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Tikslas  

Ištirti darbdavių nuomonę apie Investicijų ir draudimo studijų programos studijų rezultatus, turinį 

ir poreikį. 

Trumpas klausimyno pristatymas 

Darbdavių atstovai pateikė informaciją apie atstovaujamos įmonės statusą ir dydį, vertino 

Investicijų ir draudimo studijų programos studijų rezultatus skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia labai svarbu, 

1 – visai nesvarbu.  

Apklausos rezultatų pristatymas  

Apklausoje dalyvavo 6 draudimo ir draudimo brokerių įmonių atstovai. Visi apklausoje dalyvavę 

respondentai atstovavo privačias verslo įmones. Visi respondentai buvo didelių ir vidutinio dydžio verslo 

įmonių atstovai: 67 proc. respondentų atstovavo įmonę, kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius nuo 

50 iki 249, o 33 proc. atstovavo įmonę, kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius nuo 250 iki 499.  

Apklausoje dalyvavusių darbdavių nuomonė apie studijų programos rezultatus: 

Studijų rezultatai Labai svarbu Svarbu Nei svarbu, 

nei nesvarbu 

Žinoti draudimo sistemos struktūrą, paskirtį ir 

funkcijas ekonomikoje 

67 proc. 33 proc. - 

Žinoti investavimo procesą, finansų rinkų veiklos 

funkcijas ir dalyvių atsakomybę 

50 proc. 33 proc. 17 proc. 

Žinoti ir taikyti finansų rinkų dalyvių veiklą 

reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius 

teisės aktus 

34 proc. 33 proc. 33 proc. 

Analizuoti finansų rinkų raidos tendencijas ir 

įvertinti globalizacijos įtaką nacionalinei rinkai, 

naudojant inovatyvius metodus ir technologijas 

33 proc. 50 proc. 17 proc. 



Rinkti ir racionaliai naudoti verslo informaciją, 

komunikuojant su vidaus ir išorės subjektais 

įmonės veiklos klausimais 

67 proc. 33 proc. - 

Nustatyti materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių 

išteklių poreikį, valdant ir vertinant jų naudojimo 

veiksmingumą, atsižvelgiant į darnią šalies 

ekonomikos plėtrą 

17 proc. 17 proc. 66 proc. 

Analizuoti tvaraus verslo vystymo tikslų ir finansų 

rinkų tarpusavio ryšį bei įtaką 

17 proc. 50 proc. 33 proc. 

Analizuoti technologinių sprendimų įtaką 

draudimo ir investicinių produktų transformacijai 

67 proc. 17 proc. 16 prc. 

Nustatyti kliento poreikius, lūkesčius, investavimo 

rizikos toleravimą ir finansines galimybes, 

parengiant bei pristatant draudimo ir investavimo 

komercinius pasiūlymus 

67 proc. 33 proc. - 

Identifikuoti draudimo rizikas, analizuoti ir 

įvertinti draudimo produktų savybes, išskiriant jų 

privalumus ir trūkumus besikeičiančioje 

demografinėje, ekonominėje ir technologinėje 

aplinkoje 

50 proc. 50 proc. - 

Sudaryti ir administruoti draudimo sutartis, 

administruoti draudimo žalas, vadovaujantis 

Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka ir 

tarptautiniais susitarimais 

67 proc. 33 proc. - 

Analizuoti įmonių finansines ataskaitas bei 

įvertinti skirtingų turto klasių tinkamumą 

investicijoms, priimant tinkamus ir darnaus 

vystymosi tikslus atitinkančius investicinius 

sprendimus 

33 proc. 17 proc. 50 proc. 

Formuoti investicinius portfelius, taikant 

investicinio portfelio valdymo teorijos principus 

50 proc. 17 proc. 33 proc. 

Nustatyti atskirų investavimo priemonių bei 

formuojamo portfelio riziką ir laukiamas pajamas 

skirtingais finansiniais ir ekonominiais ciklais 

50 proc. 17 proc. 33 proc. 

Taikyti pardavimų metodus tradicinių ir e-

pardavimų procese, pasitelkiant modernių 

technologijų pagrindu pagrįstus konsultavimo 

įrankius 

67 proc. 17 proc. 16 proc. 

Argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje 

ir perteikti profesines žinias lietuvių ir užsienio 

kalba 

83 proc. 17 proc. - 

Vadovautis profesine etika ir pilietiškumu, laikytis 

lygių galimybių ir tolerancijos principų 

daugiakultūrėje aplinkoje 

83 proc. 17 proc. - 

Spręsti konfliktus su klientais sudėtingose 

situacijose vadovaujantis profesine etika 

67 proc. 33 proc. - 



Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo laiką 

bei veiklą greitai kintančioje aplinkoje, prisiimant 

atsakomybę už patikėtą užduotį 

83 proc. 17 proc. - 

Pasirinkti ir taikyti naujausias mokymosi 

strategijas bei metodus 

67 proc. 33 proc. - 

Nei vienas apklausoje dalyvavęs darbdavių atstovas nei vieno Investicijų ir draudimo studijų 

programos studijų rezultato nepažymėjo kaip nesvarbaus arba visai nesvarbaus.  

67 proc. darbdavių atstovų nurodė, kad planuoja įdarbinti Investicijų ir draudimo studijų programos 

absolventus, 33 proc. – nežino arba negali atsakyti. 

 

Darbdavių atstovų pastebėjimai: 

„Svarbu atlikti praktiką ir suprasti kaip realiai veikia draudimo verslas“ 

„Iš bendrų bruožų, šioje srityje analitinis mąstymas ir problemų sprendimas yra neatsiejama karjeros 

dalis“ 

„Draudimas yra žmonių verslas, todėl socialiniai gebėjimai būtini“ 

„Pastovus tobulėjimas - tai būdas išlikti savo profesijoje“ 

 

Apklausos rezultatų sklaida 

Darbdavių atstovų apklausos rezultatai apie Investicijų ir draudimo studijų programos studijų 

rezultatus buvo aptarti Draudimo katedros ir Studijų programos komiteto posėdžiuose, taip pat 

Ekonomikos fakulteto dekanato posėdyje bei paskelbti Ekonomikos fakulteto internetiniame puslapyje.  


