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Vykdymo laikas - apklausa vykdoma pastoviai. 

Tikslas  - išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie buhalterinės apskaitos studijų programos rezultatus, 

turinį ir poreikį. 

Trumpas klausimyno pristatymas. Darbdaviai vertino buhalterinės apskaitos studijų programos 

rezultatus, turinį ir poreikį pagal  13 pateiktų teiginių skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 labai svarbu,  1 – 

visai nesvarbu. 

Apklausos rezultatų pristatymas: 

Apklausoje dalyvavo 12 įmonių (įstaigų) darbdaviai. Visos įmonės pagal įmonių statusą 

priklauso privataus sektoriaus įmonėms. Vidutinis darbuotojų skaičius nuo 10 iki 49 - sudaro 66,67 

proc., nuo 250 iki 459 -  sudaro 33,33 proc.  

        Respondentų dalis (90 proc.) vertina aukščiausiais balais 4 - 5 balais (įvertinimo skalėje nuo 1 

iki 5 balų, kur 1  reiškia  visai nesvarbu,  5 -  labai svarbu). 

         Darbdavių nuomone absolventai turi gebėti parinkti ir įgyvendinti ūkio subjekto apskaitos 

politiką taikant Lietuvos Respublikos ir Tarptautinius apskaitos reglamentus bei socialinės 

atsakomybės principus.  Kad tai labai svarbu, teigia 66,67 proc., o svarbu -  33,37 proc. apklaustų 

darbdavių. 

Vertindami gebėjimus kritiškai mąstyti renkant, sisteminant, teikiant ir racionaliai naudojant 

objektyvią verslo informaciją, darbdaviai vertina gana gerai: gebėjimai labai svarbūs (66,67 proc.), 

svarbūs (33,33 proc.). Tyrimas parodė, kad gebėti tvarkyti ūkio subjekto apskaitą nuo pirminių 

apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų rinkinio parengimo (specialieji gebėjimai), įvertinti 

labai gerai. Šie gebėjimai  labai svarbūs  - teigia - 66,67 proc.,  svarbūs – 33,33 proc.  apklausoje 

dalyvavusių įmonių darbdavių. 



Darbdaviai teigia (100 proc), kad absolventams svarbu  gebėti rengti ūkio subjekto 

biudžetus, analizuoti, vertinti ir kontroliuoti jų vykdymą taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą 

bei teikti išvadas ir siūlymus (vykdyti tyrimus).  

Gebėjimas vykdyti tyrimus labai svarbu, atsakė  net  66,67 proc.,  o  svarbu – 33,33 proc. 

darbdavių. Gana svarbus tyrimo kausimas - gebėjimas absolventų atsakingai rengti finansines, 

statistines, mokestines ir kt. ataskaitas. Labai svarbu - atsakė  tik 33,33 proc., -  svarbu – 66,67 proc. 

apklausoje dalyvavusių darbdavių. 

Darbdavių vertinti ir socialiniai gebėjimai. Gebėti integruotis į bendrą organizacijos veiklą, 

etiškai, profesionaliai ir socialiai atsakingai spręsti profesinės veiklos uždavinius, įvertinti labai 

gerai – 66,67 proc., gerai – 33,37 proc. 

Tirti ir asmeniniai absolventų gebėjimai. Darbdaviai vertindami gebėjimą pasirinkti ir taikyti 

personalizuoto mokymosi strategijas ir metodus, atsakė: labai svarbu – 66,67 proc.,  svarbu -  33,33 

proc. Gebėti savarankiškai, socialiai atsakingai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą 

prisiimant atsakomybę už patikėtas užduotis (asmeniniai gebėjimai), darbdavių vertinami - kaip 

labai svarbūs (66,67 proc.) - kaip svarbūs  (33,33 proc.). 

Darbdaviai  planuoja 100 proc. įdarbinti Buhalterinės apskaitos studijų programos 

Ekonomikos fakulteto absolventus. 

Apklausos rezultatai aptarti Buhalterinės apskaitos katedros posėdyje. Apklausos rezultatai 

svarbūs tobulinant studijų programą bei studijų organizavimą Ekonomikos fakultete. 
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