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STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 
 

Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Statistika 612G30004 

 

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Studijų programos vykdymo kalba 

(-os) 

Vilniaus universitetas, Matematikos ir Informatikos fakultetas Lietuvių 

 

Studijų rūšis Studijų pakopa Kvalifikacijos lygis pagal LKS 

Universitetinės studijos Pirmoji VI 

 

Studijų forma (-os) ir 

trukmė metais 

Studijų programos 

apimtis kreditais 

Visas studento 

darbo krūvis 

valandomis 

Kontaktinio 

darbo valandos 

Savarankiško 

darbo valandos 

Nuolatinė, 4 metai 240 6400 2671 3729 

 

Studijų sritis  Studijų kryptis  Studijų krypties šaka (jei yra) 

Fiziniai mokslai 
Statistika Galima rinktis iš visų VU siūlomų 

gretutinių studijų programų 

 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 

Statistikos bakalauras 

 

Studijų programos komiteto vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Prof. hab. dr. Vilijandas Bagdonavičius tel.: +37068574019 

el.p.: vilijandas.bagdonavicius@mif.vu.lt 

darbo adr.: Naugarduko 24, Vilnius 
 

 

 

Akredituojanti institucija Akredituota iki 

Studijų kokybės vertinimo centras Akredituota iki 2019-07-01  

 

 

Studijų programos tikslas 

 

Išmokyti analizuoti statistinius duomenis: parinkti tinkamą statistinį modelį, suformuluoti statistinį uždavinį, parinkti 

tinkamą to uždavinio sprendimo metodą ir teisingai interpretuoti gautus rezultatus. Išmokyti efektyviai naudotis 

labiausiai paplitusia statistine programine įranga, dirbti su duomenų bazėmis. Įgyti gebėjimų bendrauti žodžiu ir raštu 

užsienio kalba, dirbti tiek savarankiškai, tiek grupėje ir prisiimti atsakomybę už patikėtą užduotį. 
 

 

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės Studijų programos skiriamieji bruožai 
Studijų dalykai (moduliai), praktika: Pagrindinės studijų 

krypties dalykų apimtis – 165 kreditai, iš jų: 1) bendrieji 

matematiniai dalykai (analizė, algebra, geometrija, 

diskrečiosios matematikos pagrindai) – 45 kreditai; 2) 

informatikos pradmenys (informatika, duomenų bazių 

valdymo sistemos) – 10 kreditų; 3) dalykinė užsienio 

kalba – 10 kreditų; 4) specialybės dalykai (tikimybių 

teorija, statistiniai paketai, statistinių sprendimų teorija, 

statistika, atsitiktiniai procesai, duomenų vizualizavimas, 

imčių metodai, cenzūruotų imčių analizė, laikinės sekos, 

apibendrintieji tiesiniai modeliai) – 70 kreditų; 5) 

profesinė praktika – 15 kreditų; 6) bakalauro darbas – 15 

kreditų. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: 

Galima pasirinkti gretutinės krypties studijas dvigubam 
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kvalifikaciniam laipsniui įgyti. Nepasirinkę gretutinių 

studijų trūkstamus kreditus turi surinkti iš: 1) siūlomo 

matematikos ir informatikos dalykų bloko (15 kreditų); 2) 

siūlomo statistikos dalykų bloko (15 kreditų); 3) laisvai 

(30 kreditų). Be to, visi studentai gali rinktis: 1) dalykinę 

užsienio kalbą (10 kreditų); 2) bendrųjų universitetinių 

studijų dalykus (15 kreditų). Studijų programos skiriamieji 

bruožai: Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. 

 

Reikalavimai stojantiesiems Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Minimalus išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. 

Priėmimo konkursinis balas formuojamas, atsižvelgiant į 

tokius dalykus: matematika (valstybinis brandos egzaminas, 

koeficientas 0,4), lietuvių kalba ir literatūra (valstybinis 

brandos egzaminas arba brandos egzaminas, 0,2), 

informacinės technologijos arba fizika (brandos egzaminas 

arba metinis pažymys, 0,2), istorija, geografija, 

informacinės technologijos, fizika, chemija, biologija arba 

užsienio kalba (brandos egzaminas arba metinis pažymys, 

0,2). 

Vidurinis arba jam prilyginamas išsilavinimas 

 

Tolesnių studijų galimybės 

 
Magistrantūros studijos Lietuvos ir užsienio universitetuose; pavyzdžiui, statistika (VU), ekonometrija (VU), finansai ir 

draudimas (VU), taikomoji statistika (VGTU), statistika ir operacijų tyrimas (KU). 
 

 

Profesinės veiklos galimybės 

1) valstybės institutai (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriai); 2) 

pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriai; 3) įmonės, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo 

duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės); 4) įstaigos ir firmos, 

kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikos, Scope Baltija); 5) informatikos-didelių 

duomenų (big data) analizės įmonės. 

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

 

Paskaitos, pratybos, savarankiškas literatūros studijavimas 

ir uždavinių sprendimas, laboratoriniai darbai prie 

kompiuterio, individualūs ir kolektyviniai statistiniai 

projektai, profesinė praktika, baigiamasis bakalauro 

darbas. 
 

 

Kontroliniai darbai raštu, egzaminas raštu, programavimo 

užduotys, atsiskaitymas už laboratorinius statistikos 

darbus prie kompiuterio, bakalauro baigiamojo darbo 

gynimas. 
 

 

Studijų programos bendrosios kompetencijos Studijų programos siekiniai 

1. Gebėjimas analizuoti, sisteminti ir taikyti 

įgytas žinias praktikoje. 

 

 

1.1 Gebės suformuluoti praktinį uždavinį matematine kalba 

ir išsprendęs jį interpretuoti gautus rezultatus. 

2. 
Gebėjimas dirbti savarankiškai. 

2.1 Gebės surasti reikiamą literatūrą, įsisavinti naujas 

žinias ir metodus. 

3. 

Tarpasmeniniai ir bendravimo gebėjimai. 
3.1 Gebės rengti (dalyvauti rengiant) nedidelės apimties 

statistinius projektus, pritaikydamas įgytas statistikos 

žinias. 

4. Gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu užsienio 

kalba 

 

4.1 Gebės skaityti, rašyti, kalbėti ir klausyti dalykine 

užsienio kalba C1 lygiu pagal Bendrųjų Europos kalbų 

mokėjimo metmenų (BEKMM) reikalavimus. 

Studijų programos dalykinės kompetencijos Studijų programos siekiniai 

5. Gebėjimas naudotis informacinėmis 

technologijomis.  

 

5.1 Gebės rašyti programas bent dviem programavimo 

kalbomis. 

5.2 Gebės sudaryti ir tvarkyti duomenų bazes. 

6. 

 

Gebėjimas naudotis matematine kalba, 

spręsti problemas panaudojant matematinius 

įrankius.  

 

 
 

6.1 Supras įvairių matematikos sričių pagrindines sąvokas 

bei rezultatus, gebės juos taikyti. 

 

6.2 Supras matematinius įrodymus. 

7. Gebėjimas rinkti ir sisteminti statistinius 7.1 Gebės suplanuoti ir atlikti statistinį tyrimą, paruošti 
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duomenis.  

 

surinktus duomenis analizei 

 

7.2 Gebės susisteminti ir vizualizuoti tyrimo duomenis. 

8. 

Gebėjimas kurti statistinius modelius, juos 

analizuoti ir interpretuoti rezultatus.  

 

8.1 Gebės konkrečioje situacijoje parinkti tinkamą modelį 

ir suformuluoti statistinį uždavinį 

 

8.2 Žinos standartinių statistinių uždavinių sprendimo 

metodus ir mokės pasirinkti tinkamą 

9. 

Gebėjimas naudotis statistine programine 

įranga. 

9.1 Žinos R paketo sintaksę ir pagrindines bibliotekas, 

gebės taikyti paketą statistinėje analizėje  

9.2 Gebės naudotis SAS paketu statistiniams uždaviniams 

spręsti 

9.3 Gebės realizuoti algoritmus SAS programavimo kalba, 

naudoti SAS makro kalbą ir SAS interaktyvią matricų 

kalbą 
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STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS (nuolatinė studijų forma) 

(DALYKŲ (MODULIŲ) SĄSAJOS SU KOMPETENCIJOMIS IR STUDIJŲ SIEKINIAIS) 

 

K
o

d
a

s 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 

K
re

d
it

a
i 

V
is

a
s 

st
u

d
en

to
 

d
a

rb
o

 k
rū

v
is

 

K
o

n
ta

k
ti

n
is

 d
ar

b
as

 

S
av

ar
an

k
iš

k
as

 d
ar

b
as

 

Studijų programos kompetencijos 

Bendrosios 

kompetencijos 

Dalykinės kompetencijos 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Studijų siekiniai 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 

I KURSAS 
60 1600 731 869 

               

1 SEMESTRAS 
30 800 373 427 

               

Privalomieji dalykai (moduliai) 
30 800 373 427 

               

 
Analizė I 10 270 99 161 

      
 x x 

       

 
Algebra ir geometrija 5 130 72 58 

      x         

 
Diskrečiosios matematikos pagrindai  5 140 72 68 

      
x x 

       

 
Informatika 5 130 66 64 

 x   x           

 
Dalykinė užsienio kalba I 5 130 64 76 

   x            

2 SEMESTRAS 
30 800 358 442 

               

Privalomieji dalykai (moduliai) 
30 800 358 442 

               

 
Analizė II 10 270 99 161 

      x x        

 
Algebra 5 140 72 68 

      x x        

 
Geometrija 5 130 55 75 

      x         

 
Duomenų bazių valdymo sistemos 5 130 68 62 

x x    x          

 
Dalykinė užsienio kalba II 5 130 64 76 

   x            

II KURSAS 60 1600                  

3 SEMESTRAS 
30 800 

                 

Privalomieji dalykai (moduliai) 
15 410 206 204 

               

 
Analizė III 5 140 83 57 

      x x        

 
Tikimybių teorija I 5 140 71 69 

x      x x        

 
Statistiniai paketai 5 130 52 78 

  x  x x    x   x x x 
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Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 
15 390 

                 

 
BUS 5 

                  

 
Gretutinės studijos arba pasirenkamieji 

inormatikos ir matematikos (ne mažiau kaip 

15 kreditų visų studijų metu)/statistikos 

dalykai (ne mažiau kaip 15 kreditų visų 

studijų metu) arba laisvai pasirenkami 

dalykai 

10 
                  

4 SEMESTRAS 
30 800   

               

Privalomieji dalykai (moduliai) 
15 410 203 207 

               

 
Tikimybių teorija II 5 140 71 69 

      x x        

 
Matematinė statistika I 5 140 66 74 

x x         x x x x  

 
Statistinių sprendimų teorija 5 130 64 64 

 x     x x   x x    

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 
15 390 

                 

 
BUS 5 

                  

 
Gretutinės studijos arba pasirenkamieji 

inormatikos ir matematikos (ne mažiau kaip 

15 kreditų visų studijų metu)/statistikos 

dalykai (ne mažiau kaip 15 kreditų visų 

studijų metu) arba laisvai pasirenkami 

dalykai 

10 
                  

III KURSAS 
60 1600   

               

5 SEMESTRAS 
30 800   

               

Privalomieji dalykai (moduliai) 
15 410 184 226 

               

 
Atsitiktiniai procesai I 5 125 56 69 

      x    x x    

 
Matematinė statistika II 5 150 66 84 

x  x    x    x x x x  

 
Duomenų vizualizavimas 5 135 72 63 

x         x      

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 
15 390 

                 

 
BUS 5 

                  

 
Gretutinės studijos arba pasirenkamieji 

inormatikos ir matematikos (ne mažiau kaip 

15 kreditų visų studijų metu)/statistikos 

dalykai (ne mažiau kaip 15 kreditų visų 

10 
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studijų metu) arba laisvai pasirenkami 

dalykai 

6 SEMESTRAS 
30 800   

               

Privalomieji dalykai (moduliai) 
15 410 178 232 

               

 
Atsitiktiniai procesai II 5 130 56 74 

      x    x x    

 
Matematinė statistika III 5 150 66 84 

x x     x    x x x x  

 
Imčių metodai 5 130 56 74 

 x x      x  x x x x  

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 
15 390 

                 

 
Gretutinės studijos arba pasirenkamieji 

inormatikos ir matematikos (ne mažiau kaip 

15 kreditų visų studijų metu)/statistikos 

dalykai (ne mažiau kaip 15 kreditų visų 

studijų metu) arba laisvai pasirenkami 

dalykai 

15 
                  

IV KURSAS 
60 1600   

               

7 SEMESTRAS 
30 800   

               

Privalomieji dalykai (moduliai) 
15 410 178 232 

               

 
Cenzūruotų imčių analizė 5 130 56 74 

 x         x x x x  

 
Laikinės sekos 5 150 68 82 

x         x x x x x  

 
Apibendrintieji tiesiniai modeliai 5 130 54 76 

x         x x x x x  

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 
15 390 

                 

 
Gretutinės studijos arba pasirenkamieji 

inormatikos ir matematikos (ne mažiau kaip 

15 kreditų visų studijų metu)/statistikos 

dalykai (ne mažiau kaip 15 kreditų visų 

studijų metu) arba laisvai pasirenkami 

dalykai 

15 
                  

8 SEMESTRAS 
30 800 16 784 

               

Privalomieji dalykai (moduliai) 
30 800 16 784 

               

 
Profesinė praktika 15 400 6 394 

x x x      x x x x x x x 

 
Bakalauro darbas 15 400 10 390 

x x       x x x x x x x 

Informatikos ir matematikos pasirenkamų dalykų 

blokas 
15 390 
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Objektinis programavimas su Java 5 130 68 62 

x x   x           

 
Objektinis programavimas su Python 5 130 66 64 

 x   x           

 
Vizualusis programavimas 5 130 52 78 

 x   x           

 
Interneto technologijos 5 130 76 54 

 x   x           

 
Kompleksinė analizė 5 130 51 79 

      x x        

 
Dinaminės sistemos 5 130 54 76 

      x         

 
Diferencialinės lygtys 5 130 53 77 

      x         

 
Optimizavimo metodai 5 130 56 74 

      x x        

 
Kombinatorika ir tikimybių teorija 5 130 54 79 

      x x        

Statistikos pasirenkamų dalykų blokas 
15 390 

                 

 
Eilių teorija 5 130 53 77 

x          x x  x  

 
Eksperimentų planavimas 5 130 53 77 

 x x      x  x x x x  

 
Mato teorija I 5 150 85 65 

      x x        

 
Mato teorija II 5 125 65 60 

      x x        

 
Monte Karlo metodas 5 130 50 80 

      x         

 
Kategorinių duomenų analizė 5 125 64 61 

x          x x x x  

 
Statistiniai modeliai medicinoje 5 125 60 65 

x          x x x x  

 
Empirinių procesų teorijos įvadas 5 125 50 75 

      x x        

 


