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Studijų trukmė: 3,5 metų

Studijų programos apimtis: 210 kreditų

Studijų forma: nuolatinės studijos 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: 
matematikos mokslų bakalauras

Konkursinio balo sandara:

Studijuoti finansų matematiką  
VU Šiaulių akademijoje verta, nes:

Bendrabutis
Tarptautinis mobilumas

Stipendijos
Finansinė parama studentams su negalia

Studijų aplinka

P. Višinskio g. 38, 
LT-76352, Šiauliai
Tel.: (8 41) 595 800
El. paštas info@sa.vu.lt 
www.sa.vu.lt 

Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos 
Studijų skyrius 
El. p. studijuok@sa.vu.lt, 
tel. nr. 8 41 595 755.

Vilniaus universiteto 
Studentų paslaugų 
ir karjeros skyrius
El. p. konsultavimas@
vu.lt, tel. nr. 8 5 219 3144. 

•	 Facebook
•	 Instagram
•	 Youtube

Priėmimo klausimais konsultuoja: VU Šiaulių akademija Socialiniai tinklai:

Naudingos nuorodos!

Matematika Egzaminas 0,4 

Informacinės 
technologijos
arba fizika

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2

Bet kuris dalykas, 
nesutampantis su 
kitais dalykais

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2

Lietuvių kalba ir 
literatūra

Egzaminas 0,2 

Finansų matematikos studijų programa rengia 
specialistus, turinčius išlavintą loginį ir analitinį 
mąstymą, gebančius sujungti matematikos ir 
tarpdisciplinines ekonomikos bei informacinių 
technologijų žinias, modeliuoti ir vertinti finansi-
nius bei draudimo procesus, spręsti prognoza-
vimo ir optimizavimo uždavinius.

• tai vienintelė studijų programa Šiaurės Lietuvoje, orien-
tuota į sinerginį specializuotų matematinių ir finansinių 
žinių įgijimą bei jų taikymą;

• nuolat augantis specialistų, turinčių specializuotas 
matematines žinias ir gebančių jas taikyti verslo plėtros 
problemų sprendimui, poreikis darbo rinkoje;

• platus praktikų vietų tinklas Lietuvoje ir užsienyje;         

• didelės galimybės tarptautinio mobilumo studijoms ir 
praktikai;

• absolventai dirba bankuose, vertybinių popierių biržose, 
investiciniuose ir pensijų fonduose, kitose finansų instituci-
jose, draudimo kompanijose, verslo įmonėse, valstybės 
institucijose, viešajame sektoriuje, mokslo centruose ir 
kitose srityse, kur reikalingas aukštas ir profesionalus 
matematinių, informacinių technologijų bei ekonominių 
žinių taikymo lygis;

• įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas regionuose 
vykdomose studijų programose, numatoma tikslinė skati-
namoji stipendija (2020 m. LR Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos skirta 200 Eur / mėn. stipendija).
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