
FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMOS ABSOLVENTŲ APKLAUSA APIE STUDIJŲ 

PROGRAMĄ, ĮGYTAS KOMPETENCIJAS IR ĮSITVIRTINIMĄ DARBO RINKOJE 

 

Vykdymo laikas: 2022 m. sausio – birželio mėn.  

Tikslas –tobulinti Finansų studijų programą ir studijų kokybę. 

Trumpas klausimyno pristatymas. Studentai vertino studijų dalykų dėstymą pagal 15 pateiktų 

teiginių skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 reiškia visiškai sutinku, 7 – visiškai nesutinku.  

Apklausos rezultatų pristatymas. Apklausoje dalyvavo 15 absolventų. Apklausos vykdymo 

metu pusė absolventų dirbo pagal studijų programą (73 proc.), trečdalis dirbo aukštesnės kvalifikacijos 

kitą darbą (27 proc.). Labai nedidelė dalis respondentų dirbo viešojo sektoriaus įstaigose (13 proc.), 

daugiausiai– privataus sektoriaus įmonėse (87 proc.), nedidelė dalis studijavo ( 12 proc.). Daugiau kaip 

pusė respondentų dirbo studijuodami (54 proc.), kiti įsidarbino per du mėnesius po studijų (27 proc.); 

didžioji dauguma absolventų dirbo Vilniuje ir Vilniaus apskrityje (73 proc.), daugumos darbo pobūdis 

atitiko baigtas studijas (67 proc.). Dauguma absolventų teigė, kad pasirinktos studijos atitiko jų lūkesčius 

(80 proc.), studijų metu įgytos žinios ir įgūdžiai yra pritaikomi darbo rinkoje (81 proc.), studijų metu 

atliktos praktikos buvo naudingos (90 proc.), rasti darbą po studijų nebuvo sunku (83 proc.), jiems neteko 

baigus studijas papildomai tobulinti kvalifikaciją (67 proc.). Didžioji dalis respondentų teigė, kad jie 

norėtų tobulinti profesines žinias ir įgūdžius (70 proc.) iš apskaitos, verslo anglų kalbos, komunikavimo 

ir viešo kalbėjimo (sričių). Beveik visi apklausos dalyviai mano, kad jų įsitvirtinimas darbo rinkoje 

priklauso nuo parengimo aukštojoje mokykloje (87 proc.), jų asmeninių gebėjimų (96 proc.) ir situacijos 

darbo rinkoje (80 proc.). Studijas Vilniaus kolegijoje dauguma absolventų vertino puikiai ir labai gerai 

(89 proc.). 

Absolventų atsiliepimai. Įvertinta geriausiai: Patys geriausi įspūdžiai, viskas buvo puiku, 

paskaitos informatyvios, dėstytojai labai geranoriški ir paslaugūs. Tobulintini aspektai: Dėstyti darbo 

rinkoje naudojamas naujas apskaitos programas, trūko žinių apie mokesčius ir deklaracijų pildymą, 

atsisakyti Stekas programos ir mokyti Rivilės. 

Absolventų apklausa „Apie studijų programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje“ 

– viena iš priemonių gerinti Finansų studijų programos kokybę. Apklausos rezultatai buvo aptarti Finansų 

katedros posėdyje ir apskritojo stalo diskusijoje su Finansų studijų programos studentais, taip pat 

Ekonomikos fakulteto dekanato posėdyje bei paskelbti Ekonomikos fakulteto internetiniame puslapyje. 


