
 

VILNIAUS KOLEGIJOS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

DRAUDIMO KATEDRA 

 

INVESTICIJŲ IR DRAUDIMO STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ PASIRENGIMO 

PROFESINEI VEIKLAI APKLAUSA 

 

Vykdymo laikas 

2022 m. balandžio mėn.  

Tikslas  

Ištirti darbdavių nuomonę apie Investicijų ir draudimo studijų programos studentų pasirengimą 

profesinei veiklai. 

Trumpas klausimyno pristatymas 

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

gebėjimus ir įgūdžius profesinėje veikloje skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia puikiai, 1 – silpnai.  

Apklausos rezultatų pristatymas  

Apklausoje dalyvavo 14 darbdavių atstovų. Visi apklausoje dalyvavę respondentai atstovavo 

privačias verslo įmones. Didžioji dalis respondentų buvo didelių ir vidutinio dydžio verslo įmonių 

atstovai: 43 proc. respondentų atstovavo įmonę, kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius daugiau nei 

500, 50 proc. - kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius nuo 50 iki 500, o 7 proc. atstovavo įmonę, 

kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius nuo 10 iki 49. 64 proc. respondentų nurodė, kad jų 

atstovaujamoje įmonėje jau yra dirbančių Investicijų ir draudimo studijų programos absolventų, beveik 

29 proc. nurodė nežinantys, todėl negalintys atsakyti.  Didžioji dalis respondentų nurodė, kad aukštųjų 

mokyklų absolventų įsidarbinimą labiausia lemia geras praktinis pasirengimas, įgytas studijų metu, 

absolventų profesinės žinios, gebėjimai bei įgūdžiai, asmeninės savybės bei įdėtos pastangos. 

Studentų gebėjimų ir įgūdžių vertinimas yra gana geras. Lentelėje pateikta, kokia respondentų dalis 

(proc.) įgūdžius įvertina  aukščiausiais 4 ir 5 balais (įvertinimo  skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia silpnai, 

5 - puikiai): 

 

 



Studentų gebėjimų ir įgūdžių vertinimas 

 
Kriterijai Respondentų dalis (proc.)  

Praktiniai įgūdžiai 86 

Gebėjimas teorines žinias pritaikyti praktikoje 

 

86 

Gebėjimas dirbti komandoje 100 

Darbštumas 100 

Žinių siekimas 93 

Atsakingumas 100 

Komunikabilumas 93 

Motyvacija 86 

Savarankiškumas 100 

Iniciatyva 86 

 

93 proc. įmonių atstovų Vilniaus kolegijos Investicijų ir draudimo studijų programos studentų 

pasirengimą profesinei veiklai vertino puikiai ir gerai. 93 proc. darbdavių atstovų planuoja įdarbinti 

Investicijų ir draudimo studijų programos absolventus, 7 proc. – dar nežino arba negali atsakyti. 

 

Darbdavių atstovų pastebėjimai apie studentų praktikos naudą įmonei 

„Galimybė pasilikti studentą pastoviam darbui įmonėje“ 

„Jauni protai įmonei atneša daugiau dinamikos, naujų idėjų, gerina atmosferą darbo vietoje“ 

„Po praktikos įgyjame puikius specialistus, kuriuos galime įdarbinti“ 

„Naudinga tuo, kad studentai jau turi įgiję bazinių žinių, todėl yra greitesnis ir lengvesnis mokymosi 

procesas darbe“ 

„Daug praktikantų lieka pas mus dirbti ir toliau tęsia karjerą“ 

„Priimti į praktiką studentai neretai lieka įmonėje ir tampa kolegomis“ 

„Tikimės iš studentų tolesnio bendradarbiavimo po studijų baigimo“ 

„Daugelis studentų pas mus įsidarbina ir tęsia karjerą. Esame labai patenkinti jų kompetencija.“ 

„Didžioji dalis praktikantų lieka dirbti įmonėje. Užsiauginame darbuotojus.“ 

„Studentai dažnu atveju lieka dirbti“ 

 

Darbdavių atstovų siūlymai 

„Tik padėka Vilniaus kolegijai už tokius puikius praktikantus, tikimės bendradarbiauti ir ateityje. Visada 

laukiame jūsų studentų.“ 

„Tikimės tolesnio bendradarbiavimo po studijų baigimo.“ 



„Tiesiog norime padėkoti už tokius puikius studentus ir tikimės ateityje toliau bendradarbiauti. Visada 

laukiame jūsų studentų mūsų kompanijoje.“ 

„Kiekvienas jūsų studentas patvirtina mums praktiškai, kad rengiate labai stiprius specialistus.“ 

„Siūlome kviesti draudimo bendroves vesti seminarus, mokymus, dalintis patirtimi. Stiprinti praktinius 

įgūdžius ir orientuoti studentus į atsakomybės jausmo, žingeidumo stiprinimą.“ 

 

Apklausos rezultatų sklaida 

Darbdavių atstovų apklausos apie Investicijų ir draudimo studijų programos studentų pasirengimą 

profesinei veiklai rezultatai naudojami tobulinant Investicijų ir draudimo studijų programos kokybę. 

Apklausos rezultatai aptariami Draudimo katedros ir Studijų programos komiteto posėdžiuose, taip pat 

Ekonomikos fakulteto dekanato posėdyje bei paskelbiami Ekonomikos fakulteto internetiniame 

puslapyje. Apklausos rezultatai studentams pristatomi apskritojo stalo diskusijos metu.  


