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Data: 2014 m. kovo 26-27 dienos (kovo 26-oji - stendų ruošimo diena, kovo 27-oji - mugės diena). 

Vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas 3-eji rūmai, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 

Stendų išdėstymas ir muges dalyvių vertinimo nuostatai skelbiami „Simulith“ centro interneto puslapyje. 

Visiems mugės dalyviams buvo išsisiųstos išankstinės sąskaitos, primename tiems, kurie registracijos anketose 
pažymėjo, kad nereikia išankstinių sąskaitų, jog susimokėti reikia iki š.m. kovo 1 dienos.  

Visą nuolat atnaujinamą mugės informaciją rasite interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 

Vasario 24 dieną Vilniaus kolegijoje vyko „Simulith“ centro Patariamosios tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 
šeši tarybos nariai: Vytautas Petkūnas (Visagino technologijos ir verslo profesinio rengimo centras), Jūratė Vai-
tekonienė (Klaipėdos valstybinė kolegija), Daiva Mikalkevičienė 
(Vilniaus kolegija), Vaclava Griškevičienė (Vilniaus turizmo ir 
prekybos verslo mokykla), Jūratė Savickienė (Kauno kolegija), 
Rima Bačiulytė (Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras) bei Vil-
niaus kolegijos „Simulith“ centro darbuotojai Danguolė Ignatonie-
nė ir Marius Ignatonis. 

Posėdžio metu buvo svarstyti mokesčio už „Simulith“ centro tei-
kiamas paslaugas apskaičiavimo tvarkos pakeitimo, „Simulith“ 
centro veiklos tobulinimo krypčių pasirinkimo, kiti aktualūs klausi-
mai. 

Svarbiausi posėdžio nutarimai: 

• Įvesti vienkartinį stojimo į VPMF tinklą mokestį naujoms VPMF. 

• Nuo kitų mokslo metų pakeisti „Simulith“ centro paslaugų teikimo tvarką, pasirinktinai teikti paslaugų pake-
tus MINI, MIDI ir MAXI. 

• Pritarti „Simulith“ centro Informavimo ir viešinimo planui 2014 – 2015 metams. 

• „Simulith“ centrą įpareigoti ieškoti galimybių gauti finansavimą Kompleksinei programinei įrangai įsigyti/
sukurti teikiant struktūrinių projektų paraiškas. 

„SIMULITH“ CENTRO PATARIAMOSIOS TARYBOS POSĖDIS 

Patariamosios tarybos posėdis 
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„SIMULITH“ CENTRO LEIDYBA 
 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
 Vasario 27 dieną „Simulith“ centro verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė dalyvaus Vilniaus kolegijos eko-

nomikos fakultete vyksiančiame renginyje ,,Bankininko diena". Renginys skirtas bankininko vardo bei Bankinin-
kystės studijų programos populiarinimui. 

Vasario 27 dieną „Simulith“ centro verslo konsultantas M. Ignatonis dalyvaus Vilniaus turizmo ir prekybos 
verslo mokykloje vyksiančio verslumo konkurso vertinimo komisijos darbe. 

 

 

Straipsniai leidinyje VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMŲ PATIRTIS: 

IDĖJŲ KELIAS, GALIMYBIŲ ERDVĖ, VERSLUMO VIRŠŪNĖ 2014 

Leidinio tikslas - skatinti VPMF dirbančių pedagogų, praktikantų, partnerių mokslinę diskusiją aktualiais verslo 
praktinio mokymo firmų veiklos klausimais, kelti ir spręsti praktikos VPMF problemas.  

Vadovų pasitarime, vykusiame 2011 m. spalio mėn. 27 d. Kaune pristatytas naujo leidinio formatas – pusė leidinio 
moksliniai straipsniai, kita – sėkmės istorijos, įdomūs straipsniai, kurie prisidėtų prie VPMF modelio sklaidos. Tad 
laukiame įdomių sėkmės istorijų bei mokslinių straipsnių į leidinį. 

Taip pat sulaukėme pasiūlymo padaryti leidinuką recenzuojamą, kas labai aktualu straipsnių rašytojams. Tuo tikslu 
turėtų būti sudaryta redakcinė kolegija, kurią sudaro mokslininkai, jų skaičiui reikalavimų nėra. 

Komisija gali būti pastovi, bet reikalui esant galima įtraukti papildomų asmenų.  

Tad gerbiami VPMF vadovai, gal tarp VPMF tinklo narių atsirastų mokslinį laipsnį turinčių asmenų, sutinkančių 
būti redakcinės kolegijos nariais  kartą per du metus išleidžiamam straipsnių rinkiniui? 

Reikalavimai straipsniams  

Straipsnyje turi būti: suformuluotas tyrimų tikslas, paaiškinti tyrimų metodai bei organizavimas, pateikiamos išva-
dos. Pabaigoje - santrauka anglų kalba (Summary). Apimtis – 3-8 puslapiai. Tekstas turi būti redaguotas pagal lie-
tuvių bendrinės kalbos reikalavimus, puslapių formatas - A5, Times New Roman šriftu, šrifto dydis 10 pt, interva-
las tarp eilučių 1,5 eilutės (Nustatymas: Format menu – Paragraph - Line spacing: 1,5 lines). Lapo paraštės: viršuje 
– 10 mm, apačioje 10 mm, iš dešinės – 10 mm, iš kairės – 20 mm. Lapo viršuje DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS rašo-
mas  pavadinimas, po pavadinimu, vienoje eilutėje rašomi autorių vardai ir pavardės mažosiomis raidėmis, žemiau 
– pareigos, institucijos pavadinimas. Mokslinis darbas, pateiktas pagal šiuos reikalavimus bus spausdinamas moks-
linio – praktinio seminaro medžiagos rinkinyje. Pranešimų medžiaga nebus redaguojama. Reikalinga pateikti ir 
pranešimo anotaciją (Anotacija – rišlus tekstas, kuriame glaustai apibūdinamas aprašomas dokumentas turinio, pas-
kirties, formos ir kitais atžvilgiais). 

Straipsnių laukiame iki 2014 m. birželio 1 d. el. paštu simulith@gmail.com, slinfo@viko.lt. 
 

2014 metų vasario 4 dieną Vilionė atvėrė duris naujam darbuotojų kolektyvui, besi-
mokinančiam turizmo vadybą Vilniaus Kolegijoje. Šauni komanda atėjusi pasis-
kirstė  pareigybėmis keturiuose skyriuose: pirkimų ir pardavimų, finansų, tarptauti-
nių ryšių ir rinkodaros, bei žmogiškųjų išteklių. Darbas Vilionėje truks šešias savai-
tes, per kurias visos darbuotojų grupės susipažins su visais skyrių darbais ir parei-
gomis. Jau trečia savaitė kaip dirbame šioje įmonėje. Šiuo laikotarpiu atlikome dau-
gybę darbų: kūrėme ir pardavinėjome keliones, užsakinėjome prekes bei paslaugas, 
pildėme sąskaitas ir sutartis, organizavome susirinkimus, rinkome geriausius dar-
buotojus, domėjomės įmonėmis siųsdami jiems anketas ir užklausas, sukūrėme nau-
ją 2014 metų kelionių katalogą. 

Šiuo metu tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus specialistai domisi tarptautinės verslo praktinių mokymų mu-
gės veikla. Ji bus 18–oji ir vyks Kaune 2014 metų kovo 26-27 dienomis. Susipažinome su ankstesniųjų mugių 
katalogais - pristatymais, juos išanalizavome ir pradėjome generuoti naujas idėjas. Turime daug įvairių pasiūlymų 
bei idėjų. Svarstome, kuris variantas būtų tinkamiausias, priimtiniausias ir pritrauktų didžiausią būry susidomėju-
sių klientų. Tikimės, kad likusias savaites darbas vyks sklandžiai bei mūsų pradėtus darbus pratęs mūsų kolegos. 

VPMF ,,Vilionė“ studentai: Jovita Puišytė ir Andrius Petravičius 

VPMF ,,Vilionė“ vadovė Ramunė Rapkauskaitė 
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ŠEŠIOS SAVAITĖS TURISTŲ BŪRYJE  

 


