavinių sprendimas 
[1] p.170-171. 
Savarankiškas 
papildomos literatūros 
studijavimas. 

7. Hipotezės apie dviejų normaliųjų skirstinių 
vidurkių lygybę tikrinimas (nepriklausomoms ir 

2   2 4  8 10 Uždavinių sprendimas 
[1] p.194-195. 
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priklausomoms imtims). Hipotezės apie dviejų 
nepriklausomų visumų dispersijų lygybę 
tikrinimas. Hipotezės apie dviejų nepriklausomų 
visumų proporcijų lygybę tikrinimas. Hipotezės 
apie koreliacijos koeficiento reikšmę tikrinimas.  

Savarankiškas 
papildomos literatūros 
studijavimas. 
Pasiruošimas 
kontroliniam darbui. 

Kontrolinis darbas  (parametrinių hipotezių 
tikrinimas). 

      2  Pasiruošimas 
kontroliniam darbui 

8. Suderinamumo kriterijus. Hipotezių apie 
pasiskirstymo dėsnį tikrinimas chi-kvadrat 
kriterijumi. Požymių nepriklausomumo ir 
homogeniškumo hipotezių tikrinimas. Dviejų 
priklausomų visumų homogeniškumo tikrinimas 
McNemar kriterijumi (pakitimų reikšmingumo 
tikrinimas).  
 

2   4 4  10 10 Uždavinių sprendimas 
[1] p.42-44.  
Savarankiškas 
papildomos literatūros  
studijavimas. 
Pasiruošimas 
kontroliniam darbui.  
 

Kontrolinis darbas  (suderinamumo kriterijai; 
nepriklausomumo ir homogeniškumo hipotezių 
tikrinimas). 

      2  Pasiruošimas 
kontroliniam darbui 

Galutinis egzaminas  2     4 20 Teorijos kartojimas bei 
pasiruošimas egzaminui. 

Iš viso 
 

14 2  14 20  56 79  

 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

 
3 kontroliniai darbai 

30% Semestro 
metu 

Kiekvienas kontrolinis darbas susideda iš 5-6 uždavinių (iš iki 
kontrolinio nagrinėtų temų). Teisingai išspręstas uždavinys 
vertinamas 10/(n*10) taško (čia n –uždavinių skaičius). 
Maksimalus vieno kontrolinio įvertinimas 1 taškas. 

4 laboratoriniai darbai 20% Semestro 
metu 

Vertinamos studento parašytos analizės programos 
(duomenų pradinės analizės; duomenų grafinio vaizdavimo; 
pasikliautinųjų intervalų sudarymo; hipotezių tikrinimo) .  
Atsiskaitymas vyksta žodžiu, demonstruojant ir aiškinant 
analizės rezultatus laboratorinio darbo metu kompiuterinėje 
klasėje. Kiekviena, teisingus rezultatus pateikianti programa, 
vertinama 0,5 taško.  

Egzaminas 
 

50% Birželis 4 teoriniai klausimai, 6 uždaviniai (10 taškų). Vertinama taip: 
5: 9-10 taškų. 
4: 7-8 taškų. 
3: 5-6 taškų. 
Netenkinami minimalūs reikalavimai: 0-4 taškai 

 
 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
 

1. V. Čekanavičius, 
G. Murauskas.  

2006 Statistika ir jos taikymai  1 Vilnius: TEV 
 

 
2. V. Čekanavičius, 

G. Murauskas. 

2008 Statistika ir jos taikymai 2 Vilnius: TEV 
 

 
3. Vilijandas 

2007 Matematinė statistika 1 Vilnius: Vaistų žinios 
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Bagdonavičius, 
Julius Kruopis 

4. R. Lapinskas.  
 

2007 Įvadas į statistiką su R.  http://www.mif.vu.lt/katedros
/eka/medziaga/Lapinskas.pdf 

Papildoma literatūra 
5. Gindra 

Kasnauskienė 
2010 Statistika verslo sprendimams  Vilnius: VU leidykla 

6. J. H. Stock, M. W. 
Watson. 

 

2007 Introduction to Econometrics  Boston: Pearson Addison-
Wesley 

7. J. Kubilius 
 

1996 Tikimybių teorija ir 
matematinė statistika 

 Vilnius: VU leidykla 

 

Statistinis modeliavimas 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Statistinis modeliavimas  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. Gediminas Stepanauskas 
Kitas (-i): 

Matematikos ir informatikos fakultetas 
Matematinės informatikos katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Šeštas (pavasario) semestras lietuvių 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Tikimybių teorija, Statistika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 
- 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 125 64 61 

 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Dalyko tikslas –  supažindinti su statistiniu modelių kūrimo ir imitacijos metodu – Monte Karlo metodu. 
Dalyko ugdomos kompetencijos: 

 Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis  
 Mokėjimas naudotis specializuota statistine-ekonometrine programine įranga. 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Baigę dalyką studentai žino statistinio 
modeliavimo metodus ir kai kuriuos algoritmus, 
moka juos taikyti praktiškai. 

Paskaita 
Praktiniai užsiėmimai 
Dalykinės literatūros 
studijavimas 

 

Apklausa raštu,  
atliktų užduočių pristatymas 
žodžiu  

 

Temos Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
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Užduotys 

1. Sistemos. Modeliai. Modeliavimas. Monte Karlo 
metodas. 

3     3 2  
Literatūros 1 skaitymas 
 

2. Atsitiktiniai, kvaziatsitiktiniai, 
pseudoatsitiktiniai skaičiai. Pseudoatsitiktinių 
skaičių generavimas. 

9   4  13 10 Literatūros 1 ir 2 
studijavimas, taip pat 
sudarymas 
pseudoatsitiktinių 
skaičių generavimo 
programėlių (kodų) 
kokia nors pasirinkta 
programavimo kalba 
 

3. Statistiniai testai. 

9   2  11 10 Literatūros 1, 2 ir 4 
studijavimas. Anksčiau 
sudarytų pseuido 
atsitiktinių skaičių sekų 
tikrinimas pasirinktais 
statistiniais testais 

4. Įvairių atsitiktinių dydžių generavimas. 

6   2  8 8 Literatūros 1, 2 ir 4 
studijavimas. Įvairių 
atsitiktinių skaičių sekų 
gavimas iš tolygiai 
pasisikirsčiusių 
pseudoatsitiktinių 
dydžių, gautų 2-oje 
temoje 

5. Sekų atsitiktinumo samprata. Atsitiktinumo 
laipsniai. 

3     3 2 Literatūros 1 ir 2 
studijavimas. 
 

6. Bendra Monte Karlo metodo taikymo schema. 
Apibrėžtinio integralo skaičiavimas Monte Karlo 
metodu. 

3   2  5 9 Literatūros 1 
studijavimas. Konkrečių 
apibrėžtinių integralų 
skaičiavimas (sudarant 
programas (kodus) kokia 
nors pasirinkta 
programavimo kalba), 
panaudojant skirtingus 
tankius ir gautas 
pseudoatsitiktinių 
skaičių sekas. 

7. Tiesinių lygčių sitemos sprendimas Monte Karlo 
metodu. 

3     3 2 Literatūros 1 
studijavimas. 
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8. Markovo grandinių Monte Karlo metodas. 

12   6  18 18 Literatūros 1 ir 3 
studijavimas. Markovo 
grandinių generavimas, 
naudojant sugeneruotas 
pseudoatsitiktinių 
skaičių sekas. Markovo 
grandinių taikymas 
paprastų minimizavimo 
uždavinių sprendimui. 

Egzaminas         

Iš viso 
 

48   16  64 61  

Pastaba. Savarankiško darbo laikas taip pat apima pasirengimą egzaminui. 
 

Vertinimo forma Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Praktinės užduotys 
 

50 Balandžio-
gegužės 
mėn. 

 Pateikiamos penkios užduotys. Kiekviena užduotis vertinama 
iki 1 balo.  

Egzaminas  (raštu) 
 

50 Birželio 
mėn. 

Egzamine pateikiamos penkios užduotys. Kiekviena vertinama 
iki 1 balo.  
Šio dalyko įgytų kompetencijų galutinis įvertinimas yra 
praktinių užduočių ir egzamino įvertinimų suma. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. 1. G. Stepanauskas  
 
2.  D. E. Knuth 
 
 
3. O. Haggstrom 
 
4. I. Deak 
 

2008-
2012 
1969 
 
 
2002 
 
1990 

 Statistinis modeliavimas,  
 
The Art of Computer 
Programing: Seminumerical 
Algorithms, Vol. 2 
Finite Markov Chains and 
Algorithmic Applications 
 Random Number Generators 
and Simulation 

 
 
 
II 
 
 
 
 

www.mif.vu.lt/~Stepanauska
s 
 
Addison-Wesley 
 
 
Cambridge University Press, 
London 
Akademiai Kiado, Budapest 

Papildoma literatūra 
1. I. Manno 
 
 
2. G. S. Fishman 
 
 

1999 
 
 
1996 
 
 

Introduction to the Monte-
Carlo Method  
 
Monte Carlo: Concepts, 
Algorithms, and Applications 
 

 Akademiai Kiado, Budapest 
 
 
Springer 
 

 

Statistinių sprendimų teorija 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Statistinių sprendimų teorija  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: prof. Vilijandas Bagdonavičius 
Kitas (-i): doc.Rimantas Eidukevičius 

Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematinės 
statistikos katedra 
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Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamas 

 
Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Šeštas (pavasario) semestras Lietuvių  
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: MatematinėAnalizė I ir II, 
Algebra, Tikimybių teorija. 

Gretutiniai reikalavimai: nėra 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 125 64 61 

 
Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko ugdomos studijų programos kompetencijos: Gebėjimas nustatyti duomenų analizei tinkamą statistinį metodą, 
sprendžiant įvairias praktines problemas 

Dalyko studijų siekiniai: išklausęs dalyką 
studentas 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 gebės apibrėžti statistinio modelio sąvoką ir 
suformuluoti pagrindinius matematinės 
statistikos uždavinius; 

 gebės aprašyti taškinių parametrų įvertinių 
klases ir įvertinių sudarymo metodus, įrodyti 
įvertinių savybes; 

 gebės aprašyti intervalinių parametrų įvertinių 
konstravimo metodus ir rasti intervalinius 
įvertinius dažniausiai naudojamų skirstinių 
parametrams; 

 gebės tikrinti parametrines statistines 
hipotezes ir rasti kriterijų statistikų skirstinius; 

 gebės aprašyti nuostolių funkcijų parinkimo 
principus vertinant parametrus ir tikrinant 
hipotezes; 

 mokės taikyti Bejeso metodą spręsdamas 
paprastus statistinius uždavinius; 

 bibliotekose ir internete gebės surasti 
reikiamą literatūrą, susijusią su matematinės 
statistikos sąvokomis ir taikymais, įsisavinti 
naujas žinias ir metodus. 

Paskaitos, praktinių užduočių 
sprendimas, grupės diskusijos, 
dalykinės literatūros 
studijavimas 

Vidurio semestro egzaminas, 
raštu, baigiamasis egzaminas 
raštu 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 
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Matematinės statistikos objektas. Statistinis 
modelis. Pagrindiniai statistikos uždaviniai. 

2    2  4 3 [1], 3 skyrius, [2], 
II skyrius 

Pakankamosios statistikos. Eksponentinės 
skirstinių šeimos ir jų savybės. Neimano-Fišerio 
faktorizacijos kriterijus. Rao-Blekvelo-
Kolmogorovo teorema. Pilnosios statistikos. 
Fišerio informacinė matrica ir jos savybės. Rao-
Kramerio nelygybė. Efektyvieji ir asimptotiškai 
efektyvieji įvertiniai.  Asimptotinis įvertinių 
payginimas. 

8    8  16 12 [1], 4 skyrius, 4.1-
.4.4, [2], II skyrius 

Didžiausiojo tkėtinumo metodas. Didžiausiojo 
tikėtinumo įvertinių asimptotinės savybės.  
Tikėtinumų santykio asimptotinės savybės. 

8    4  12 11 [1], 4 skyrius, 4.5, 
4.7, [2], II skyrius 

Bolševo metodas pasikliovimo rėžiams konstruoti. 
Asimptotiniai pasikliovimo intervalai. Dispersiją 
stabilizuojanti transformacija. 

2    6  8 6 [1], 4 skyrius, 
4.6,4.7 

Statistiniai kriterijai. Neimano-Pirsono lema. 
Tolygiai galingiausi ir tolygiai galingiausi 
nepaslinktieji kriterijai daugiaparametrinėms 
eksponentinio tipo šeimoms. 

6    4  10 12 [1], 5 skyrius, [2], 
III skyrius 

Vidurkių vertinimas ir palyginimas.  Galimos 
nuostolių funkcijos. Dispersijų vertinimas ir 
dispersijų santykio. Nepaslinkti ir efektyvūs 
įvertiniai. Galimos nuostolių funkcijos. 

2    2  4 3 [3], 2,3 skyriai 

Bejeso metodai. Bejeso teorema. Normaliųjų imčių 
palyginimas. Bernulio ir Puasono skirstiniai. 
Tolydūs skirstiniai: transformacijos ir mišiniai. 

4    4  8 8 [3], 4,5 skyriai 

Egzaminas       2 6  
Iš viso 32    30  64 61  
 

Vertinimo forma Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Vidurio semestro egzaminas 
(raštu) 

50 Semestro 
viduryje 

Vidurio semestro egzaminas rašomas semestro viduryje. Į 
jį įeina klausimai iš pirmosios kurso dalies (1-3 temos) : du 
teoriniai klausimai ir du uždaviniai. Vienas teorinis 
klausimas su įrodymu vertinamas 2 balais, kitas (sąvokos) 
bei kiekvienas uždavinys ‒ 1 balu. Maksimalus balas už 
tarpinio egzamino metu atsakytus klausimus  – 5 balai.   

Galutinis egzaminas (raštu) 50 Egzaminų 
sesijos metu 

Galutinis egzaminas rašomas egzaminų sesijos metu. Į jį 
įeina klausimai iš antrosios kurso dalies (4-7 temos) : du 
teoriniai klausimai ir du uždaviniai. Vienas teorinis 
klausimas su įrodymu vertinamas 2 balais, kitas (sąvokos) 
bei kiekvienas uždavinys ‒ 1 balu. Maksimalus balas už 
galutinio egzamino metu atsakytus klausimus  – 5 balai.  
Galutinis pažymys – vidurio semestro ir galutinio 
egzamino balų suma. 

 
Autorius Leidimo 

metai 
Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 
ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 
internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 
1. V. Bagdonavičius, J. 
Kruopis. 

2007 Matematinė statistika. I 
dalis 

 TEV, Vilnius 

2. W. R. Pestman 2009 Mathematical statistics  Walter de Gruyter, Berlin 
3. N. T. Longford 2013 Statistical Decision  Springer, Heidelberg 
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Theory 
Papildoma literatūra 
V. Čekanavičius, G. 
Murauskas 

2000 Statistika ir jos taikymai, 
I dalis 

 TEV, Vilnius 

 

Šiuolaikinė ekonominė mintis 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Šiuolaikinė ekonominė mintis  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis : Doc. A.Maldeikienė 
 

Matematikos ir informatikos fakultetas,  
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Šeštas (pavasario) semestras lietuvių 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Ekonomikos pagrindai, Mikroekonomika, 
Makroekonomika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 145 val.   69 val.  76 val. 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Ugdyti ekonominio mąstymo kompetencijas; vystyti gebėjimą skirti ir vertinti įvairių ekonomikos mokyklų įžvalgas 
bei žymių ekonomistų idėjų teorines ištakas.   

Dalyko studijų siekiniai. 
Išklausę dalyką studentai turėtų 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 žinoti pagrindinių šiuolaikinių ekonomikos 
mokyklų ištakas  

Tradicinės paskaitos skirtos 
pagrindinėms ekonomikos 
mokykloms išskirti 
susisteminti jų įžvalgas. 
Atskirų ekonomistų įžvalgos 
aptariamos įtraukiamosiose 
paskaitose. Diskusijose giliau 
analizuojamos skirtingų 
pažiūrų ekonomistų 
metodologinės nuostatos bei 
teorinės įžvalgos ir vertinama 
jų siūloma ekonominė politika.  
Konsultacijų metu studentai 
aptaria esė ruošimo ir rašymo 
metu kilusius sunkumus 
individualiai arba mažose 
grupelėse. 
Savarankiškas darbas skirtas 

Esė viena iš pateikto sąrašo 
pasirinkta tema rašymas ir 
pristatymas grupėje, 
dalyvavimas diskusijose, ir 
baigiamasis egzaminas raštu. 

 žinoti esminius modernių ginčų momentus ir 
daugiausia prieštaravimų sulaukiančius 
klausimus 

 žinoti ir mokėti argumentuotai vertinti 
pagrindinių šiuolaikinių ekonomikos mokyklų 
metodologines, teorines ir praktinės politikos 
nuostatas 

 suprasti kas lemia įvairių ekonomikos 
mokyklų plėtrą ir atsišakojimus, kas 
inspiruoja skirtingumus, gebėti atpažinti 
pozityvias ir normatyvines įžvalgas 

 suprasti, kodėl šiuo metu taip žymiai skiriasi 
įvairių mokyklų ekonominės politikos 
įžvalgos 
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 gebėti pristatyti pagrindinius modernių laikų 
ekonomistus ir jų esmines teorines įžvalgas 

pateiktos medžiagos 
nagrinėjimui, esė ruošimui, 
rašymui bei pristatymo 
parengimui.  
 

 
 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
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Užduotys 

1. Kurso apžvalga. Šiuolaikinės 
ekonominės minties kurso objektas ir 
metodas. 2007-2009 metų  Didžioji 
recesija ir ekonomikos teorijos 
perspektyvų peržvalga  

4  2    6 3 Paskaitų medžiaga 
Virtualioje mokymosi 
aplinkoje (toliau – 
VMA), Roubini 1-2 
sk.,  Quiggin p.p. 250-
265; Samuels W. and 
others, p.p.634-654 

2.1936-2013 metų ekonomikos teorijos 
defragmentacija: pagrindinės skirtys, 
mokyklos ir kryptys. „Gėlavandenė“ ir 
„jūros vandens“ ekonomikos teorijos 
 

4  2    6 3 Paskaitų medžiaga 
VMA; Roncaglia, 
p.p.468-504; Samuels 
W. and others, 
p.p.634-654;  

3. J.M. Keynesas: gyvenimo ir darbų 
apžvalga.  Keyneso ekonominė teorija. 
Spontaniškieji lūkesčiai („animal spirit“)    

4  2     6 4 Paskaitų medžiaga 
VMA; Roncaglia, 
p.p.384-415; Samuels 
W. and others, 
p.p.343-359 

4. Auksinis keinsizmo amžius. Breton-
Vudso sistema. Keinsizmo 
prasiskverbimas į JAV. Neoklasikinė 
sintezė. Paulas Samuelsonas.  Naujasis 
keinsizmas. N.G.Mankiw, G. Akerlofas, 
J. Stiglitzas, P Krugmanas. 
Postkeinsizmas (Kembridžo būrelis) 

4  4    8 6 Paskaitų medžiaga 
VMA; Samuelson 
P.and other, p.p143-
164;  

5. Monetaristinė kontrrevoliucija. 
Čikagos mokykla. M. Friedmanas. 
„Gėlavandenės“ ekonomikos ištakos . 
Adaptyvūs lūkesčiai. 

4      4 4 Paskaitų medžiaga 
VMA; Samuels W. 
and others, p.p.411-
427; Samuelson P.and 
other, p.p. 110-142 

6. Naujoji klasika: racionalių lūkesčių 
teorija. R. Lucasas. „Gėlavandenės“ 
ekonomikos  įsigalėjimas. Realaus verslo 
ciklo teorija. R. Prescotas Efektyvios 
rinkos hipotezė. E. Fama. Dinaminės 
stochastinės bendrosios pusiausvyros 
(DSBP) modelis. 

4  4    8 6 Paskaitų medžiaga 
VMA; Roncaglia, 
p.p.322-349; 
Samuelson P. and 
other, p.p. 57-66;  
Quiggin p.p. 35-135 

7. Neoliberalizmas. Naujoji austrų 
mokykla. L. Misesas, F. Hayekas. 
Pasiūlos skatinimo ekonomika. 
Reigonomika ir tetčerizmas 

4  4     8 5 Paskaitų medžiaga 
VMA; Jesus Huerta de 
Soto (2013) Austrų 
ekonomikos mokykla: 
rinkos tvarka ir 
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verslus kūrybingumas. 
Vilnius, LLRI, 2013; 
Samuels W. and 
others, p.p.428-454; 
Quiggin p.p. 136-173 

8. Naujasis institucionalizmas. 
Visuomeninio pasirinkimo teorija. R. 
Coaseas. Buchananas, Beckeris.  
 

4  2    6 5  Paskaitų medžiaga 
VMA; Samuels W. 
and others, p.p.462-
470.  

9. Esė  ruošimas  15     15 40  
10. Baigiamasis  egzaminas       2   
Iš viso 32 15 20    69 76  

 

Bendra vertinimo sistema: galutinis balas suformuojamas iš rašto darbo vertinimo bei egzamino rezultatų. Taškai 
sumuojami (galima surinkti iki 1000 balų). Galutinis balas rašomas laikantis žemiau nurodytos instrukcijos: 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Darbas auditorijoje 
seminarų metu 

10% Semestro metu Iki 100 balų: aktyviai dalyvauja diskusijose, atsako į 
klausimus, formuluoja problemas ir klausimus. 
Iki 50 balų: dalyvauja diskusijose, atsako į užduodamus 
klausimus. 
0 balų: beveik nedalyvauja diskusijose 

Esė (ne mažiau kaip 12-15 
psl., 12 šrifto dydis, tarpas 
tarp eilučių 1,5, taisyklinga 
kalba) 
 

40% Ne vėliau, kaip 
likus savaitei iki 
sesijos pradžios    

Vertinami šie darbo aspektai: 
 darbo struktūra ir apimtis: rašto darbo struktūra aiški 

ir logiška, yra visos reikiamos dalys (įvadas, kur 
pristatoma tema, tikslas, uždaviniai, metodai; 
dėstymas, kur pateikiama medžiagos analizė ir 
interpretacija, išvados), darbas yra tinkamos apimties 
(iki 50 balų); 

 analizė ir išvados: analizė labai išsami, išvados 
pagrįstos, formuluojamos remiantis pirminiu šaltiniu 
(iki 250 balų); jei analizė atlikta, bet nėra išsami, 
išvados ne visada pagrįstos, skiriama iki 150 balų; už 
paviršutinišką analizę balai neskiriami; 

 mokslinis stilius ir tyrimo kultūra: tinkamai 
elgiamasi su šaltiniais ir citatomis; formuluotės ir 
stilius atitinka mokslinio darbo reikalavimus (iki 100 
balų). 

Maksimalus įvertinimas 400 balų 
Įvertinimas nepateikus rašto darbo — 0 balų 
 

Egzaminas  
 

50% Sesijos metu  Egzaminas susideda iš 2 atviro tipo klausimų (pirmas 
klausimas reikalauja palyginti kelių skirtingų mokyklų 
metodologines ir/ar teorines įžvalgas, antras — 
pademonstruoti pratybų metu analizuotų originalių 
tekstų išmanymą). Egzamino metu vertinamos žinios ir 
supratimas; jei studentai pademonstruoja žinias, bet 
negeba pademonstruoti gebėjimo jas interpretuoti gauna 
50 proc. maksimalaus galimo vertinimo (125 balus). 
Maksimaliai per egzaminą galima gauti 500 balų 
(kiekvienas klausimas iki 250 balų).  

Galutinis balas rašomas laikantis šios instrukcijos: 
10 balų – studentas surinko ne mažiau kaip 900 balų;  
  9 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 800 balų; 
  8 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 700 balų; 
  7 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 600 balų; 
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  6 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 500 balų; 
  5 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 400 balų; 
1- 4 balai – studentas surinko ne mažiau kaip 300 balų.  

 

Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Samuels W., J. E. 
Biddle, and J. B. 
Davis (ed.) 

2003/ 
2007 

A Companion to The 
History of Economic 
Thought 

 Blackwell Publishing Ltd 

Maldeikienė 
Aušra 
 

2014 Metodinės rekomendacijos 
seminarams ir užduotys  

 Vilnius, MIF, VMA 

Papildoma literatūra 
N. Roubini  2014 Krizių ekonomika  Vilnius, Žara 
Samuelson Paul 
and Bernett 
William (ed.)  

2007 Conversations with Eminent 
Economists 

 Blackwell Publishing Ltd 

Krugman Paul 2009 How Did Economists Get It 
So Wrong? 

 http://www.nytimes.com/200
9/09/06/magazine/06Economi
c-
t.html?pagewanted=all&_r=0 

Roncaglia 
Alessandro 

2005 (online 
2009) 

The Wealth of Ideas/ A 
History of Economic 
Thought 

 http://dx.doi.org/10.1017/CB
O9780511492341 
 

Quiggin John 2010 Zombie Economics / How 
dead ideas walk among us 

 Oxford, Princeton University 
Press 

 

Tikimybių teorija 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Tikimybių teorija  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. Mindaugas Bloznelis 
Kitas (-i): prof. Vydas Čekanavičius, dr. Jurgita Markevičiūtė 

Matematinės informatikos katedra, 
Ekonometrinės analizės katedra 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Privalomasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinė Trečias (rudens) semestras Lietuvių/Anglų 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Matematinė analizė I ir 
II, Algebra 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko apimtis  

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5 145 64 81 
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Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Ugdyti  kompetencijas: gebėjimą dirbti ir mokytis savarankiškai,  gebėjimą adekvačiai suvokti statistikos 
vaidmenį kintančiame ekonominiame-socialiniame kontekste, gebėjimą naudotis matematine kalba ir operuoti 
klasikinėmis matematinėmis sąvokomis, panaudojant matematinius įrankius, gebėjimą modeliuoti reiškinius 
matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis.. 

Dalyko studijų siekiniai.  Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 
žinoti ir suprasti pagrindines tikimybių teorijos 
sąvokas , bei ryšius tarp jų:  elementariųjų įvykių 
erdvė, įvykių sigma algebra, tikimybinis matas, 
atsitiktinis dydis  (vektorius) ir jo skirstinys, 
pasiskirstymo ir tankio funkcija, vidurkis ir 
dispersija, momentus generuojančioji funkcija, 
charakteristinė funkcija. 
 
 
 

Paskaitos: tradicinės, skirtos 
tikimybių  teorijai  
 
Pratybų metu sprendžiami 
tikimybių teorijos uždaviniai, 
padedantys užtvirtinti išdėstytos 
teorijos supratimą ir žinias; 
analizuojami probleminiai 
klausimai, taikoma atvejo 
analizė. 
Konsultacijų metu studentai 
aptaria savarankiškai spręstus 
uždavinius ir kitas mokymosi 
problemas arba individualiai 
arba mažomis grupėmis 
tiesiogiai su dėstytoju . 
 
Savarankiškas darbas skirtas 
papildomiems (pratybų metu 
nespręstiems) uždaviniams 
spręsti ir užtvirtinti tikimybių 
teorijos žinias  

Savarankiškam 
darbui skirtų 
uždavinių 
sprendimas bei 
pristatymas, 
kontroliniai darbai, 
egzaminas raštu.   
 
 

žinoti pagrindines atsitiktinių dydžių klases ir 
pavyzdžius. Diskretieji dydžiai: Bernulio, 
hipergeometrinis, binominis,  Puasono, 
geometrinis, neigiamas binominis. Absoliučiai 
tolydieji dydžiai:   normalusis, tolygusis, 
eksponeninių dydžių šeima. Atsitiktiniai vektoriai: 
polinominis, normalusis. 
 

žinoti skirstinių ir atsitiktinių dydžių konvergavimo 
rūšis (konvergavimas pagal tikimybę, 
konvergavimas su tikimybe vienas, silpnasis 
skirstinių konvergavimas)  ir pagrindines ribines 
teoremas (didžiųjų skaičių dėsnis, centrinė ribinė 
teorema, Puasono teorerma). 
 

Paskaitos: tradicinės,  skirtos 
tikimybių teorijos   taikymams 
 
Pratybų metu studentai 
skatinami formuluoti 
probleminius klausimus, tyrimo 
uždavinius bei taikyti tinkamas 
jų sprendimo strategijas. 
 
Konsultacijų metu aptariami 
iškilę teorijos taikymų 
neaiškumai 
 
Savarankiškas darbas skirtas 
atlikti ir užtvirtinti tikimybių 
taikymų žinias 

Savarankiškam 
darbui skirtų 
uždavinių 
sprendimas bei 
pristatymas, 
kontroliniai darbai, 
egzaminas raštu.   
 
 

gebėti identifikuoti, formuluoti ir spręsti 
taikomąsias įvairių mokslo sričių (ekonomikos, 
finansų, inžinerijos, gamtos mokslų)  problemas, 
naudojant  tikimybių teoriją  
gebėti parinkti tinkamus  tikimybinius modelius 
sprendžiant  konkrečius uždavinius 

galėti naudotis tikimybių teorijos  literatūra, gilinti 
savo teorines žinias bei  tikimybinio-statistinio 
modeliavimo įgūdžius 
 
 

Savarankiškas darbas skirtas 
papildomos literatūros 
nagrinėjimui 
 
Pratybų metu aptariama 
savarankiškai nagrinėta 
literatūra 

egzaminas raštu 
 
 

 

Temos 
Kontaktinio darbo 

valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

Klasikinis tikimybės apibrėžimas, 
geometrinės tikimybės, tikimybių aksiomos, 
tikimybinio mato tolydumas. 

3 
 

 4 7 7 Išspręsti pratybų metu 
paskirtus uždavinius 
savarankiškai 
studijuoti  literatūrą 
(J.Kubilius  1996, I 
skyriaus 1-9 
poskyriai, 10 poskyris 
be 6 teoremos; 
M.Bloznelis 2005 , 1-
3 skyriai be poskyrio 
3.3)  

Įdėties-pašalinimo principas, sąlyginė tikimybė, 
Bejeso teorema, nepriklausomi įvykiai, binominė ir 
polino-minė tikimybės, Puasono teorema. 

7  4 11 11 Išspręsti pratybų metu 
paskirtus uždavinius , 
savarankiškai 
studijuoti  literatūrą 
(J.Kubilius 1996, I 
skyriaus 10 poskyrio 
6 teorema, 11-14 
poskyriai, 15 
poskyrio 3 teorema; 
M.Bloznelis 2005, 3.3 
poskyris, 4-5 skyriai) 

Atsitiktinis dydis (vektorius), jo   skirstinys, 
pasiskirstymo ir tankio funkcijos, nepriklausomi 
atsitiktiniai dydžiai, diskretieji dydžiai (Bernulio, 
binominis, hipergeometrinis, Puasono, geometrinis, 
neigiamas binominis), polinominis atsitiktinis 
vektorius, absoliučiai tolydieji dydžiai (tolygusis, 
eksponentinis, normalusis).  

4  5 9 9 Išspręsti pratybų metu 
paskirtus uždavinius  
savarankiškai 
studijuoti  literatūrą 
(J.Kubilius 1996, II   
skyriaus 1-6 
poskyriai; 
M.Bloznelis 2005, 6 -
7 skyriai, 12 skyriaus 
pradžia iki 12.2 
pavyzdžio imtinai) 

Atsitiktinio dydžio (vektoriaus) vidurkis, momentai, 
dispersija (kovariacijų matrica), jų savybės, 
momentus generuojančioji ir charakteringoji funkcija, 
Markovo ir Čebyševo nelygybės. 

7  5 12 12 Išspręsti pratybų metu 
paskirtus uždavinius  
savarankiškai 
studijuoti  literatūrą 
(J.Kubilius 1996, II   
skyriaus 7-9 
poskyriai, III skyriaus 
8 poskyris; 
M.Bloznelis 2005, 8-
10 skyriai, 12 
skyriaus dalis 
pradedant nuo 12.4 
apibrėžimo iki 
skyriasu pabaigos, 16 
skyrius) 

Sąlyginis vidurkis ir sąlyginė dispersija, marginalioji 
pasiskirstymo funkcija, sąlyginė pasiskirstymo ir  

4  4 8 8 Išspręsti pratybų metu 
paskirtus uždavinius  
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tankio funkcija. savarankiškai 
studijuoti  literatūrą 
(J.Kubilius 1996, II   
skyriaus 8 poskyris; 
M.Bloznelis 2005, 11  
skyrius.) 

Atsitiktinių dydžių (skirstinių) konvergavimas, 
didžiųjų skaičių dėsnis, centrinė ribinė teorema. 

7  4 11 11 Išspręsti pratybų metu 
paskirtus uždavinius  
savarankiškai 
studijuoti  literatūrą 
(J.Kubilius 1996, III   
skyriaus 1-3 
poskyriai, 5 poskyrio 
1 teorema; 
M.Bloznelis 2005, 
13-15 ir 17 skyriai.) 

Kontroliniai darbai    
4 

4 4 Pasirengti 
kontroliniams 
darbams 

Galutinis egzaminas  2  2 19 Pakartoti teoriją bei 
pasiruošti egzaminui 

Iš viso 32 2 30 64 81  
 

Vertinimo strategija Svor
is 
proc. 

Atsiskai
tymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

3 kontroliniai darbai 
 
1 val. 20 min. trukmės  
kontroliniai darbai raštu (3-4 
uždaviniai kiekviename 
kontroliniame darbe, 
atsižvelgiant į 
temosspecifiką/uždavinių 
sudėtingumą). 1-ąjį kontrolinį 
darbą sudarys 1-2 temų (žr. 
lentelę aukščiau) uždaviniai, 2-
ąjį – 3-4 temų uždaviniai, 3-ąjį 
5-6 temų uždaviniai. 
Vertinimas: 
išspręsta/neišspręsta. 

30% 
Kiek
viena
s po 
10% 

Pratybų 
metu 

Maksimali galutinio pažymio vertė 10 balų. 
Maksimali balų suma, kurią galima gauti kontrolinių 
darbų metu yra 3 balai 

Savarankiškam darbui skirtų 
uždavinių sprendimas ir 
pristatymas 
 
Kiekvienam studentui 
paskiriami savarankiško darbo 
uždaviniai (1 ar 2 uždaviniai, 
atsižvelgiant į temos 
specifiką/uždavinių 
sudėtingumą, iš kiekvienos 
temos (žr. lentelę aukščiau), 
kurių sprendimus studentas 
pristato pratybų metu. 
Vertinimas: 
išspręsta/neišspręsta. 

10% Pratybų 
metu 

Maksimali galutinio pažymio vertė 10 balų. 
Maksimali balų suma, kurią galima gauti už 
savarankiškai išspręstus  uždavinius yra 1 balas 

Egzaminas raštu 60% Sesijos    Maksimali galutinio pažymio vertė 10 balų. 
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2 val. trukmės egzaminas 
raštu, kurį sudarys teorinės bei 
praktinės užduotys. Teorinėms 
užduotims skiriami 4 balai 
(vertinimas 
atsakyta/neatsakyta), 
uždaviniams skiriami 2 balai 
(vertinimas 
išspręsta/neišspręsta). 

metu Maksimali balų suma, kurią galima gauti egzamino rašto 
darbo metu 6 balai. 

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Vadovėlis: 
 
M.Bloznelis 

2005 Tikimybių teorijos 
paskaitos.  Paskaitų 
konspektas 

 Interneto prieiga : 
http://www.mif.vu.lt/matinf/
asm/mb/paskaitos/tik2005.p
df 

Papildoma literatūra 
 
J. Kubilius  

1996 Tikimybių teorija ir 
matematinė statistika. 
Antroji laida.  

 Vilnius, Vilniaus 
universiteto leidykla. 
Interneto prieiga: 
http://www.mif.vu.lt/ttsk/by
los/ku/files/ttms.html 

 
R. Lapinskas 

1989 Tikimybių teorija ir 
matematinė statistika  

Dalys: 1-2. Vilnius, Vilniaus 
universiteto leidykla 

 

Viešojo sektoriaus ekonomika 

DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko pavadinimas Kodas 
Viešojo sektoriaus ekonomika  
 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Virmantas Kvedaras Matematikos ir informatikos fakultetas 

Ekonometrinės analizės katedra 
Naugarduko g. 24 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirma pakopa Pasirenkamasis 
 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinis  Penktas (rudens) semestras Lietuvių kalba 
 

Reikalavimai studijuojančiajam 
Išankstiniai reikalavimai: Mikroekonomika, Makroekonomika Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 
Dalyko apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos 
Savarankiško darbo 

valandos 
5  125 val. 52 73 
 

Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Suprasti viešojo sektoriaus ekonomikos funkcionavimo principus bei vertinti jas įgyvendinančios politikos 
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efektyvumą. Ugdomos studijų programos kompetencijos:  
1. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikyti įgytas žinias praktikoje 
6 Gebėjimas  naudotis  ekonominėmis  žiniomis. 
7. Gebėjimas modeliuoti reiškinius matematinėmis ir statistinėmis priemonėmis 

Dalyko studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 
Sėkmingai baigęs dalyko studijas, studentas turėtų: 

 žinoti laisvos rinkos funkcionavimo apribojimus bei 
viešojo sektoriaus poreikio ekonominį pagrindimą 

 suprasti kolektyvinio pasirinimo principus ir problemas 

Įtraukiamoji ir diskusinė 
paskaita 

Papildomi balai už 
aktyvumą, testas, 
tarpinis atsiskaitymas 
seminaruose, 
egzaminavimas. 

 gebėti analizuoti viešųjų gėrybių teikimo efektyvumą 
 gebėti atlikti sąnaudų-naudos bei kaštų ir efektyvumo 

analizę 
 gebėti analizuoti ekonominius apmokestinimo taikant 

skirtingus mokesčių tipus efektus  
 gebėti vertinti mokestinės sistemos efektyvumą 

Mokomoji ir diskusinė 
paskaita, uždavinių 
sprendimas, atvejų analizė 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
P
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Savarankiškam skaitymui, 
užduotys 

 
 
 

1. Rinka, visuomenės gerovė ir viešojo 
sektoriaus poreikis.  

2  2 4 3 Perskaityti [1] 1 sk., [3] 1-2, 
6-9 sk. [5] pratarmės 
skyrius.  

2. Ekonominės viešojo sektoriaus funkcijos 
ir pavojai. Ekonominė biurokratijos analizė.  

2  1 3 3 Perskaityti [1] 2 ir 7 sk., [2] 
3 sk. bei [4] 9 sk.   Atlikti 
užduotis. 

3. Kolektyvinis pasirinkimas: visuomenės 
pasirinkimo kriterijai, stabilumas ir 
fundamentalios teoremos. 

2  1 3 3 Perskaityti [1] 4 sk. (iki 
daugumos balsavimo), [3] 3-
5 sk. Atlikti užduotis. 

4. Daugumos balsavimas. Ekonominė 
politikos teorija. Politiniai verslo ciklai. 

2  1 3 3 Perskaityti [1] 4 sk. (nuo 
daugumos balsavimo), [2] 3-
4 sk., [4] 6 sk. Atlikti 
užduotis. 

5. Viešųjų gėrybių teikimo efektyvumas: 
dalinės ir bendrosios pusiausvyros analizė.   

2  1 3 3 Perskaityti [1] 3 sk. 

6. Makroekonominiai ir mikroekonominiai 
viešojo sektoriaus išlaidų modeliai. Viešojo 
sektoriaus dydžio klausimas. 

2  1 3 3 Perskaityti [1] 5-6 sk., [2] 2-
3 sk., [4] 9 sk. Atlikti 
užduotis. 

7. Centralizavimas prieš decentralizuotą 
viešųjų gėrybių teikimą. Fiskalinio 
federalizmo principai ir fiskalinė 
konkurencija. 

2  1 3 3 Perskaityti [2] 19-20 sk. bei 
[3] 21-23 sk. Atlikti 
užduotis. 

8. Biudžeto planavimo ir kontrolės procesas. 
Kaštų naudos bei kaštų ir efektyvumo  
analizės. 

2  1 3 3 Perskaityti [1] 7-8 sk., [3] 20 
sk., I.2 sk. Atlikti užduotis. 

9. Kontrolinis.  2   2 14 Pasiruošimas kontroliniam 
darbui 

10. Apmokęstinimo principai bei mokesčių 
tipai. 

2  1 3 3 Perskaityti [1] 10 sk., [2] 13-
16 sk., [3] 13-16 sk.,  bei [4] 
7 sk. Atlikti užduotis. 

11. Apmokęstinimo efektų dalinės ir 2  1 3 3 Perskaityti [1] 11-13 sk. 
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bendrosios pusiausvyros analizė  esant 
skirtingai rinkos sąrangai. 

Atlikti užduotis. 

12. Pajamų, turto ir kiti mokesčiai bei jų 
ekonominiai efektai.  

2  1 3 3 Perskaityti [1] 16-22 sk. 
(pasirinktinai 2). Atlikti 
užduotis. 

13. Pajamų pasiskirstymas  ir optimalus 
apmokęstinimas. Pajamų perskirstymas ir jo 
ribos.  

2  1 3 3 Perskaityti [1] 14 sk. ir [2] 
13 sk. Atlikti užduotis. 

14. Nelygybė, skurdas ir efektyvumas.  2  1 3 3 Perskaityti [1] 17-18 sk. bei 
[2] 14. Atlikti užduotis. 

15. Dinaminiai apmokęstinimo efektai. 2  1 3 3 Perskaityti [2] 21-22 sk., [5] 
10 sk. Atlikti užduotis. 

16. Elgsenos ekonomikos elementai viešajame 
sektoriuje. 

2  1 3 17 Perskaityti [3] epilogą. 
Atlikti užduotis. 

Iš viso 32 4 16 52 73  
 

Vertinimo strategija Svoris 
proc. 

Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Seminarai 30 % Semestro 
metu 

Atliktos dvi užduotys abra pristatyti du straipsniai. Vertinamas 
uždavinių sprendimo bei pristatymų tikslumas ir aiškumas.   

Tarpinis atsiskaitymas 20 % Semestro 
viduryje 

Testas iš pirmosios kurso temų dalies. 

Egzaminas 50 % Sesijos 
metu 

Egaminas raštu. Jo metu vertinamos su viso kurso medžiaga 
susijusios žinios ir gebėjimai. Egzaminą sudaro bendro 
supratimo klausimai ir 3 uždaviniai. Vertinimas gradacinis, 
priklausomai nuo atsakymų į klausimus ir uždavinių sprendimo 
tikslumo.  

 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
1. Brown C.V. ir Jackson 
P.M. 

1991 Public Sector Economics  Blackwell 

2. Hindriks J. ir Myles 
G.D. 

2006 Intermediate Public 
Economics 

 MIT 

3. Tresch R.W. 2008 Public Sector Economics  MacMillan 
Papildoma literatūra 
4. Hillman A.L. 2003 Public Finance and Public 

Policy: Responsibilities and 
Limitations of Government 

 Cambridge University 
Press 

5. Rabin J. 2005 Handbook of Public Sector 
Economics 

 Taylor & Francis 

6. Stiglitz J.E. 2000 Economics of the Public 
Sector 

3rd ed. W.W. Norton 

 

 

 
 

 


