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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA VPMF VADOVAMS 

„Simulith“ centre š. m. rugsėjo mėn. 22-23 dienomis vyks baigiamasis Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projekto 

„Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ (Nr. LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109) baigiamasis 

partnerių susitikimas. 

Rugsėjo 24 d. organizuojamas projekto sklaidos renginys - tarptautinė konferencija, kurioje kviečiami dalyvauti Lietuvos 

VPMF vadovai.  

Pirmoje konferencijos dalyje projekto partneriai dalinsis VPMF vadovų rengimo ir veiklos patirtimi Lietuvoje, Prancūzijo-

je, Italijoje, o Europen - Pen International vadovas Scott Mitchell pristatys vadovų kompetencijų tobulinimo tarptautinia-

me tinkle galimybes. Antroje konferencijos dalyje kviečiame Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos VPMF vadovus dalintis va-

dovavimo VPMF patirtimi. 

Jei norėtumėt dalyvauti konferencijoje su pranešimu, prašome kreiptis į „Simulith“ centro verslo konsultantą Marių Igna-

tonį tel. 8 5 219 16 46 arba el. paštu slinfo@viko.lt. Konferencijos kalbos - lietuvių ir anglų.  

Bus parengtas ir išleistas ir konferencijos metu dalinamas straipsnių leidinys. 

Kvietimas į konferenciją ir programa bus paskelbti š.m. rugsėjo pradžioje. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti! 

2014 m. gegužės 29 d. VPMF „Viko bankas“ lankėsi AB DNB banko Vil-

niaus verslo regiono plėtros vadovai Justas Daujotas ir Mindaugas Mikailio-

nis. Studentai iš karto pažino pirmąjį VPMF „Viko bankas“ prezidentą – 

J.Daujotą. Susitikimo metu svečiams buvo pristatyta VPMF „Viko bankas“  

veikla, tikslai bei vykdomi darbai. 

J. Daujotas ir M. Mikailionis papasakojo apie AB DNB banką, apie įsidarbi-

nimo galimybes. Svečiai pabrėžė, kad vasaros metu banke pastebimas didelis 

trūkumas praktikantų bei aktyviai ragino studentus nepraleisti puikios gali-

mybės dirbti banke.  

VPMF „Viko bankas“ informacija 
 

AB DNB BANKO PLĖTROS VADOVAI VPMF „VIKO BANKAS“  

M. Mikailionis ir J. Daujotas 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  


