Studijų programa: Investicijos ir draudimas

„Draudimu turi būti suinteresuotas kiekvienas asmuo, nes
turtingumui ir neturtui ribų nėra.“
A. Manes

Investicijos ir draudimas – vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje, vykdoma tik
Vilniaus kolegijoje.
Investicijų ir draudimo studijų programa skirta siekiantiems tapti profesionaliais draudimo specialistais,
draudimo žalų ekspertais, draudimo tarpininkais, investicijų konsultantais, vadybininkais, investicijų
analitikais, klientų aptarnavimo specialistais tarptautinėse verslo įmonėse ar turintiems tikslą kurti
nuosavą verslą.
Studijuok Investicijas ir draudimą ir turėsi galimybę įgyti žinių, kurias noriai suteiks bei profesine
patirtimi pasidalins jauni ir energingi dėstytojai praktikai.
Vilniaus kolegija siekia, kad studijų programos atitiktų šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Todėl
mokymo procese aktyviai dalyvauja verslo įmonių atstovai. Savo profesine patirtimi jie dalijasi su jaunąja
karta. Pasirinkusieji Investicijų ir draudimo studijas ne tik klauso dėstytojų praktikų paskaitų, bet ir darbui
reikalingos patirties semiasi tarptautinėse pasaulyje žinomose finansinio sektoriaus kompanijose:
draudimo įmonėse, pensijų fondų valdymo įmonėse, bankuose, investicinėse bendrovėse ar draudimo
brokerių įmonėse.
Profesinės veiklos įgūdžius studentai lavina atlikdami profesinės veiklos mokomąją praktiką
simuliacinėje verslo praktinio mokymo firmoje „VIKO DRAUDA“, kuri imituoja realios draudimo
įmonės veiklą. Verslo praktinio mokymo firmoje studentai dirba su realių draudimo įmonių versle
naudojama draudimo verslo valdymo sistema DIS, kuri yra daugiakalbė, leidžianti dirbti anglų ir lietuvių
kalbomis, tuo pačiu suteikia galimybę priimti į praktiką užsienio aukštųjų mokyklų studentus,
atvykstančius per tarptautinius mainus. Be to, taikoma buhalterinės apskaitos programa „Stekas plius“, o
personalo apskaitos valdymui naudojama programa „Stekas-alga“.
Investicijų ir draudimo studijų metu praktiniam mokymui naudojamos šiuolaikinės kompiuterinės
programos „Apskaitos politika“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, draudimo verslo valdymo ir
apskaitos sistema „Draudimas“, įmonės veiklos modeliavimo programa „Kietas riešutas“ ir
„SimVenture“, statistinių duomenų apdorojimo programa SPSS bei kitos.
Jau antrame kurse Investicijas ir draudimą studijuojantieji gali laikyti Lietuvos banko organizuojamą
egzaminą draudimo brokerio licencijai įgyti. Tai gali tapti puikiu žinių ir kompetencijos įrodymu
draudimo tarpininkavimo rinkoje.
Investuoti studentai mokosi ne iš vadovėlių, o remdamiesi realiomis investavimo strategijomis. Jau
studijų metu jie turi galimybę investuoti per vienos didžiausių Lietuvoje finansų maklerio įmonės suteiktą
investavimo platformą.
Pasirinkus studijas fakultete:
 studento laukia turiningas studentiškas gyvenimas ir įdomios studijos;
 galėsi tapti studentų atstovybės komandos nariu;
 galėsi išvykti studijoms ar praktikai į užsienį;
 čia bus sudarytos visos sąlygos tobulėjimui bei saviraiškai;
 galėsi prisidėti prie studentų mokslinės draugijos veiklos.
Studijų trukmė nuolatine studijų forma – 3 metai, ištęstine – 4 metai. Be to, pasirinkus ištęstines
studijas, galėsi studijuoti ir nuotoliniu būdu.
Po trejų studijų metų absolventai įgis Investicijų ir draudimo profesinio bakalauro laipsnį. Jiems
atsivers plačios karjeros perspektyvos sparčiai augančioje draudimo rinkoje.

Baigusieji galės dirbti draudimo įmonėse, draudimo brokerių bendrovėse, pensijų fondų valdymo
įmonėse, bankuose, investicinėse bendrovėse ar verslo įmonėse, vykdančiose investavimo veiklą, kurios
vertina Investicijų ir draudimo absolventus.
Absolventai galės toliau tęsti magistrantūros studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.
Jauniems žmonėms investavimas gali tapti ne tik profesine veikla, bet ir hobiu, kuris ateityje generuos
pasyvų pajamų srautą ir užtikrins stabilų finansinį pagrindą.
Darbdaviai apie mus:

Inga BUMBULYTĖ-KILKIENĖ
Seesam Insurance AS Lietuvos filialas, Personalo vadybininkė

Vilniaus kolegijos Investicijų ir draudimo studijų programos studentai, kurie atliko praktiką ar liko po jos
dirbti mūsų draudimo kompanijoje, pasižymi pozityvumu ir noru išmokti kuo daugiau realioje darbinėje
veikloje. Mūsų nuomone, Vilniaus kolegija ruošia studentus, turinčius pakankamai specialybės teorinių
žinių, bei suteikia bazinius įgūdžius, reikalingus tolimesnei sėkmingai veiklai draudimo kompanijoje. Tik
draudimo sričiai pritaikomos teorinės bei praktinės žinios suteikia studentui pranašumą prieš kitus
kandidatus, kurie tokių įgūdžių neturi, ieškant praktikos vietos ar įsidarbinant bei sutrumpina adaptacijos
kompanijoje laikotarpį.

Deimantas UŠURLIAKAS
„MP Pension Funds Baltic“, Plėtros vadovas

Su Vilniaus kolegijos Investicijų ir draudimo studijų programos studentais bendrauju jau ketverius metus
- kasmet turiu galimybę bent kelis iš jų priimti atlikti baigiamąją praktiką. Teko vadovauti studentų
baigiamiesiems darbams, būti jų recenzentu, o taip pat - ir kvalifikavimo komisijos nariu. Didžioji
dauguma mano sutiktų studentų - darbštūs ir iniciatyvūs, aktyviai siekiantys dirbti pasirinktoje srityje,
įgyti kuo daugiau reikiamų žinių ir praktinių įgūdžių. Manau, kad būtent tokie veržlūs ir motyvuoti
jaunuoliai yra reikalingi nuolat besikeičiančiai darbo rinkai.
Studijas teigiamai vertina absolventai:

Karolis SATKAUSKAS
Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras,
Žalų administravimo departamento vadybininkas

Studijos suteikė teorinių žinių, kurias galėjau realiai pritaikyti praktikoje. Per praktiką firmoje „VIKO
DRAUDA“ išmokau dirbti draudimo taikomosiomis programomis, realiai naudojamomis draudimo
bendrovėse. Turėjau galimybę išvykti studijuoti į užsienį ir atlikti Erasmus praktiką užsienio draudimo
bendrovėje.

Tomas PARULIS
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas,
Vilniaus skyriaus vadovas

Apie Ekonomikos fakultete dirbančius dėstytojus visada turiu pasakyti ką nors gero. Esu labai dėkingas
už gautas žinias, patirtį ir suteiktas galimybes. Čia karjeros kelio pradžia. Tai kelias - kupinas nuotykių,
įdomybių ir iššūkių. Juo žengia tik tie, kurie pasižadėjo gyventi aktyvų gyvenimą. Ir kuo toliau jie nueina,
tuo puikesnę tikrovę aptinka. Nes tai kelias, vedantis į drąsių siekių ir didžių laimėjimų pasaulį. Ši vieta
moko mus, kaip tai sėkmingai daryti ir kaip patiems gyventi nuostabų gyvenimą.
Dovilė NEMANYTĖ
Uždarosios akcinės draudimo bendrovės „ERGO Lietuva“ Laisvės atstovybės vadovė
Esu dėkinga, ten dirbantiems specialistams, kurie greičiau buvo ne dėstytojai o mūsų draugai, padedantys
ir pakreipiantys gyvenimui. Kai pradėjau studijuoti draudimo vadybą tikrai netikėjau, kad mano ilga
kelionė prasideda. Kaip ir daugelis norėjau platesnių horizontų ir didelių karjerų. Šiandieną aš jau
skaičiuoju 8 metus su draudimu. Taip neklystate, kolegija, man padėjo pirmąjį akmenėlį į pamatą, ant
kurio šiandieną išdygo gana jaukus namelis. Užvėrusi kolegijos duris žinojau, kad esu pasiruošusi
gyvenimui, jau praktikos metu darbavausi pagal įgytą specialybę. Esu dėkinga Vilniaus kolegijai ir ypač
Ekonomikos fakulteto komandai, kad man davė ne tik teorines, bet ir puikias praktines žinias. Kalbu
drąsiai ir užtikrintai, nes šiandien džiaugiuosi VGTU Verslo vadybos ir administravimo bakalauru, bei
VGTU Nekilnojamojo turto valdymo magistru ir galiu vertinti bei lyginti įgytų žinių praktinį
panaudojimą.
Daniel FEDOROVIČ
Uždarosios akcinės gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ pardavimų rėmimo
specialistas
Mes esame be galo dėkingi Vilniaus kolegijai už tai ką ji mums davė, nes tai yra neįkainojama. Vilniaus
kolegija – gera vieta studijoms. Tai faktas.
Malonūs dėstytojai, kurie yra savo srities specialistai, nauji draugai ir popaskaitinė veikla dažnai
priversdavo (gerąja to žodžio prasme) užsibūti fakultete iki vėlumos. Ypač veiklai po paskaitų, kurios
buvo apstu, skirdavome be galo daug dėmesio. Kiekvienas studentas Vilniaus kolegijoje, be studijų, gali
susirasti patinkančią veiklą, gilinti bei tobulinti žinias, dalyvauti respublikinėse bei tarptautinėse
konferencijose. Neradęs dominančios veiklos, gali drąsiai inicijuoti naujo „būrelio“ įkūrimą, o dideliame
studentų būryje nesunkiai rasti bendraminčių.
Ieva BUTKEVIČIENĖ
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo draudimo bendrovė, gyvybės draudimo
žalų administravimo specialistė
Dar studijuodama antrame kurse pasirinkau Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo
draudimo bendrovę, tikslu atlikti praktiką. Bendrovėje dirbu iki šiol. Pradėjau nuo pačių paprasčiausių
praktikantės darbų ir jau trečiame kurse dirbau pilną darbo dieną kaip Gyvybės draudimo Žalų
administravimo specialistė. Paskaitas suderinti su darbu niekada nebuvo problema.
Vilniaus kolegiją pasirinkau neatsitiktinai, tik čia skiriamas didelis dėmesys praktikai ir ruošiami tikri
specialistai, kurie paklausūs darbo rinkoje. Čia sudaromos visos sąlygos gauti maksimalų teorinių žinių ir
praktinių įgūdžių kiekį, nes dėsto kompetentingi ir labai reiklūs dėstytojai. Iškart po kolegijos įstojau į
Vilniaus universitetą ir po dviejų metų studijų ten, galiu drąsiai teigti, kad labiau vertinu ir praktikoje
naudoju Vilniaus kolegijoje įgytas žinias.

Galbūt vis dar populiaru pirmiausia stoti į universitetą, tačiau, mano nuomone, jei norite būti gerais
darbuotojais ir įsitvirtinti darbo rinkoje – Vilniaus kolegija Jums tikrai padės to pasiekti, svarbiausia
norėti, stengtis ir niekada nebijoti išmėginti visų Jums gyvenime siunčiamų galimybių. Sėkmės!
MONIKA KVEDARAITĖ
UAB „Finance property“ turto žalų ekspertė
Dar tebestudijuodama paskutiniais metais, po baigiamosios profesinės veiklos praktikos, pradėjau dirbti
„BTA“ draudime turto ir specialiųjų rizikų žalų specialiste. Akivaizdu, jog atliekant praktiką mano žinios
buvo pastebėtos ir būtent todėl gavau svajonių darbą. Po pusantrų metų mane paviliojo UAB „Finance
property“, kurioje iki šiol dirbu turto žalų eksperte. UAB „Finance property“ teikia kompleksines ir
dalines žalų administravimo, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertinimo, sugadinto turto realizavimo,
audito ir kitas paslaugas.
Studijų metai Vilniaus kolegijoje prabėgo neįtikėtinai greitai. Tik baigusi mokslus supratau kokios iš tiesų
vertingos yra čia įgytos žinios, ir ypač praktinės, kurių studijų metu netrūko. Kaip studentė buvau aktyvi –
pusę metų studijavau Suomijoje pagal LLP/Erasmus programą, dalyvavau įvairiuose tarptautiniuose
konkursuose. Džiugu, kad kolegija suteikė galimybę realizuoti save įvairiose veiklose. Po kolegijos savo
studijas tęsiau Mykolo Romerio Universitete.
Esu dėkinga Vilniaus kolegijai ir dėstytojams, kurie padėjo tvirtą pamatą mano profesinėje veikloje.
STANISLAV KARMYŠOV
Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“, išmokų administratorius
Dirbu bendrovėje „Aviva Lietuva“, priklausančiai tarptautinei „Aviva“ grupei – vienai didžiausių
gyvybės draudimo bei pensijų fondų grupių pasaulyje, turinčiai daugiau kaip 300 metų patirtį ilgalaikio
taupymo srityje. Esu gyvybės draudimo išmokų administratorius, atsakingas už mokėjimo procesą.
Kodėl pasirinkau Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetą? Vilniaus kolegiją pasirinkau dėl čia dirbančių
profesionalių ir kompetentingų dėstytojų. Šios mokymo institucijos absolventus vertina darbdaviai.
Dėstytojų dėka išmokau dirbti komandoje, siekti užsibrėžto tikslo. Tapau reiklesnis sau ir veiklos
rezultatams. Studijuodamas įsitikinau, kad čia studentai vertinami, kaip asmenybės, rūpinamasi jų gerove.
Vilniaus kolegijoje įgytas teorines bei praktines žinias galima pagilinti fakultete įkurtose verslo praktinio
mokymo firmose. Tokie studijų principai padeda perprasti studijuojamos specialybės specifiką ir
ypatumus.
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas gali pasigirti nepriekaištinga reputacija, moderniomis studijų
programomis, sukaupta patirtimi ir puoselėjamomis tradicijomis.

