
○ Nr.  3 (307) ○ 2013 m. spalio 7 d. 

SIMULITH 
ŽINIOS 

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS 

VERSLUMO, SOCIALINIŲ, PROFESINIŲ IR TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ 

FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  
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Seminaro vieta: Vilniaus kolegija, Saltoniškių g. 58-301. 

Mokymo būdai: Šiek tiek teorijos ir daug praktinių užsiėmimų ir komandinio darbo. 

Seminaro lektoriai:  

Doc. dr. Rolandas Strazdas. Inovacijų ir procesų tobulinimo ekspertas, turintis 20 metų konsultavimo ir mokymų patirtį. 

VGTU docentas, socialinių mokslų daktaras. Konsultavo ir vedė mokymus įvairioms įmonėms ir organizacijoms (iš viso 

virš 100 įmonių ir organizacijų). Virš 30 straipsnių, mokomųjų knygų, studijų inovacijų plėtojimo ir konsultavimo tema au-

torius ir bendraautorius. Seminaro metu lektorius pristatys kaip įtraukti ir pritraukti partnerius kuriant ir plėtojant inovacijas, 

supažindins su originalia metodika, „O generatoriumi“, bus formuojamos inovacijų kūrimo komandos ir mokomasi vertinti 

komandų idėjas, naudojant „O idea“ priemonę, nustatomos probleminės sritys inovacijų plėtojime naudojant „O view“ prie-

monę. 

Indrė Radavičienė. Vilniaus universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytoja. Rinkodaros, vartotojų elgsenos, inovacijų va-

dybos tematika skaitė pranešimus įvairiose mokslinėse ir mokslinėse-praktinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, vedė 

praktinius seminarus švietimo specialistams, verslininkams. Daugiau kaip dešimties rinkodaros, inovacijų vadybos mok-

slinių ir pedagoginių publikacijų autorė. Seminaro metu lektorė žaismingai ir kūrybiškai pristatys inovacijų generavimo 

metodus, inovacijų valdymo principus ir kūrybingumo skatinimą Jūsų darbo aplinkoje ir gyvenime.  
 

Seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa skelbiama „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt 
 

Prašome atsiųsti užpildytą registracijos anketą iki 2013 m. spalio 23 dienos 

faksu (8 5) 2191646 arba e-paštu: slinfo@viko.lt 
 

Dalyviams bus išsiųsta dalijamoji medžiaga, išduoti pažymėjimai.  
 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis renginys yra finansuojamas VPMF tinklo narių, t.y. Jūsų, mieli dalyviai, mokymo instituci-

jų lėšomis. Labai prašome gerbti organizatorius, savo mokymo institucijas bei kitus seminaro dalyvius, atvykti į renginį, 

kuriame registravotės ir dalyvauti visame renginyje. Nebegalinčius dalyvauti renginyje ar dalyvauti visą jo trukmę, malo-

niai prašome informuoti apie tai organizatorius iš anksto el. pašto adresu slinfo@viko.lt arba telefonais (8 5) 2191646, (8 

5) 2191645. 
 

Užsiregistravusių, bet į renginį neatvykusių ar ne visame renginyje dalyvavusių ir apie tai neprane-

šusių dalyvių būsime priversti paprašyti padengti su nedalyvavimu susijusias išlaidas. „Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58  

LT-01114 Vilnius  

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

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 

SEMINARAS „INOVACINĖS VEIKLOS VALDYMAS ĮMONĖJE“ 
VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras 

2013 metų lapkričio 5-6 dienomis kviečia VPMF vadovus  
į seminarą tema „Inovacinės veiklos valdymas įmonėje“ 
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Viliaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto tarptautinio verslo IB11A grupės studentai, dirbdami VPMF ,,Vilionė“, šventė 

pasaulinę turizmo dieną. Suplanavome surengti kiek neįprastą ir tuo 

pačiu įdomią šventę. Iš gausaus idėjų krepšelio išrinkome vieną – pa-

siūlyti savo svečiams susipažinti su giliomis kavos tradicijomis, istorija 

bei paragauti įvairiausios kavos iš viso pasaulio. Iš toli sklindantis sod-

rus kavos kvapas pritraukė būrį lankytojų.  

Kiekvienas mūsų skyrių nepagailėjo laiko ir pastangų, kad ateinantys 

svečiai pasijustų jaukiai it namuose, juos vaišinome kavos puodeliu bei 

saldumynais, svečiams pristatėme Brazilijos, Indijos, Etiopijos ir Papu-

a Naujosios Gvinėjos kavos paruošimo ir gėrimo tradicijas, šalių ypa-

tumus, įdomius faktus.  

Šventėje sulaukėme VPMF „Miglė“ kolektyvo, kurie atidžiai ir susidomėję klausėsi pasakojimų apie kavos ruošimo sub-

tilybes. Jauki aplinka ir švelnus kavos skonis nepaliko abejingų. Daugelis lankytojų atrado „naują“ kavą, išgirdo apie 

naujus paruošimo būdus. Kavos kelio tikslas buvo pasiektas! Kiekvienas pasisėmė žinių ir naujų idėjų apie kavos gėrimo 

ir ruošimo ritualą. 

Viliaus kolegijos verslo vadybos fakulteto 
IB11A grupės studentas Kristijonas Puzarauskas 

TARPTAUTINĖ TURIZMO DIENOS ŠVENTĖ VPMF „VILIONĖ“ 

Šventės akimirka 

Rugsėjo 26 dieną, tik prasidėjus VPMF „Talija“ darbui, Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultete apsilankė vieš-

nios iš Rygos (Riga Business College LVRIGA38).  

Atvykusių dėstytojų tikslas - pasidalinti savo 

profesiniais įgūdžiais, taip pat pasisemti patirties 

iš Kauno kolegijos dėstytojų. Dėstytojos iš Lat-

vijos aplankė PV -2 grupę, ir pravedė verslo žai-

dimą, kuriame studentai turėjo pasitelkti ekono-

mikos, vadybos ir marketingo žinias. Šį žaidimą 

laimėjo kruopštūs ir entuziastingai nusiteikę stu-

dentai ir buvo apdovanoti skaniu prizu. 

Svečiai taip pat apsilankė Verslo praktikos mo-

kymo firmose, stebėjo darbą VPMF „Talija“, 

domėjosi jos veikla, VPMF struktūra bei darbo 

organizavimu. Taip pat dėstytojos dalyvavo 

praktikantų prisistatyme pirmą darbo dieną ir 

stebėjo, pasiskirstymą pareigomis. 

Kauno kolegijos PV-2 grupės studentai džiaugiasi jog turėjo galimybę pagilinti ekonomikos, vadybos, marketingo žinias, 

pademonstruoti bendravimo anglų kalba įgūdžius. 

Straipsnį parengė: PV-2 grupės studentai, 
VPMF „Talija“, marketingo skyrius 

VIZITAS KAUNO KOLEGIJOJE 

Renginio akimirka 

IMFORMACIJA 
Pranešame, jog veiklą sustabdė Kauno statybininkų rengimo centre veikusi VPMF „Bitas“. 


