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Tikslas - ištirti darbdavių nuomonę apie Bankininkystės studijų programos rezultatus, turinį ir poreikį. 

Trumpas klausimyno pristatymas. Darbdaviai vertino Bankininkystės studijų programos rezultatus, 

turinį ir poreikį pagal 13 pateiktų teiginių skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 labai svarbu, 1 – visai nesvarbu. 

Apklausos rezultatų pristatymas: Apklausoje dalyvavo 5 įmonių (įstaigų) darbdaviai. Visos įmonės 

pagal įmonių statusą priklauso privataus sektoriaus įmonėms. Vidutinis darbuotojų skaičius nuo  iki 49 - 

sudaro 80 proc., nuo 250 iki 459 - sudaro 20 proc. Visi respondentų  (100 proc.) teigia, kad studentams 

yra labai svarbu siekti šių rezultatų: Žinoti teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius ir vidinius 

verslo aplinkos veiksnius bei  Žinoti ir gebėti taikyti finansų veiklos analizės metodus. Respondentai 

pastebi, kad studentai įgytas žinias geba taikyti praktikoje, taip pat , kad svarbus teorinių žinių taikymas 

praktikoje, išorinių ir vidinių verslo veiksnių identifikavimas, priežastinių ryšių, sąsajų, įtakų nustatymas, 

galimo poveikio rezultatui numatymas, taip pat  gebėti integruotis į organizacijos veiklą, etiškai, 

profesionaliai ir socialiai atsakingai spręsti profesinės veiklos uždavinius.  Respondentų dalis (60 proc.) 

mano, kad labai svarbu ir svarbu yra studentams gebėti atlikti empirinius tyrimus, naudojant kiekybinius 

ir kokybinius metodus bei gebėti rinkti, sisteminti ir apdoroti statistinius, ekonominius ir finansinius 

duomenis, naudojant informacines technologijas. Respondentai apie gebėjimus vykdyti tyrimus pastebi, 

kad tai yra labai svarbu ir yra reikalinga visų specializacijų absolventams, o  jei absolventas renkasi 

labiau analitinio darbo pakraipą, tai būtų net  privaloma. Visi respondentai (100 proc.) pastebi, kad labai 

svarbu ir svarbu  studentams gebėti tinkamai taikyti banko ir kitų finansinių institucijų veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus bei gebėti valdyti klasikinius banko ir 

kitų finansinių institucijų produktus ir paslaugas bei gebėti konsultuoti ir teikti siūlymus banko bei kitų 

finansinių institucijų klientams kreditavimo, taupymo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais, gebėti 

atlikti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę. Dalis respondentų (80 proc.) mano, kad labai svarbu 

studentams gebėti valdyti inovatyvias elektronines ir mobiliąsias bankines paslaugas, naudojant 

šiuolaikines finansines technologijas (fintech) bei gebėti vertinti banko ir kitų finansinių institucijų 

finansinę būklę ir veiklos rezultatus, taikyti vidaus kontrolės principus, bei gebėti bendrauti lietuvių ir 

užsienio kalbomis, integruotis daugiakultūrėje aplinkoje. Vertinant socialinius gebėjimus respondentai 

atkreipia dėmesį, kad  studentams šie gebėjimai yra labai svarbūs, kad  kalbų gebėjimai reikalingi kalbėti, 

susirašinėti, ruošti dokumentus ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, kitos kalbos, tokios kaip rusų, lenkų 

yra privalumai. Visi respondentai (100 proc.) mano, kad asmeniniai gebėjimai yra labai svarbūs arba 

svarbūs studentams: Gebėti savarankiškai tobulinti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į išorinės 

aplinkos pokyčius bei Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo laiką, prisiimti atsakomybę už 

savo veiklą bei jos rezultatų galimą poveikį. Respondentai pastebi, kad šie gebėjimai ypatingai svarbūs 

dirbant nuotoliniu būdu, kadangi savarankiškas profesinės kompetencijos tobulinimas, reiškia ir karjeros 

galimybes.  



Visi darbdavių atstovai, dalyvavę apklausoje (100 proc.) teigia, kad planuoja įdarbinti Bankininkystės 

studijų programą baigusius absolventus. 

 

Apklausos rezultatų sklaida: 

Apklausos rezultatai aptarti Bankininkystės katedros posėdyje, Studijų komiteto posėdyje. Apklausos 

rezultatai svarbūs tobulinant studijų programą bei studijų organizavimą Ekonomikos fakultete.  

 


