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Tikslas 

Tobulinti Investicijų ir draudimo studijų programą. 

Trumpas klausimyno pristatymas 

Absolventai pateikė informaciją apie įsidarbinimą, darbo pobūdį, vertino baigtas studijas 

sutikdami ar nesutikdami su pateiktais teiginiais skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia visiškai sutinku, 5 – 

visiškai nesutinku. 

Apklausos rezultatų pristatymas 

2021 m. Investicijų ir draudimo studijas baigė 15 absolventų. Apklausos vykdymo metu visi 15  

absolventų dirbo, 11 absolventų dirbo pagal studijų programą draudimo ir bankininkystės sektoriuje, 1 

absolventas dirbo nekilnojamojo turto vystymo sektoriuje, kiti 3 absolventai dirbo aukštos kvalifikacijos 

darbą kituose verslo sektoriuose. Visi absolventai dirbo didelėse ir vidutinio dydžio privataus verslo 

įmonėse. 87 proc. absolventų jau dirbo studijuodami, kiti įsidarbino per vieną – tris mėnesius po studijų. 

Didesnė dalis absolventų dirbo Vilniuje (87 proc.). Dauguma absolventų teigė, kad pasirinktos studijos 

atitiko jų lūkesčius (80 proc.), studijų metu įgytos žinios ir įgūdžiai yra pritaikomi darbo rinkoje (100 

proc.), studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos (81 proc.), rasti darbą po studijų nebuvo sunku 

(100 proc.), jiems neteko baigus studijas papildomai tobulinti kvalifikacijos (100 proc.). Dalis absolventų 

teigė, kad jie norėtų papildomai tobulinti bendravimo su klientais įgūdžius, viešo kalbėjimo įgūdžius, 

įgyti daugiau konfliktinių situacijų valdymo žinių. Dalis absolventų mano, kad jų įsitvirtinimas darbo 

rinkoje priklauso nuo parengimo aukštojoje mokykloje (67 proc.) ir visi apklausoje dalyvavę absolventai 

teigė, kad priklauso nuo jų asmeninių gebėjimų (100 proc.) ir situacijos darbo rinkoje (100 proc.).  

 



 

Absolventų pastebėjimai apie studijas Vilniaus kolegijoje 

„Daugiau profesinių dalykų su investicijomis ir draudimu. Asmeninių finansų valdymas, Įmonės 

ekonomika, Finansų rinkos, Finansų valdymas, Investicijų valdymas, Turto ir civilinės atsakomybės 

draudimas, Asmens draudimas, Perdraudimas, Mokesčiai, Draudimo teisė, Draudimo rizikų valdymas, 

Draudimo žalų administravimas ir vertinimas - patys naudingiausi ir geriausi dalykai! :) Dėkoju visiems 

šiems dėstytojams! Kiti nepaminėti dalykai – nėra labai nereikalingi, tačiau juos galima patobulinti pagal 

mūsų specialybę :).“ 

„Ačiū, studijos buvo puikios!“ 

„Būtų galima įtraukti viešą kalbėjimą (baimės valdymas, kalbėjimo etiketas, informacijos 

pateikimas, ryšys su klausytojais).“ 

„Įtraukti daugiau IT sistemų, bei praplėsti jau esamas. (TIA, SAPERION, AUDATEX ir t.t.)“ 

„Daugiau specialybinių dalykų, pavyzdžiui, rinkodara, vadyba galėjo būti labiau susisieta su 

draudimo sektoriumi (o ne bet kokias įmones kurti), nes tai tikrai praverstų“ 

 

(PASTABA: studentų atsakymai pateikiami netaisyti) 

 

Apklausos rezultatų sklaida 

Absolventų apklausa apie studijų programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje – 

viena iš priemonių gerinti Investicijų ir draudimo studijų programos kokybę. Apklausos rezultatai buvo 

pristatyti Draudimo katedros ir Studijų programos komiteto posėdžiuose, taip pat Ekonomikos fakulteto 

dekanato posėdyje bei paskelbti Ekonomikos fakulteto internetiniame puslapyje. Studentai su apklausos 

rezultatais buvo supažindinti apskritojo stalo diskusijos metu. 


