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Vykdymo laikas: Baigus studijų programą. 2022 m VI mėn. 

 Tikslas: Įvertinti Bankininkystės studijų programos kokybę.  

Trumpas klausimyno pristatymas: Baigiamojo kurso studentai vertino Bankininkystės studijų 

programą sutikdami ar nesutikdami su pateiktais teiginiais.  

Apklausos rezultatų pristatymas. Tyrimo respondentai: Bankininkystės studijų programos baigiamojo 

kurso studentai: 85,71 proc. nuolatinių studijų studentai, 14,29 proc. nuolatinių sesijinių studijų studentai. 

Tyrimas atskleidė, kad Bankininkystės studijų programos baigiamojo kurso studentai yra paklausūs 

darbo rinkoje, net 85,71 proc. jau yra įsidarbinę. Respondentai teigia, kad Bankininkystės studijos atitiko 

jų lūkesčius (71,43 proc.) bei mano, kad įgytos žinios yra paklausios darbo rinkoje (71,43 proc.), mano, 

kad dėstytojų ir studentų bendravimas grįstas abipuse pagarba (71,43 proc.), studijų metu atliktos 

praktikos buvo naudingos (57,14 proc.), buvo galimybė išvykti studijuoti į užsienį (42,86 proc.), 

bibliotekos pasiūla atitiko poreikius (42,86 proc.), auditorijos pritaikytos studijoms (57,14 proc.), turėjo 

galimybę dalyvauti mokslinėje veikloje (71,43 proc.).  

Respondentai vertino, kokius gebėjimus išsiugdė studijuodami. Akcentuojami buvo šie: 

Savarankiškumas (100 proc.), skaitmeninis raštingumas (85,71 proc.), kritinis mąstymas ir problemų 

sprendimas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas ir smalsumas, efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija, 

karjeros valdymas (71,43 proc.). Net 71,43 proc. respondentų mano, kad yra pakankamai ir vidutiniškai 

pakankamai pasiruošę, kad galėtų dirbti pagal įgytą išsilavinimą.   

Respondentai minėjo dalykus, kuriais rekomenduotų papildyti Bankininkystės studijų programą: Plačiau 

dėstyti banko paslaugas, ypač paskolų produktus bei norėtų golintis į investavimo ir spekuliavimo temas. 

Respondentai pageidavo skirti daugiau valandų apskaitai, verslo teisei, auditui, įmonių finansams. 

Respondentai mano, kad per daug laiko buvo skirta dokumentų valdymui bei įmonės ekonomikai. 71,43 

proc. respondentų teigia, kad dalykų dėstymo eiliškumas semestruose buvo nuoseklus ir logiškas. 57,14 

proc. respondentų rekomenduotų Bankininkystės studijų programą studijuoti pažįstamiems. Rengiant 

baigiamąjį darbą respondentai susidūrė su šiais iššūkiais: literatūros šaltinių paieška, sunki tiriamoji dalis, 

komunikacija su vadovu.  

Baigiamojo kurso studentai kaip tobulintinus aspektus  nurodo komunikaciją su studentais.  


