Pirma – patirtis, po to karjera! Ar tai įmanoma?
Atsakymas ,,Taip”. Ir ne bet kurioje darbo aplinkje, o prestižiniame finansų sektoriuje:
komerciniuose bankuose, draudimo kompanijose. Paklausite, kas čia per stebuklas? Visa tai realu,
jei studijuojate Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete Bankininkystės bei Investicijų ir draudimo
studijų programose. Čia kiekvienas studentas ilgas užsiėmimų valandas praleidžia verslo praktinio
mokymo firmose VIKO Bankas ir VIKO Drauda.
Dažnas darbuotojų paieškos skelbimas byloja: ieškomas jaunas, išsilavinęs, perspektyvus
darbuotojas, turintis patirties. Pirmoji skelbimo dalis jauną ambicingą žmogų, su tik ką gautu
diplomu rankoje, nuteikia pozityviai, o antroji dalis stumia į aklavietę. Tai iš kur gi tos patirties
gauti? Kaip žengti tą pirmą patirties žingsnį? Verslo praktinio mokymo firmos (VPMF) yra būtent
ta vieta, kur studentas gali žengti pirmus praktikos žingsnius. Čia suteikiama galimybė studentams
paskaitų metu įgytas teorines žinias taikyti praktikoje. Ateityje šis gebėjimas padeda mažinti
absolvento adaptacinį periodą ir didina konkurencingumą darbo rinkoje. VPMF – tai įmonė,
dirbanti imituojant realios firmos veiklą, plėtojanti smulkų ir vidutinį verslą, sudarantį galimybes
susipažinti su verslo procesais bei įmonės organizavimo ir veikimo principais. Čia sudaroma
galimybė planuoti, organizuoti, valdyti, vadovauti ir deleguoti įgaliojimus, išklausyti, analizuoti,
vertinti ir rizikuoti, protokoluoti bei atlikti kitus darbus. Pagrindinis galimybės studentams dirbti
VPMF VIKO Bankas ir VIKO Drauda pranašumas yra jauno žmogaus verslumo finansų sektoriuje
ugdymas bei profesinių praktinių žinių tobulinimas. Verslumo ugdymas įgauna ypatingą reikšmę
socialinių, ekonominių ir technologinių pokyčių sąlygomis. VPMF studentams suteikia galimybes
iniciatyvos, nepriklausomybės, novatoriškumo raiškai. Čia mokomasi strateginių finansų sektoriaus
įmonių planavimo, finansavimo, valdymo principų, naujų rinkų bei klientų vystymo strategijų ir
inovacijų versle.
VPMF VIKO Bankas ir VIKO Drauda Ekonomikos fakultete sėkmingai veikia jau penkerius
metus. VPMF VIKO Bankas šūkis – „Čia ir dabar, Jums ir Jūsų ateičiai“ geriausiai perteikia
praktikų firmose pranašumą prieš kitus aukštosiose mokyklose taikomus mokymo metodus.
Vilniaus kolegijos Bankininkystės bei Investicijų ir draudimo studijų programas baigę absolventai
yra labai paklausūs darbo rinkoje. Įsidarbinamumo rodikliai siekia virš 90 proc. Darbdaviai aukštai
vertina absolventų įgytas kompetencijas bei praktinius įgūdžius. Profesinio lauko atstovai kaip labai
patrauklius darbo rinkai išskiria VPMF praktikų metu įgytus absolventų techninius verslumo
gebėjimus: komunikacinius, užsienio kalbos žinių bei gebėjimus dirbti kompiuterinėmis
specializuotomis finansų sektoriaus programomis. Taip pat pabrėžiama vadovavimo verslui
gebėjimo svarba, kuri pasireiškia studentų gebėjimu spręsti problemas ir priimti sprendimus,
planuoti, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti verslo procesus, komandinio darbo gebėjimais. Be viso
to labai svarbus ir studentų asmeninių verslumo gebėjimų ugdymas, kuris turi įtakos verslumo
raiškai ir padeda atskleisti savybes, kurias dabdaviai labai vertina: atkaklumas, pasitikėjimas savimi,
priimtinos rizikos suvokimas ir toleravimas, inovatyvumas ir kūrybingumas.

