
 
 

VILNIAUS KOLEGIJOS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

DRAUDIMO KATEDRA 

 

INVESTICIJŲ IR DRAUDIMO STUDIJŲ PROGRAMOS BAIGIAMOJO KURSO 

STUDENTŲ APKLAUSA APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ  

 

Vykdymo laikas 

2022 m. gegužės mėn.  

Tikslas 

Tobulinti Investicijų ir draudimo studijų programos kokybę. 

Trumpas klausimyno pristatymas 

Studentai vertino studijų programą pagal 25 pateiktus teiginius skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia 

visiškai sutinku, 5 – visiškai nesutinku.  

Apklausos rezultatų pristatymas 

Apklausos atsakymus pateikė 11 Investicijų ir draudimo studijų programos baigiamojo kurso 

studentų. Apklausos vykdymo metu beveik 91 proc. studentų jau dirbo pagal studijų programą, nedirbo 

9 proc. studentų. Studentai palankiai įvertino studijas. Studijos atitiko studentų lūkesčius (91 proc.), 

įgytos žinios ir įgūdžiai studijų metu yra paklausūs darbo rinkoje (100 proc.), dėstytojų ir studentų 

bendravimas grįstas abipuse pagarba (100 proc.). 100 proc. studentų nurodė, kad studijų metu atliktos 

praktikos buvo naudingos, jie turėjo galimybę vykti į užsienį studijoms ar praktikai (64 proc.), pakako 

literatūros ir kitų informacijos šaltinių (100 proc.), fakulteto auditorijos pritaikytos studijoms (100 proc.), 

buvo suteikta galimybė naudotis laboratorijomis savarankiškiems darbams atlikti (64 proc.), studentai 

galėjo dalyvauti mokslinėje ir meninėje veiklose (73 proc.), studijų metu buvo ugdomi kritinis mąstymas 

ir problemų sprendimas (100 proc.), vystomi bendradarbiavimo gebėjimai (100 proc.) ir kūrybiškumas 

bei smalsumas (100 proc.), taip pat skaitmeninis raštingumas (100 proc.), savarankiškumas (100 proc.), 

efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija (100 proc.), karjeros valdymas (100 proc.) ir geras pasirengimas 

profesinei karjerai (100 proc.). Studentai išskyrė studijų dalykus ir sritis, kurios, jų manymu, ypač 

reikalingos Investicijų ir draudimo studijoms. Studentai nurodė, kad studijų metu reikėtų daugiau žinių 

apie investicinio portfelio sudarymą ir valdymą, investavimo tarp turto klasių skirtumus, reikėtų daugiau 

duomenų analitikos ir viešo komunikavimo žinių. Studentai nurodė dalykus ir sritis, kurioms galima 



buvo skirti daugiau laiko. Tai investicijų valdymui, draudimui, draudimo žalų administravimui, 

draudimo rizikos valdymui, apskaitai, mokomosioms praktikoms kolegijoje, tiriamojo darbo 

organizavimui. Studentai taip pat nurodė studijų dalykus, kuriems, jų manymu, reikėtų skirti mažiau 

dėmesio ir valandų. Tai bendriesiems studijų dalykams, Darbo ir civilinės saugos, Verslo psichologijos, 

Rinkodaros, Pardavimų valdymo, Įmonės ekonomikos bei Vadybos studijų dalykams. Dalis studentų 

teigė, kad tokių dalykų nebuvo. Visi apklausoje dalyvavę studentų teigė, kad Investicijų ir draudimo 

studijų programoje dalykai išdėstyti nuosekliai ir logiškai. Rengiant baigiamąjį darbą dalis studentų 

susidūrė su tokiomis problemomis, kaip nuoseklesnių ir aiškesnių metodinių nurodymų trūkumas, laiko 

trūkumas, patirties trūkumas rengiant didesnės apimties studijų darbus, negebėjimas sisteminti didelės 

apimties informaciją. Dauguma studentų rekomenduotų Investicijų ir draudimo studijų programą 

draugams ir pažįstamiems (82 proc.), kiti nurodė – nežinantys arba negalintys atsakyti. 

Studentų pastebėjimai 

„Naudingos studijos, pilnai paruošė darbui draudimo srityje.“ 

„Studijos įdomios ir suteikiančios karjeros galimybes, tačiau reikėtų daugiau investavimo dalykų.“ 

„Patiko praktinė patirtis imitacinėje bendrovėje VIKO Drauda.“ 

„Pati studijų programa patiko. Mano nuomone, trūko daugiau vidinės praktikos kolegijoje. Nepatiko tai, 

jog išorinė praktika buvo per ilga, todėl siūlyčiau ją trumpinti.“ 

„Patiko dėstytojų darbas ir kompetencija, jų patirtis, žinios, įdomūs dėstomi dalykai. Siūlyčiau tobulinti 

dalykus, susijusius su investicijų valdymu.“ 

„Studijos tikrai geros.“ 

„Patiko dėstytojų teikiama pagalba ir studijų kokybė. Ačiū.“ 

„Patiko daugumos dėstytojų bendravimas, pagarba studentams.“  

„Patiko dėstytojų nuoširdi pagalba visu studijų metu.“  

 

(PASTABA: studentų atsakymai pateikiami netaisyti) 

 

Apklausos rezultatų sklaida 

Baigiamojo kurso studentų apklausa apie Investicijų ir draudimo studijų programą – viena iš 

priemonių gerinti studijų programos kokybę. Apklausos rezultatai pristatomi Draudimo katedros ir 

Studijų programos komiteto posėdžiuose, taip pat Ekonomikos fakulteto dekanato posėdyje bei 

paskelbiami Ekonomikos fakulteto internetiniame puslapyje. Studentai su apklausos rezultatais 

supažindinami apskritojo stalo diskusijos metu. 


