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DARBDAVIŲ POŽIŪRIO APKLAUSA 

APIE FINANSININKO PASIRENGIMĄ PROFESINEI VEIKLAI 

Vykdymo laikas:  po baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo, 2022 m.  

Tikslas – atskleisti darbdavių požiūrį į studentų pasirengimą profesinei praktikai bei gerinti baigiamosios 

praktikos  organizavimo kokybę 

Trumpas klausimyno pristatymas: darbdaviai vertino finansų studijų programos studentų pasirengimą 

baigiamąjai profesinės veiklos praktikai pagal 5 pateiktus teiginius skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 - reiškia 

puikiai, 1– silpnai.  

Apklausos rezultatų pristatymas:  

Apklausoje dalyvavo  darbdaviai iš privataus sektoriaus (67 proc.) ir iš viešojo sektoriaus (33 proc.) 

įmonių: iš kurių  mažas1  įmones atstovavo  25 proc. atstovų, o dideles - 75 proc. atstovų.  

Į klausimą, „Ar jų įmonėse dirba EKF absolventai?“ 75 proc. apklaustųjų  atsakė teigiamai, 17 proc. 

respondentų – neigiamai ir 8 proc. pasirinko atsakymą „nežinau“. 

Į klausimą, „Kokie veiksniai nulemia įsidarbinimą?“, darbdaviai teigė, kad tai profesinės žinios ir 

gebėjimai (67 proc.), įdėtos pastangos (58 proc.) ir asmeninės savybės (42 proc.). Studento praktinius 

gebėjimus ir įgūdžius praktinėje veikloje puikiai ir labai gerai įvertino pusė darbdavių.  

Į klausimą, „Ar teorines žinias moka  taikyti praktikoje?“ 59 proc. respondentų atsakė, kad moka, tuo 

tarpu 41 proc. pasirinko atsakymą „nepakankamai moka pritaikyti įgytas teorines žinias praktikoje“. 

Į klausimą  „Ar geba dirbti komandoje?“ 83 proc. respondentų atsakė, kad praktikantai geba dirbti 

komandoje. Į klausimą,  „Ar praktinių įgūdžių pakanka?“ 82 proc. darbdavių atstovų atsakė teigiamai. 

Respondentai praktikantų asmenines savybes įvertino labai aukštais balais: savarankiškumas (92 proc.), 

iniciatyvumas (83 proc.), žinių siekimas (92 proc.), darbštumas (92 proc.), komunikabilumas (92 proc.), 

motyvacija (93 proc.). Visi darbdaviai liko patenkinti Vilniaus kolegijos absolventais ir jų 

kompetencijomis.  

Vertinant studentų pasirengimą praktikai 59 proc. respondentų pasirengimą įvertino puikiai ir labai gerai, 

41 proc. – pakankamai. 

Į klausimą,  „Ar institucijai naudinga priimti Vilniaus kolegijos Finansų studijų programos studentus į 

praktiką?“ 83 proc. respondentų atsakė teigiamai.   

                                                           
1 Turinčios iki 50 darbuotojų. 
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Į klausimą „Ar planuojate įdarbinti Finansų studijų programos absolventą savo įmonėje?“ 67 proc. 

atsakė, „taip“, likusieji 33 proc. respondentų pasirinko atsakymą „nežinau“.  

Į klausimą „Kaip bendraujate su Vilniaus kolegija?“, visi respondentai pasirinko atsakymą, kad priima 

studentus atlikti praktiką. 

Darbdavių atsiliepimai 

Darbdaviai pažymėjo, kad „<...> noriai priima Finansų studijų programos studentus į baigiamąją 

profesinės veiklos praktiką. <...> Studentai yra gerai pasirengę darbinei karjerai, turi pakankamai žinių 

ir gebėjimų konkrečioms užduotims atlikti. <...> Noriai atlieka pavestas užduotis, mandagiai bendrauja, 

yra kūrybiški, žingeidus ir aktyviai įsitraukia į įmonės veiklas. <...>  Studentai prisideda prie mūsų 

organizacijos veiklos, padeda teikti geresnes paslaugas mūsų klientams.“ Kita vertus, atstovai pažymėjo, 

kad <...> studentai turi mažai bazinių žinių apie pačius finansus, kokia yra pradinė apskaita, finansinės 

ataskaitos ir jų sudarymas.“ 

Darbdavių apklausa „Apie finansininko pasirengimą profesinei veiklai“ – viena iš priemonių gerinti 

finansų studijų programos kokybę. Apklausos rezultatai buvo aptarti katedros posėdyje ir apskritojo stalo 

diskusijoje su Finansų studijų programos studentais. Apklausų rezultatai aptariami dekanato posėdyje 

bei skelbiami fakulteto internetiniame puslapyje. 


