TAPK EKONOMIKOS BAKALAURU, STUDIJUODAMAS UNIVERSITY
OF SURREY, VEINAME GERIAUSŲ UK UNIVERSITETŲ!
http://fox.dreamfoundation.eu/courses/course/10665?_trackCourseSearch=3927150
Jei Tave traukia profesija, susidedanti iš problemų sprendimo ir strateginio mąstymo apie
valstybines ir tarptautines problemas, tuomet Anglijos Surrey universiteto ekonomikos studijos
yra puikus pasirinkimas. Studijuok bakalauro programą, turinčią puikius įdarbinimo rodiklius ir
aukštus įvertinimus.
Išmok analizuoti
 Studijuodamas Tu atskirai analizuosi ekonominę bendruomenę sudarančių subjektų –
asmenų, įmonių ir valstybinių valdžių – elgesį ir tarpusavio bendradarbiavimą nacionaliniu ir
tarptautniu lygiu.
 Išsiugdysi platų spektrą specialių įgūdžių ir nagrinėsi esminius šiuolaikinės ekonomikos
funkcionavimo ir progresavimo klausimus.
Daug žadančios karjeros perspektyvos
 Programos absolventai susilauka didelės sėkmės darbo rinkoje. Problemų sprendimo
įgūdžiai, koncentruota studijų programa ir patirtis, įgyta praktikos metu, ir papildomos
kompiuterinės žinios yra itin paklausios tarp darbdavių.
 Absolventai įsidarbina finansų įmonėse, korporacijose ar viešajame sektoriuose.
 Programos studentai susirado darbą pozicijose, tarp kurių, yra:


pareigos sukčiavimo tyrimų skyriuje „Lloyds tsb”;



apskaitininkas IBM Didžosios Britanijos skyriuje;



analitikas 120 pasaulio šalių veikiančioje „Accenture“ įmonėje;



pareigos

didžiausioje

„PricewaterhouseCoopers”.

pasaulio

profesinių

paslaugų

įmonėje

Iškalbingi studentų įvertinimai
 97 % liko patenkinti studijomis universiteto ekonomikos programa;
 97 % studentų liko patenkinti dalykų dėstymo aiškumu;
 92 % teigė, kad dėstytojai puikiai padirbėjo sudomindami studentus paskaitomis;
 94 % studentų liko patenkinti universiteto suteikta parama;
 85 % absolventų susirado darbą per pusmetį nuo studjų baigimo;
 65 % absolventų per pusmetį įsidarbino išsilavinimo reikalaujančioje pozicijoje.
Apmokamos praktikos galimybės
 Metai apmokamos praktikos suteiks Tau neįkainojamos patrties pritaikant savo
ekonomikos žinias darbo aplinkoje.
 Praktikos vietos suteikiamos didelių kompanijų ekonomikos, statistikos ar analitikos
skyriuose, taip pat miesto ar valstybinėse institucijose.
 Tau bus skirtas prižiūrintis asmuo, o apie praktiką papasakoti Tu turėsi pristatydamas 3000
žodžių apimties pranešimą.
 Pastarųjų metų studentai praktiką atliko tokiose kompanijose, kaip „JP Morgan“, „Lloyds
TSB“, IBM, „Walt Disney Co“ ir kitose.
Studijų programa
 Pirmųjų studijų metų programa padės pamatus vėlesniam specializacijos pasirinkimui.
Būsi supažindintas su įvairių ekonominių dalykų pagrindais, taip galėsi mokytis ir kalbų. Be to,
Tau bus suteikta papildoma pagalba, jei mokykloje nesimokei matematikos aukščiausiu lygiu.
Dalykai:


šiuolaikinės ekonomikos klausimai;



ekonominių duomenų analizė;



įžanga į ekonomiką;



ekonomikai skirta matematika;



makroekonomikos (ekonominių sričių plačiąja prasme) principai;



mikroekonomikos (ekonomikos šakos, nagrinėjančios atskirų ūkio subjektų elgesį)

principai;


matavimo metodai;



ekonomikai skirta statistika.

 Antrajame kurse prie minėtų pamatinių sričių bus pridėta kompiuterinė duomenų analizė.
Taip pat bus pristatyti specializacijos dalykai ir įžanga į būsimosios praktikos atlikimą. Dalykai:


praktinės ekonominės konferencijos;



ekonominė analizė ir matricos (stačiakampės matematinių elementų

lentelės);


tarpinė makroekonomika (1 arba 2 lygis);



įžanga į ekonometriją (matematikos ir statistikos metodų taikymas).

 Tau bus suteikta galimybė pasirinkti praktiką ir įgytas žinias pritaikyti tiek viešajame, tiek
privačiajame sektoriuje. Ši praktika truks vienerius metus ir išplės Tavo studijų laikotarpį nuo 3
iki 4 metų.
 Paskutinieji mokslo metai susidės iš dalykų, skirtų įtvirtinti Tavo pasirinktą specializaciją.
Taip pat bus suteikta galimybė rinktis iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo ir gilinti teorines, matavimų
atlikimo, kompiuterines ar ekonomikos taikymo politikoje žinias. Tarp dalykų, kurių pasirinkti
reikia 8, yra:


5000 žodžių apimties tiriamasis darbas;



korporatyviniai finansai;



tarptautinė prekyba;



tarptautiniai finansai;



pasaulinė strategija;



darbo ekonomika;



platus ratas kitų dalykų.

Kaip vyks mokymas?
Mokymas 15 valandų per savaitę vyks paskaitų, konsultacijų, seminarų ir praktinių
konferencijų forma. Stuijų tikslas – ne tik išmokti teorijos, bet ir pritaikyti ekonomiką. Skatinamas
ir individualus mokymasis bei darbas grupėse.
Kaip būsi vertinamas?
 Galutinis įvertinimas priklausys nuo 2-ųjų ir 3-iųjų studijų metų egzaminų, kursinio darbo
ir paskutiniojo kurso projekto, jei toks buvo pasirinktas atlikti, pažymių.


2-ojo kurso reikšmė galutiniam pažymiui sudaro 35 %, o 3-iojo – 65 %;



Baigiamasis darbas nulems 70 % galutinio įvertinimo, o egzaminai – 30 %.

 1-ųjų studijų metų įvertinimai neturės įtakos galutiniam pažymiui.

Tu koncentruosiesi ties:


analitiniu problemų sprendimu;



matavimų ir duomenų analize;



kompiuteriniais įgūdžiais;



rašytinių ir žodinių prezentacijų rengimu.
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