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FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ APKLAUSA APIE BAIGIAMĄJĄ 

PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKĄ 

 

Vykdymo laikas: po baigiamosios profesinės veiklos praktikos, 2022 gegužė-birželis. 

 

Tikslas – atskleisti studentų požiūrį į baigiamosios profesinės veiklos praktiką bei gerinti baigiamosios 

praktikos organizavimo kokybę. 

 

Trumpas klausimyno pristatymas: Finansų studijų programos studentai vertino baigiamąją profesinės 

veiklos praktiką pagal septynių pateiktų teiginių skalę1. 

 

Apklausos rezultatų pristatymas: 

Apklausos duomenimis, baigiamosios profesinės veiklos praktikos Finansų studijų programos 

studentams organizavimo procesas yra kokybiškas: visi apklausoje dalyvavę praktikantai teigė, kad buvo 

supažindinti su baigiamosios profesinės veiklos praktikos tikslais ir vertinimu, 83 proc. apklaustųjų 

pažymėjo, jog baigiamosios profesinės veiklos praktikos užduotys buvo suformuluotos aiškiai; 97 proc. 

respondentų atsakė, kad buvo pristatyti „aiškūs atsiskaitymo terminai ir formos“; 86 proc. studentų 

nurodė, kad „praktikos vadovas (dėstytojas) suteikė galimybę konsultuotis“; 94 proc. apklaustųjų 

praktikantų nurodė, kad vertinant baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaitą buvo laikomasi 

numatytų vertinimo formų ir kriterijų, o 83 proc.  atsakė, jog atsiskaitymų rezultatai buvo aptarti žodžiu 

arba raštu. 

 

Apklausos rezultatai parodė, kad praktikos vadovai (mentoriai) įmonėse, institucijose ar organizacijose, 

kuriose buvo atliekama baigiamoji profesinės veiklos praktika, vertinami palankiai: visi apklausoje 

dalyvavę studentai pažymėjo, jog praktikos vadovai aiškiai formulavo užduotis; 94 proc. praktikantų 

buvo paskirtos veiklos, atitinkančios praktikos programos tikslus ir tokia pati dalis studentų turėjo 

galimybę tobulinti praktinius gebėjimus ir (ar) įgūdžius. Praktines veiklas studentai įvertino itin 

teigiamai– 94 proc. praktikantų buvo sudarytos galimybės tobulinti praktinius gebėjimus ir įgūdžius, 

tokiai pačiai daliai studentų praktikos vadovai (mentoriai) demonstravo, kaip turėtų būti atliekamos 

praktinės veiklos ir tokia pati dalis mentorių stebėjo, kaip praktikantai atliko minėtas praktines veiklas; 

89 proc. praktikantų buvo išsamiai atsakyta į kylančius klausimus, susijusius su praktinėmis veiklomis. 

97 proc. respondentų nurodė, kad mentoriai praktines veiklas vertino pagal aiškius vertinimo kriterijus; 

                                                      
1 Visiškai sutinku; Sutinku; Nei sutinku, nei nesutinku; Nesutinku; Visiškai nesutinku; Nežinau / negaliu atsakyti; Nėra 

atsakymo. 
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97 proc. apklausoje dalyvavusių asmenų pažymėjo, jog bendravimas tarp studentų ir mentorių buvo 

etiškas ir pagrįstas pagarba. 

 

Studentų atsiliepimai 

Praktikantai nurodė, jog „<...> Praktikos metu buvo vykdoma puiki komunikacija, ligos atveju buvo 

galima darbuotis iš namų, suteikė praktinių žinių, kurias bus galima panaudoti tolimesnėje praktikoje.“; 

„<...> praktika suteikė galimybė išbandyti save ir viešajame sektoriuje, tad rekomenduočiau studentams 

atlikti praktiką būtent NBFC.“; „<...> Viskas vyko pagal numatytą praktikos planą. Nesusipratimų nebuvo 

nei iš fakulteto, nei iš įmonės. Smagu, kad konkrečiai ir iš anksto buvo teikiama reikalinga informacija 

tiek praktikai atlikti, tiek praktikos ataskaitai parengti. Įmonės praktikos vadovė suteikė pilną informaciją 

praktikos užduotims įgyvendinti.“ 


