
FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMOS BAIGIAMOJO KURSO STUDENTŲ APKLAUSA APIE 

STUDIJŲ PROGRAMĄ  
 

Vykdymo laikas: 2022 birželio mėn. apgynus baigiamąjį darbą.  

Tikslas – tobulinti studijų programą, jos rezultatus ir studijų kokybę. 

Trumpas klausimyno pristatymas. Absolventai vertino studijų programą pagal 25 pateiktus 

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

Apklausos rezultatų pristatymas. Apklausoje dalyvavo tik kiek daugiau nei penktadalis 

baigiamojo kurso studentų.  

Absolventų studijų vertinimas. Atsakiusieji teigia, kad studijos atitiko studentų lūkesčius, žinios 

ir įgūdžiai studijų metu yra paklausūs darbo rinkoje (77,8 proc.), dėstytojų ir studentų bendravimas 

grįstas abipuse pagarba, daugumai respondentų studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos (88,9 

proc.), pakako literatūros ir kitų informacijos šaltinių, fakulteto auditorijos pritaikytos studijoms (92,7 

proc.), studijų metu buvo ugdomi kritinis mąstymas ir problemų sprendimas (79,8 proc.), labai gerai 

vystomi bendradarbiavimo gebėjimai ir kūrybiškumas bei smalsumas, taip pat skaitmeninis raštingumas, 

savarankiškumas (91,9 proc.), efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija, geras pasirengimas profesinei 

karjerai. 

Dėl COVID-19 pandemijos, absolventai mažiau turėjo galimybių: vykti į užsienį studijoms ar 

praktikai, naudotis laboratorijomis savarankiškiems darbams atlikti, dalyvauti mokslinėje ir meninėje 

veiklose. 

Absolventai nurodė dalykus, kuriems galima buvo skirti daugiau laiko: mokesčiai, buhalterinė 

apskaita, profesinė anglų kalba, viešojo sektoriaus buhalterinė apskaita, finansinė analizė. Respondentų 

nuomone, būtų naudinga papildyti programą tokiais dalykais (temomis) kaip: asmeniniai finansai, 

VSAKIS pildymas, daugiau temų apie įgūdžius realioje darbinėje praktikoje, daugiau dalykų susijusių 

su investavimu, daugiau temų apie apskaitos programų naudojimą.  

Dauguma dalyvių (93,9 proc.) teigia, kad Finansų studijų programoje dalykai išdėstyti nuosekliai 

ir logiškai, rekomenduotų Finansų studijų programą draugams ir pažįstamiems, nes studijos buvo 

įdomios, daug naudingų dalykų. 

Absolventų atsiliepimai ir iššūkiai rengiant baigiamąjį darbą. Respondentai pažymėjo, kad 

rengiant baigiamąjį darbą labai trūko laiko, kai kuriems trukdė motyvacijos stoka, sudėtinga buvo 

analizuoti rodiklius bei surasti tinkamus šaltinius. Du respondentai paminėjo, kad nesulaukė pagalbos iš 

darbo vadovo. 

Studentų pastabos ir pasiūlymai: 

• „patiko, kad studijuojant buvo atliekama ne tik išorinė praktika, bet ir vidinė; 



• Vilniaus kolegijoje man patiko viskas, tačiau reikėtų tobulinti 3A auditoriją, nes jose nepatogūs 

suolai; 

• baigiamojo darbo ir kreditų skaičius nėra proporcingas keliamiems reikalavimams (tik 10 

kreditų); 

• tobulinti darbų rašymą pagal metodinius nurodymus ir išdėstyti aiškiais įvairiais pavyzdžiais; 

• patiko paskaitos gyvai, nuotolinės paskaitos buvo labai nuobodžios“. 

 

 


