
 
 
 
 
 
 
 
 

Įvadas į kvalifikacijos programą L4 
 
Tarptautinės buhalterių asociacijos 4 lygio sertifikato kvalifikacijos programa „Buhalterinė 
apskaita pagal tarptautinius standartus ir TFAS (RKS)“ - tai kvalifikacijos programa, akredituota 
pagal Reglamentuojamą kvalifikacijų sistemą (RKS). 
 
Kvalifikacijos bendrosios mokymosi su dėstytoju valandos yra šios: 
 

Mokymosi su dėstytoju valandos 
(angl. GLH) 

110 

 
Manoma, kad pasirinkę šio lygio kvalifikacijos programą studentai jau turėtų turėti gerą principų 
ir praktikos, susijusios su individualią veiklą vykdančių asmenų ir partnerysčių prekybos 
operacijų apdorojimu, finansinių įrašų tvarkymu bei finansinių ataskaitų rengimu, išmanymą ir 
supratimą.  

 
Lygio apibrėžimas 
 
Tai yra 4 lygio kvalifikacija, kaip yra apibrėžta RKS reglamentuose. 
 

Tikslai 
 
Studentai, sėkmingai baigę Tarptautinės buhalterių asociacijos 4 lygio sertifikato kvalifikacijos 
programą „Buhalterinė apskaita pagal tarptautinius standartus ir TFAS (RKS)“, galės parodyti 
tvirtas žinias apie reglamentavimo ir koncepcines sistemas, turinčias pagrindinę reikšmę 
rengiant ribotos atsakomybės bendrovių finansines ataskaitas.  
 
Šia kvalifikacijos programa taip pat siekiama suteikti studentams žinių ir supratimo apie kai 
kuriuos tarptautinius apskaitos standartus, taikomus rengiant ribotos atsakomybės bendrovės 
finansines ataskaitas, bei apmokyti juos įgūdžių, kurie yra reikalingi rengiant finansines 
ataskaitas vienai akcinei bendrovei ar konsoliduotą finansinę atskaitomybę. 
 
Įgiję šią kvalifikaciją studentai ne tik mokės parengti ir pateikti finansines ataskaitas, bet ir galės 
apskaičiuoti įvairius finansinius rodiklius, naudojamus vertinant pelningumą, likvidumą, išteklių 
panaudojimą ir riziką,  bei rodiklius, kuriuos naudoja investuotojai, įsigydami bendrovės akcijas. 
Studentai taip pat mokės interpretuoti rodiklius, vertindami ribotos atsakomybės bendrovės 
veiklos rezultatus. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Tikslinės grupės 
 
Tarptautinės buhalterių asociacijos 4 lygio sertifikato kvalifikacijos programa „Buhalterinė 
apskaita pagal tarptautinius standartus ir TFAS (RKS)“ yra skirta šiems studentams: 
 

1. Jau turintiems Tarptautinės buhalterių asociacijos 2 ir 3 lygio buhalterinės apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės kvalifikaciją arba kitą lygiavertę akredituotą, Tarptautinės 
buhalterių asociacijos pripažintą buhalterinės apskaitos / finansinės atskaitomybės 
kvalifikaciją, ir norintiems tęsti studijas aukštesniame lygyje. 

2. Jau turintiems buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės patirties einant 
vyresniojo buhalterio, apskaitos specialisto ar susijusias pareigas, tačiau norintiems 
tobulinti savo žinias ir įgūdžius, kad galėtų atlikti pažangesnes įprastines ir papildomas 
užduotis, susijusias su ribotos atsakomybės bendrovės finansine atskaitomybe. 

3. Norintiems tęsti finansinės atskaitomybės ir susijusių dalykų studijas aukštesniame 
lygyje, galiausiai pasiekiant licencijuoto apskaitininko lygį. 

 

 
Stojimo reikalavimai 
 
Būtų geriausia, kad, prieš pradėdami studijuoti apskaitą šiame aukštesniame lygyje, studentai 
pirmiausia baigtų Tarptautinės buhalterių asociacijos 3 lygio sertifikato kvalifikacijos programą 
„Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė (RKS)“ arba kitą lygiavertę reglamentuotą 
kvalifikacijos programą. 
 
Kaip alternatyva, studentai turėtų turėti atitinkamų žinių ir įgūdžių, įgytų atliekant apmokamą 
ar neapmokamą buhalterinės apskaitos darbą ir einant 2 metų patirtį turinčio buhalterio arba 
vyresniojo buhalterio pareigas įmonėje ar savanorių organizacijoje. 
 
Jei studentai studijuoja Tarptautinės buhalterių asociacijos akredituotame centre, centras arba 
dėstytojas turės patvirtinti, kad kandidatas yra įgijęs Tarptautinės buhalterių asociacijos 3 lygio 
sertifikato kvalifikaciją „Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“ ar priimtiną lygiavertę 
kvalifikaciją arba turi atitinkamas per darbo patirtį įgytas žinias ir įgūdžius. 
 
Savarankiškai besimokantys kandidatai (t.y. tie, kurie nesimoko Tarptautinės buhalterių 
asociacijos akredituotame centre, lankydami užsiėmimus arba mokydamiesi nuotoliniu būdu), 
privalės įrodyti Tarptautinei buhalterių asociacijai, jog jie yra įgiję Tarptautinės buhalterių 
asociacijos 3 lygio sertifikato kvalifikaciją „Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“ ar 
Tarptautinės buhalterių asociacijos pripažintą lygiavertę kvalifikaciją arba turi atitinkamas per 
darbo patirtį įgytas žinias ir įgūdžius. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Sertifikavimas 

 
Sėkmingai baigus kvalifikacijos programą, studentams bus suteikta 4 lygio sertifikato 
kvalifikacija „Buhalterinė apskaita pagal tarptautinius standartus ir TFAS (RKS)“. Studentams 
bus išduotas sertifikatas, patvirtinantis, jog jie pademonstravo kompetenciją pagal numatytus 
kvalifikacijos programos rezultatus bei vertinimo kriterijus. Sertifikate bus nurodytas studento 
vardas ir pavardė, visas kvalifikacijos pavadinimas ir akreditacijos numeris. 
 


