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 „Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117 

LT-01114 Vilnius  

Tel./faks. (8 5) 219 16 46 

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 

Mūsų Facebook 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
Pateikta paraiška naujam projektui. 

Bendradarbiaujant su 3 šalių  (Italija, Ispanija ir Bulgarija) VPMF centrais parengtas ir pateiktas projektas pagal Erazmus+ 
partnerysčių programą. Juo siekiama įdiegti VPMF modelį mokyklose, kuriose yra daug iškrentančių iš ugdymo sistemos 
mokinių. Lietuvoje partneriu pasirinkta Tito Masiulio jaunimo mokykla. Projekto paraišką teikė Ispanijos VPMF centras.  

 

2014 m. balandžio 8-11 dienomis vyko konkursas „Madų dienos“. 

Konkursą VPMF praktikantams organizavo „Simulith“ centras kartu su Vilniaus turizmo ir prekybos mokymo centro 
VPMF „Vigora“. Š.m. balandžio mėn. 8 dieną „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt buvo paskelbtas klau-
simynas, atsakymų laukėme elektroninio pašto adresu simulith@gmail.com iki š.m. balandžio mėn. 10 dienos. Sulaukėme 
10 atsakymų. Greičiausiai ir išsamiausiai į klausimus atsakė ir konkurse nugalėjo Justinas Jansevičius iš Kauno kolegijos 
VPMF „Raštmena“. Nugalėtojui diplomą ir dovanas įteiksime suderinę asmeniškai.  

Daugiau informacijos rasite „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt.  

 

2014 metų balandžio 28 dieną „Simulith“ centro atstovai lankėsi Kupiškyje. 

Š.m. balandžio 28 dieną „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis, vykdydami naujovių 
perkėlimo projekte „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ projekto sutarties numeris LLP-
LDV-TOI-2012-LT-0109 numatytas veikas, lankėsi  su Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje, susitiko su mokyklos 
bendruomene, parodė filmą „Verslo praktinio mokymo firmų veikla Lietuvoje“, atsakė į klausimus, aptarė VPMF įkūrimo 
šioje mokykloje galimybes. 

 

2014 metų balandžio 30 dieną „Simulith“ centro atstovai lankėsi Biržuose. 

Š.m. balandžio 28 dieną „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis, vykdydami naujovių 
perkėlimo projekte „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ projekto sutarties numeris LLP-
LDV-TOI-2012-LT-0109 numatytas veikas, lankėsi su Biržų technologijų ir verslo mokymo centre, 
susitiko su mokyklos bendruomene, parodė filmą „Verslo praktinio mokymo firmų veikla Lietuvo-
je“, atsakė į klausimus, aptarė VPMF įkūrimo šioje mokykloje galimybes. 

 

2014 metų gegužės 5-6 dienomis vyks seminaras ir VPMF vadovų pasitarimas. 

Seminarą „Efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas“ per patirtinį mo-
kymą (experiential education) organizuoja Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras, Lietuvos 
verslo kolegija ir „Manager.LT“. 

Seminaras vyks š.m. gegužės 5-6 dienomis Lietuvos verslo kolegijoje Turgaus g. 21, Klaipėda.  

Daugiau apie seminarą rasite „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 
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VPMF „TALIJA“ ATSTOVAI TARPTAUTINĖJE 
STUDENTŲ KONFERENCIJOJE 

„Good morning everyone and welcome to the international conference „Education as the road to manage your 
business ideas/ students reviews 2014“, -  tokiu sveikinimu balandžio 3 dienos rytą Kauno kolegijos aktų salėje 
prasidėjo tarptautinė studentų konferencija „Education as the road to manage your business ideas: students’ 
reviews’ 2014“. Konferencijoje dalyvavo Kauno kolegijos studentai bei svečiai iš kitų Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų, taip pat studentai iš Prancūzijos, Čekijos, Lenkijos bei Nigerijos. Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo 
ir TV2/2 bei THM2 studentai, šiuo metu atliekantys praktiką Verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) 
„Talija“ ir „Turistlandija“. Studentai išklausė daugybę įdomių, verslo idėjų plėtojimui rengtų pranešimų, gilino 
profesines žinias. Vėliau praktikos metu analizavo išgirstą informaciją bei diskutavo apie labiausiai patikusias 
prezentacijas.  

Plenarinis konferencijos posėdis prasidėjo pranešimu „Kauno viešbučių srityje dirbančių vadovavimo vaidme-
nys ir pasitenkinimas darbu“. Šis pristatymas išsiskyrė iš kitų, nes pranešėjai puikiai perteikė savo temą, nepai-
sant to, kad visi buvo skirtingų tautybių -  Kauno kolegijos studentė G. Krukauskaitė, E. Favour - studentas iš 
Nigerijos bei G. Vilato - iš Prancūzijos atvykęs studentas. Puikus komandinis darbas buvo pastebėtas ir puikiai 
įvertintas ne tik konferencijos dalyvių, tačiau ir 
dėstytojų, administracijos darbuotojų. Kitos plena-
riniame posėdyje gvildentos temos taip pat pasiro-
dė informatyvios ir naudingos. Kalbėta apie stu-
dentų įsidarbinimo galimybes,  įvairių viešbučių 
tipų plėtojimo galimybes, Baltijos šalių užsienio 
prekybą ir kitas su verslo galimybių paieškomis 
susijusias temas. Po darbo plenariniame posėdyje 
buvo persikelta į darbo grupes, kuriose buvo prista-
tomi verslo tematikos pranešimai anglų ir lietuvių 
kalbomis. Visose keturiose darbo sekcijoje aptarta 
daugybė įvairių temų - nuo informacijos apie jūrų 
uostus, kuriuos pristatė Klaipėdos kolegijos stu-
dentai iki turizmo paslaugų infrastruktūros tinka-
mumo neįgaliesiems plėtojimo. Aptarta net medici-
nos turizmo plėtros idėjos, mados prekės ženklo marketingo ypatumai ir daugybė kitų įdomių temų. Labai šaunu 
tai, kad pristatymus skaitė ne tik Kauno kolegijos studentai, tačiau ir svečiai iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

Daugiausiai simpatijų pelnę pranešimai. VPMF „Talija“ praktikantai dalyvavo plenariniame posėdyje ir vė-
liau grupėmis persikėlė į antrą bei trečią darbo sekcijas. Išklausę  pristatymų, studentai dalinosi įspūdžiais, dis-
kutavo apie labiausiai sudominusias temas, keitėsi nuomonėmis bei pastebėjimais, vertino išgirstą informaciją ir 
mokėsi. 

Antrame sektoriuje patraukliausia pasirodė Kauno kolegijos studentų pristatyta tema – „Turizmo paslaugų ir 
infrastruktūros tinkamumo neįgaliesiems vertinimo principai“. Studentai pastebėjo, jog informacija buvo pateik-
ta labai įdomiai, buvo įvertinta neįgaliųjų turistų padėtis turizmo paslaugų sektoriuje, iškeltos pagrindinės pro-
blemos. Pranešimas apibūdintas kaip verčiantis susimąstyti, įtraukiantis. >>> 

Konferencijos akimirka 
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ĮSPŪDŽIAI VPMF „VILIONĖ“  

>>> 

Trečioji darbo sekcija pasirodė itin šauniai, kadangi joje studentai išskyrė net tris geriausius pristatymus. Vienas 
jų - Kauno kolegijos studentės pristatytas pranešimas „Kulinarinio turizmo plėtojimo prielaidos Suvalkijos re-
gione“, kuriame buvo pristatytas kulinarinis Suvalkijos regiono paveldas, aptarti išskirtiniai valgiai, siūlyta tra-
dicinių patiekalų paragauti kaimo turizmo sodybose bei kavinėse. Kitas studentų dėmesį patraukęs pristatymas 
„Konteinerių terminalo poveikio konteinerių krovos rodikliams jūrų uostuose vertinimas“, kurį parengė studen-
tės iš Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos. Šis pranešimas sužavėjo tuo, kad kalbėta apie Klaipėdos jūrų 
uostą, kuris konkuruoja su 4 kartus didesniu Gdansko jūrų uostu. Informacija buvo pateikta įdomiai ir patrauk-
liai. Studentams taip pat teigiamą įspūdį paliko Kauno kolegijos studentės S. Rudzevičiūtės pristatymas 
„Prokūros ir juridinio asmens išduodamo įgaliojimo lyginamoji analizė. Atstovavimo teisminėje institucijoje 
problema“. Pasak, VPM firmoje „Talija“ atliekančių praktiką studentų, pranešimas buvo kupinas įdomios infor-
macijos, susijusios su juridiniais aspektais, tačiau tuo pačiu pateiktas patraukliai ir originaliai. 

Studentų atsiliepimai patvirtina, kad konferencija buvo labai įdomi ir naudinga. Tokio pobūdžio posėdžiai ir 
pristatymai yra labai gera patirtis ne tik patiems pranešėjams, rengusiems informaciją, tačiau ir visiems konfe-
rencijos dalyviams, turėjusiems galimybę pasisemti naujų žinių iš įvairių sferų, pasidalinti savo įžvalgomis bei 
komentarais tarpusavyje. Studentai diskusijose apie pristatymus noriai reiškė savo pastebėjimus. Gabrielė K. 
teigė: „Man patiko dalyvauti konferencijoje, nes tai padėjo artimiau susipažinti su turizmo ir viešbučių verslu, 
sužinoti kitų kolegijų/universitetų idėjas“. Monika B.  pastebėjo, kad „Konferencija buvo naudinga tuo, kad lei-
do sužinoti apie karjeros galimybes, darbo perspektyvas, o ir statistiniai duomenys taip pat buvo ne mažiau įdo-
mūs“.  

Kauno kolegijos TV2/2 studentė 
VPMF „Talija“ marketingo skyriaus vadybininkė 

Reda Eitvydaitė 
 
 
 
 

 
TVI12A antro kurso studentės studijuojančios turizmo vadybą atliko praktiką VPMF „VILIONĖ“. Firmoje yra keturi 
skyriai. Visi skyriai atlieka savo funkcijas ir dirba jiems paskirtus darbus. Sužinojome, kad VPMF „VILIONĖ“ parduoda 
turizmo paslaugas kitoms VPM firmoms ir tariamiems klientams. Taip pat bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis. Ka-
dangi čia praleidome tik savaitę laiko, išmokome tvarkyti PVM sąskaitas faktūras, buhalterinius įrašus, užsakyti prekes ir 
už jas atsiskaityti. Turėjome galimybę sudaryti kelionės maršrutus, paruošti kelionių katalogus. Taip pat atlikome VPMF 
„MIGLĖ“ įmonės apklausą.  

Atlikdami praktiką išmokome dirbti grupėse, dirbti su dokumentais, turėjome galimybę pažinti vieni kitus. Labai smagu ir 
naudinga buvo dirbti šioje VPMF, grupiokės bei vadovė pagelbėdavo iškilus neaiškumams. Gaila, kad praktika taip trum-
pai truko, norėtųsi daugiau praktikos valandų. 

Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto TVI12A studentės 
Karolina Arlauskaitė, Aušra Barauskaitė, Elvyra Dzikevič 
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ATVIRŲ DURŲ DIENOS VPMF 
2014 m. balandžio 16 dieną Kauno kolegijoje vyko Atvirų durų diena 
moksleiviams „Pamatyk iš arčiau“. Po įvadinės paskaitos mokslei-
viai, besidomintys Vadybos ir ekonomikos fakultete siūlomomis stu-
dijų programomis, buvo pakviesti apsilankyti Verslo praktinio moky-
mo firmose (VPMF) ir susipažinti iš arčiau, ką veikia vadybininkai. 

Šiuo metu VPMF „Talija“ ir VPMF „Turistlandija“ praktiką atlieka 
TV2/2 ir THM-2 studentai, kurie moksleiviams papasakojo apie stu-
dijas, pasidalino savo patirtimi apie atliktas praktikas Lietuvos bei 
užsienio verslo įmonėse bei pristatė verslo praktinio mokymo firmas, 
kuriose atlieka praktiką dabar. Moksleiviams patrauklūs pasirodė  
studentų pasakojimai apie tai, jog Kauno kolegijoje atsiveria daug 
naudingų galimybių išvykti mokytis pagal Erasmus programą, o 
svarbiausia - šalių, kuriose galima mokytis, pasirinkimas. Sąrašas 
gana ilgas, tad tikrai yra iš ko rinktis. Taip pat studentai dalijosi in-
formacija ir apie praktikų atlikimo galimybes Graikijoje, Kipre bei 
Ispanijoje. Ne tik studentai, bet ir moksleiviai labai palankiai vertino 
tai, kad kolegijoje pateikiamos ne vien teorinės žinios, tačiau studen-
tai įgauna daug naudingos praktikos, kuri ne tik papildo CV, tačiau ir 
labai praverčia ateityje. 

Po diskusijų studentai pasiūlė svečiams išspręsti kryžiažodį, ir pasi-
tikrinti žinias apie verslą. Teisingai išsprendus kryžiažodį, buvo gali-
ma perskaityti studijų programas, kurios realizuojamos Vadybos ir 
ekonomikos fakultete. 

Kauno kolegijos TV2/2 studentė  
VPMF „Talija“ vadybininkė  

Reda Eitvydaitė  
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