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Finansininkas

Finansininkas – tai ne tik puikus analitikas, 

bet ir finansų vadovas, gebantis planuoti 

finansinę veiklą, modeliuoti investavimo, 

finansinių išteklių pritraukimo ir kitus 

finansų valdymo sprendimus bei juos 

sėkmingai įgyvendinti.



Kokioms savybėmis turi pasižymėti žmogus, siekiantis finansininko 

specialybės?

Sėkmingą finansininko darbą lemia loginis 

matematinis mąstymas, atsakingumas, 

kruopštumas. Taip pat svarbu tikslumas, 

dėmesingumas bei mokėjimas susikaupti. 

Svarbus atsparumas stresui ir pakantumas 

sėdimam darbui. Šį darbą būtų sunku 

sėkmingai dirbti lėto mąstymo žmonėms, taip 

pat turintiems didelių regos ir klausos 

sutrikimų.
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Gerų matematinių žinių2

Psichologinio stabilumo3

4

Ko reikia norint tapti geru finansininku?

Finansinės srities išsilavinimo

Analitinio mąstymo



Vytauto Didžiojo universitete, 

Vilniaus universitete, Kauno 

technologijos universitete, 

Tarptautinės teisės ir verslo aukštoje 

mokykloje, Kauno kolegijoje, 

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, 

Vilniaus kolegijoje, Lietuvos 

aukštojoje jūreivystės mokykloje, 

Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Kur galima įgyti išsilavinimą 

šiai profesijai?



Profesinės perspektyvos

Absolventas gali dirbti finansininku, buhalteriu,

finansų vadybininku, vidaus auditoriumi, finansų

kontrolieriumi. Įgijęs darbo patirties gali dirbti

finansų analitiku, finansų padalinio vadovu.

Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje,

specialiuose seminaruose ir kursuose. Gali įgyti

daugiau žinių studijuodamas aukštojoje

universitetinėje mokykloje.



Reikalingi dalykai

Istorija 

informacinės technologijos

užsienio kalba

matematika 

lietuvių kalba ir literatūra 

geografija

biologija

menai



Teigiamos ir neigiamos financininko profesijos pusės:

Pliusai

Žemas darbo užmokestis, nes šios srities 

specialistų šiuo metu yra pakankamai daug.

Didelis darbo krūvis.

Minusai

Nors yra sakoma, kad svarbiausia atrasti

mėgstamą darbą ir tuomet pinigai ateis patys, 

tačiau realybė dažnai verčia iš anksto daryti 

neapgalvotus sprendimus. Tokie sprendimai 

neretą abiturientą kamuoja vasaros pradžioje, 

kai reikia pasirinkti tinkamą profesiją, kuri ne 

tik būtų miela širdžiai, tačiau ateityje 

garantuotų stabilias ir orias pajamas. 

Žiniasklaidoje pastaruoju metu pasirodo 

nemažai svarstymų, kokios bus ateities 

profesijos, kokių specialistų darbo rinkai 

labiausiai šiuo metu trūksta. Vis minint 

inžinierinių ir IT srities specialybių 

darbuotojų trūkumą, norisi priminti ir apie 

finansų srities specialistų poreikį.



Planas po 10 metų (ateities vizija) apie šią profesiją

2030202720252020

.

Finansų srities ekspertų poreikis augs.

Gerėjant šalies ekonominei situacijai, žmonės pradeda domėti investavimo ir

kitomis pinigų „įdarbinimo“ galimybėmis. Didėja finansų konsultantų poreikis,

kuris, kaip prognozuojama ateityje, dar augs. Žinių ekonomikoje labai svarbu būti geru savo

srities profesionalu, todėl teorines žinias baigus finansų studijas galima pritaikyti dirbant

finansų rinkų analitikais, bankininkais, finansų konsultantais ar valdytojais,

įmonių finansininkais, draudimo, mokesčių specialistais ir pan.

Be to, Lietuvoje yra išties daug įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijų, kuriose gerą

finansinį išsilavinimą turintys žmonės yra ir bus laukiami. Rinktis, kur dirbti, išties yra iš ko:

Lietuvos bankas, Finansų ministerija, Valstybės kontrolė, komerciniai bankai, kredito unijos,

draudimo bendrovės, pensijų, investiciniai fondai ir kt.



Ačiū už dėmesį


