
VYKDYMO LAIKAS: 
2021 m. gegužės mėn. 

 TIKSLAS: 
Išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie studijų  programos 

„Finansai“ baigiamosios profesinės veiklos praktikos turinį ir 
organizavimą bei studentų pasirengimo būsimai profesijai lygį. 

 
APKLAUSOS ANKETA: 

Renkama informacija sugrupuota į penkias dalis: studento bendrųjų kompetencijų 
vertinimas; asmeninių kompetencijų vertinimas; profesinių kompetencijų vertinimas 

Finansinės analizės ir finansų valdymo, mokesčių bei apskaitos srityse. 

APKLAUSOS ANKETA (N=12) 

 

Klausimai Teiginiai Vertinimas 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 

Įvertinkite bendrųjų 
studentų gebėjimų lygį 
praktikos metu 

Studento gebėjimai  rinkti, sisteminti, 
analizuoti ir apibendrinti informaciją 

16 2 0 0 

Kompiuterinis raštingumas 15 3 0 0 

Užsienio kalba 12 6 0 0 

Įvertinkite studentų 
asmenines savybes 
praktikos metu 

Domėjimasis specialybe 16 2 0 0 

Pareigingumas 16 2 0 0 

Savarankiškumas 14 4 0 0 

Komunikabilumas  16 2 0 0 

Iniciatyvumas 16 2 0 0 

Kūrybiškumas 16 2 0 0 

Bendravimo kultūra 17 1 0 0 

Remiantis apklausos 
duomenimis, darbdaviai  
studentų pasirengimą 
profesinei veiklai vertina 
labai gerai. Tokią išvadą 
galima daryti, 
atsižvelgus į bendrųjų 
studentų gebėjimų 
praktikos metu lygio 
vertinimo rezultatus.  
 

Žino ir supranta finansų valdymo 
sprendimų poveikį įmonės savininkų 
turto vertei 

 

14 3 0 0 

Žino ir tinkamai taiko savo darbe teisės 
aktus, reglamentuojančius įmonės 
finansinę veiklą 

9 7 0 0 

Geba atlikti horizontaliąją, vertikaliąją 
bei santykinę įmonės finansų analizę ir 
nustatyti įmonės finansų problemas   

 

12 5 0 0 

Geba apibendrinti ir įvertinti įmonės 
veiklos finansinius rezultatus   

13 3 1 0 

Geba praktiškai taikyti informacinių 
technologijų žinias ir įgūdžius apdorojant 
ir sisteminant įmonės ekonominės –
finansinės veiklos duomenis 

12 5 0 0 

Geba atlikti  išorinių įmonės finansavimo 
šaltinių analizę  

10 7 0 0 

Geba dalyvauti rengiant  projektą Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų paramai 
gauti  

7 8 2 0 
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Įvertinkite studento 
profesines 
kompetencijas 
mokesčių srityje 

Žino mokesčių įstatymus 8 8 1 0 

Geba apskaičiuoti mokesčius 8 8 1 0 

Geba  pildyti  ir deklaruoti mokestines 
ataskaitas  

7 8 2 0 

Įvertinkite studento 
profesines 
kompetencijas 
apskaitos  srityje 

Žino ir supranta nacionalinių ir ES 
teisės aktų taikymą formuojant 
įmonės apskaitos politiką bei rengiant 
finansinę atskaitomybę 

5 10 2 0 

Geba parengti: aiškinamąjį raštą, Pelno 
(nuostolių)  ataskaitas;  Balansą;  
Pinigų srautų ataskaitas 

7 9 1 0 

Geba  kompiuterinėmis apskaitos 
programomis  registruoti ūkines 
operacijas ir ūkinius įvykius, sudaryti 
kompiuterizuotas finansines ir 
mokestines ataskaitas 

12 5 0 0 

 

 

Remiantis apklausos duomenimis, darbdaviai itin gerai vertina studentų bendrąsias kompetencijas bei 

asmenines savybes, didžioji dalis respondentų išreiškė pozityvią nuomonę apie studentų profesines 

kompetencijas finansinės analizės ir finansų valdymo srityje. Mokesčių ir apskaitos srities kompetencijos 

iš esmės vertinamos gerai, tačiau pasitaiko ir patenkinamo vertinimo atvejų. 

 


