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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 

Nuo š.m. balandžio 1 dienos startuoja dvi naujos „Simulith“ centro interneto svetainės! 

Siekiant atskirti imitacines paslaugas, teikiamas tik tinklo nariams, sukurtos viešoji ir registruotų narių interneto svetainės.  

Nuo šiandien pradeda veikti vieša „Simulith“ centro interneto svetainė, kurioje 
skelbiama bendroji informacija apie tinklą, veiklą ir paslaugas, naudą, steigi-
mo žingsnius, sėkmės istorijos, taip pat aktuali, nuolat atnaujinama informaci-
ja apie veiklą, renginius, kita informacija. 

Registruotų narių interneto svetainėje pateikiama visa su imitacine veikla susi-
jusi informacija ir teikiamos paslaugos. Iš jos galima prisijungti prie visų mo-
dulių. Siekiant įvesti tvarką moduliuose visi Lietuvos VPMF „Simulith“ tinklo 
nariai naujame interneto puslapyje www.sl.viko.lt meniu pasirinkę VPMF kūri-
mas ir paspaudę Duomenų anketa turės ją užpildyti. Tuomet bus suteikti ir 
duomenų anketos 2.3 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu vėliausiai per 
24 valandas nuo užpildymo atsiųsti prisijungimo vardas ir slaptažodis. 

Visoms VPMF bus išsiųsta informacija kaip naudotis naujomis svetainėmis! 

Iškilus bet kokiems nesklandumams prašome kreiptis į „Simulith“ centro verslo konsultantą Marių Ignatonį telefonu (8 5) 
219 16 46 arba el. paštu slinfo@viko.lt. 

 

50-oji VPMF mugė Vokietijoje 

Š.m. lapkričio 18-20 dienomis Esene (Vokietija) vyks 50-oji tarptautinė VPMF 
mugė. 

Vokietijos kolegos planuoja didžiausią renginį VPMF mugių istorijoje. Jame lau-
kiama apie 10 000 svečių, atstovaujančių 40 Europen Pen-International asociacijos 
narių šalių, planuojama 300 stendų, 8 000 kvadratinių metrų parodų arenoje 
„Messe Essen“. 

Kviečiame pasidomėti galimybe dalyvauti šiame renginyje. 

Daugiau informacijos rasite mugės puslapyje www.practiceenterprisefair2014.com 

 

2014 metų gegužės 5-6 dienomis kviečiame VPMF vadovus į seminarą bei į vadovų pasitari-
mą 

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

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

Seminaro programą ir registracijos anketą rasite artimiausiose „Simulith“ žiniose. 

 

 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
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2014 m. kovo 27 d. jau aštuonioliktą kartą įvyko Verslo praktinio mokymo firmų mugė. Šį pavasarį Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir 
vadybos fakultetas organizavo būsimųjų verslo srities specialistų konkurencingumą darbo rinkoje didinantį ir verslumą 
skatinantį renginį. Šiemet jame dalyvavo 40 verslo praktinio mokymo firmų iš Lietuvos 
ir Suomijos, džiuginusios naujomis idėjomis, akcijomis, stendų ir dalyvių spalvingumu. 

Pirmą kartą Lietuvos VPMF mugių istorijoje tarptautinė VPMF mugė KAUNAS 2014 
buvo teminė - VPMF mugės kodas - Verslo etiketas, vyko universitete - Aleksandro 
Stulginskio universitete, išsiskyrė renginiu - socialinių ir verslo projektų idėjų turnyru, 
atsivėrė bendravimui - nestandartiniai dalyvių stendai su viena atvira šonine sienele.   

Sveikinimo žodžiu renginio šeimininkų vardu mugę pradėjo Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas. Atidarymo ceremonijoje dalyvius 
sveikino ir sėkmingo bendradarbiavimo linkėjo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 
Smulkaus ir vidutinio verslo departamento, Smulkaus ir vidutinio verslo politikos sky-
riaus vedėja Raminta Krulikauskienė, Kauno miesto mero pavaduotojas Vasilijus Popo-
vas ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Ši-
leikis. Mugės dalyvius linksmino Aleksandro Stulginskio universiteto studentai. 

Po atidarymo vykusioje spaudos konferencijoje dalyviai išklausė Aleksandro Stulginskio 
universiteto rektoriaus prof. dr. Antano Maziliausko nuomonę apie studijų, mokslo ir 
verslo partnerystę, rektorius pasidžiaugė universitete veikiančios VPMF „Agroverslo 
korporacija“ teikiama nauda. Kauno miesto mero pavaduotojas Vasilijus Popovas supa-
žindino su  jaunimo verslumu Kauno mieste, Aleksando Stulginskio universiteto ekono-

mikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Sla-
vickienė kalbėjo apie verslumo ugdymą Aleksandro Stul-
ginskio universitete, Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis pabrėžė 
verslumo naudą valstybei ir tai, kad tam turėtų būti skiria-
ma daugiau dėmesio. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 
tarnybos direktorius, ASU Tarybos pirmininkas dr. Edvar-
das Makelis aptarė verslaus jaunimo naudą darbdaviams. 
„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė išsamiai papasa-
kojo apie „Simulith“ tinklą ir VPMF mugių naudą ugdant 
jaunimo verslumą, o VPMF „Agroverslo korporacija“ pa-
dalinio „Litvega1“ direktorė Iveta Matusevičiūtė pasidali-
no patirtimi dirbant verslo praktinio mokymo firmoje. 

Mugės metu buvo organizuojamos įvairios loterijos, reklaminės akcijos, rengiami VPMF prisistatymai, vyko „Socialinių ir 
verslo projektų idėjų turnyras“, kuriame savo idėjas pristatė Universiteto studentai. Dalyvių gebėjimus bendrauti ir bendra-
darbiauti, reklamuoti įmonę, jos prekes ar paslaugas, originaliai apipavidalinti stendą vertino Lietuvos verslininkų organi-
zacijų ir verslo atstovų komisija. 

Originaliausias mugės stendas tarp 
aukštųjų mokyklų VPMF 

Spaudos konferencija 



Simulith žinios Nr. 14 (318)  3  

Mugės uždarymo ceremonijoje sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Studijų, 
mokslo ir technologijų departamento Koleginių studijų skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė. Kalbėjo 
ASU Studijų prorektorius prof. dr. Jonas Čalpikas. 

Specialų prizą ir diplomą už kūrybišką perspektyvią verslo idėją bei 
jos įgyvendinimą įsteigė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Mu-
gės ir metų veiklos rezultatus apibendrino „Simulith“ centro vedėja 
Rima Bačiulytė. Vedėja įteikė nugalėtojo diplomą ir atminimo dova-
ną Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro VPMF 
„Maisto namai“ praktikantui Justui Rinkūnui, nugalėjusiam 
„Simulith“ centro ir VPMF „Agroverslo korporacija“ Žemės dienos 
proga organizuotame konkurse. Už siekius ir veiksmus  aktyviai pro-
paguoti VPMF idėją: už nuoširdų ir sėkmingą bendradarbiavimą or-
ganizuojant 17-ąją tarptautinę VPMF mugę Utenoje ir tolesnį ben-
dradarbiavimą su „Simulith“ centru mugei pasibaigus, iniciatyvas 
studentams organizuojant su VPMF susijusias veiklas Utenos kolegi-
joje ir VPMF tinkle, už studentų įtraukimą kuriant specialų VPMF 
mugių puslapį 2013 metų „Simulith“ žmogaus apdovanojimas įteik-
tas Vaidai Bartkutei – Norkūnienei.  

Už sėkmingą VPMF modelio įdiegimą, iniciatyvų, ilgametį bendradarbiavimą „Simulith“ tinkle, patirties sklaidą ir puikius 
verslumo ugdymo rezultatus, plėtojant VPMF veiklą Lietuvos VPMF tinklo veiklos 20-mečio proga padėkos ir apdovano-
jimai buvo įteikti VPMF vadovėms: Alytaus kolegijos VPMF „H&A Export company“ vadovei Danutei Stadulienei - 
VPMF idėjos diegimo pradininkei Lietuvoje, Kėdainių „Atžalyno“ VPMF „Auksinis ryšys“ vadovei Audrai Rutkauskie-
nei, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos VPMF „Blizgesys“ vadovei Astai Gudaitienei, Utenos kolegijos VPMF 
„Interjeras“ vadovei Ramutei Narkūnienei, Klaipėdos valstybinės kolegijos VPMF „Kopija“ vadovei Adelei Stonienei.  

Mugės dalyvių vertinimo komisijos pirmininkas Rolandas 
Rakštys kartu su „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulyte 
ir Aleksando Stulginskio universiteto ekonomikos ir vady-
bos fakulteto dekane prof. dr. Astrida Slavickiene įteikė 
apdovanojimus ir atminimo dovanas. Laimėjusiems nomi-
nacijose „Auksinė mugės VPMF“ įteikti diplomai, skulp-
tūrėlės ir piniginiai prizai. 

Dėkojame Aleksandro Stulginskio universiteto kolektyvui, 
o ypač Aistei Čapienei ir Dariui Žvirbliui, be kurių indėlio 
ir pastangų nebūtų tokio puikaus rezultato. Sužavėjo uni-
versiteto studentų ir darbuotojų požiūris į darbą bei akty-
vus dalyvavimas organizuojamoje veikloje. Taip pat nuo-
širdžiai dėkojame mugės vertinimo komisijų nariams ir 
visiems, kurių dėka vyko šis renginys, kurio metu jauni-
mas galėjo atskleisti verslumo sugebėjimus ir iniciatyvu-
mą. 

Tikimės, kad Mugė VPM firmoms atnešė siekto pelno bei patirties, o svečiams pateikė naudingos informacijos bei smagių 
akimirkų dalyvaujant verslo praktinio mokymo procesuose! 

Šiose žiniose skelbiame 18-osios tarptautinės VPMF mugės „Kaunas 2014“ vertinimo komisiją, pagrindinius nuga-
lėtojus. 

Išsamus mugės nugalėtojų sąrašas ir apdovanojimai už 2013 metų veiklą skelbiami „Simulith“ centro interneto puslapyje 
www.sl.viko.lt. 

Taip pat aplankykite mus Facebook. 

„Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis 

Pagrindinių nominacijų nugalėtojų komandos 

Mugės uždarymo akimirka 
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MUGĖS „KAUNAS 2014“ VERTINIMO KOMISIJA 
 
Skelbiame Verslo praktinio mokymo firmų mugės „KAUNAS 2014“ vertinimo komisijas: 
 
Verslininkų organizacijų, įmonių atstovų vertinimo komisija: 
Pirmininkas 
Verslininkas, verslo konsultantas Rolandas Rakštys  
Nariai: 
Žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė; 
Lietuvos centrinės kredito unijos Europos Sąjungos projektų skyriaus vadovas Tomas Valauskas; 
Verslo konsultantė, Rasa Rukuižienė; 
Kauno pramonės ir prekybos rūmų kancleris Andrius Verbyla; 
 
Lietuvos VPM firmų vadovų komisija: 
Aukštosios mokyklos: 
Aušra Arminienė, Kauno kolegija 
Rasa Romerytė Šereikienė, Lietuvos verslo kolegija 
Ramunė Rapkauskaitė, Vilniaus kolegija 
 
Bendrojo lavinimo ir profesinės mokyklos: 
Svajūnė Cicėnienė, Visagino ir technologijos ir verslo profesinio mokymo centras  
Mindaugas Bartkus, Šiaulių profesinio rengimo centras 
Vida Genienė, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla 
 
VPM firmų centro „Simulith“ atstovų komisija: 
Rima Bačiulytė, „Simulith“ centro vedėja 
Danguolė Ignatonienė, „Simulith“ centro verslo konsultantė 
Marius Ignatonis, „Simulith“ centro verslo konsultantas 
 

MUGĖS „KAUNAS 2014“ PAGRINDINIŲ PRIZŲ LAIMĖTOJOS - AUKSINĖS VPMF 
 
Vertinimo komisija, kurią sudarė verslininkų atstovai vertino pagal šiuos kriterijus: 
Studentų ar mokinių gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. Vertinamas gebėjimas aptarnauti klientus, komunikabi-
lumas, informacijos apie pristatomą produktą pateikimas. 
 

NUGALĖTOJAI: 
tarp aukštųjų mokyklų – MIGLĖ, vadovė Ilona Kojelytė, Vilniaus kolegija 
tarp profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų – ŠAGRENĖ, vadovas Mindaugas Bartkus, Šiaulių profesinio rengi-

mo centras 
 

Gebėjimas reklamuoti savo VPM firmą, jos prekes ar paslaugas. Vertinamas reklaminės idėjos originalumas, rekla-
mos pateikimas ir estetiškumas. 
 

NUGALĖTOJAI: 
tarp aukštųjų mokyklų – HY HOT‘N ROLL OY, vadovas Pekka Maki-Kuutti, Turku University of Applied 
Sciences, Suomija 
tarp profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų – STATINGA, vadovė Asta Šimakauskienė, Vilniaus statybininkų 
rengimo centras  

Stendo originalumas. Atkreipiamas dėmesys į stendo patrauklumą ir įvertinama, ar gerai stendas nusako firmos veiklą, 
kaip jame išdėstyti ir suderinti į visumą VPM firmos produktai, reklaminė medžiaga. 

 
NUGALĖTOJAI: 

tarp aukštųjų mokyklų – PAMARYS, vadovė Vida Žvinienė, Klaipėdos valstybinė kolegija 
tarp profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų – LOGETRA, vadovė Angelė Marcinkevičienė, Panevėžio profesinio 

rengimo centras  
 

Nugalėtojams buvo įteikti mugės organizatorių įsteigti apdovanojimai bei atminimo dovanos. 
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VPMF MUGĖ KAUNO KOLEGIJOJE 
Šių metų kovo 6 d. Kauno kolegijoje įvyko kasmetinė Vadybos ir ekonomi-
kos fakulteto Verslo praktinio mokymo firmų mugė „Kūrybiškumas - sėk-
mingo verslo variklis 2014“. Renginyje dalyvavo ir tarpusavyje konkuravo 
dvylika komandų, kurios mugės metu svečius ragino įsigyti įvairiausių pre-
kių bei sudalyvauti rengiamose akcijose. Šiais metais mugėje sulaukėme 
viešnios iš „Simulith“ centro - vadovės Rimos Bačiulytės. Taip pat mugėje 
dalyvavo Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro moksleiviai, 
kurie atstovavo firmą „Maisto namai“. Kauno kolegiją atstovavo firmos: 
„Talija“, „Turistlandija“, „Skanaus“ ir „Žiedūna“. 

Kiekviena komanda turėjo savo stendą, atributiką, dalijo lankstinukus. Ko-
mandos, norinčios parduoti kuo daugiau prekių, mugės svečius viliojo įvai-
riausiais žaidimais bei nuolaidomis. Pvz. jeigu pasiseka įmesti kamuoliuką į 
batą, gauni atitinkamą nuolaidą perkamai prekei. 

Svečių atsiliepimai apie šią mugę buvo geri. Visos komandos buvo spalvin-
gos, įdomios ar kaip kitaip traukiančios akį. Daugelio nuomone, patrauk-
liausias žaidimas, norint gauti nuolaidą, buvo smiginis, kurį siūlė VPMF 
„Talija“, prekiaujanti vasariškais rūbais. Apklausus mugės svečius, populia-
riausios prekės buvo - lagaminai, arbata, batai. 

Mugės metu kalbinome komisijos narį, Ovidijų Bružą. Praėjusiais metais 
tarptautinėje VPMF mugėje „Utena 2013“ jis atstovavo firmą 
„Turistlandija“ ir buvo nominuotas geriausiu vadybininku. Paklausus Ovi-
dijaus nuomonės apie šią mugę, jis paminėjo, jog praeitų metų mugė buvo 
nuotaikingesnė, spalvingesnė. Nepaisant to, komisijos narys išskyrė keletą 
komandų, kurios, jo nuomone, buvo vertos dėmesio. Tai buvo: 
„Turistlandija“ (Sportinės avalynės kolekcija 4S), „Talija“ (Disney marški-
nėliai), „Skanaus“ (Karūna šokoladas)  ir „Žiedūna“ (Gėlių puokštės, pa-
veikslai).             

Vadybininkas Artūras Siaurusaitis pasižymėjo energingumu bei tikėjimu 
tuo, ką parduoda. Jis atstovavo firmą „Talija“, kuri siūlė rūbų kolekciją 
„Spalvų gama“ bei klientus kvietė reklamine akcija – smiginiu. 

Renginio metu komandas vertino griežtai nusiteikusi komisija, kuri pabai-
goje dalijo apdovanojimus ir padėkas. Geriausieji buvo apdovanoti pagrin-
dinėmis nominacijomis: 

Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti  ir geriausia reklaminė akcija -  
„Turistlandija“; 

Gebėjimas reklamuoti prekes ir paslaugas - „Talija“; 

Originaliausias stendas - „Skanaus“; 

Taip pat buvo skiriamos papildomos nominacijos, kurias laimėjo šios fir-
mos: VPMF „Žiedūna“ - už geriausią pardavimų rezultatą, VPMF 
„Turistlandija“ - už geriausią radijo reklamą, VPMF „Talija“ - už geriausią 
video pristatymą ir geriausią katalogą. Ji šiais metais taip pat pelnė ir stilin-
giausios komandos titulą. VPMF „Maisto namai” išrinkta populiariausia 
komanda.  

Geriausiais vadybininkais mugėje tapo VPMF „Talija“ atstovai: Artūras Siaurusaitis (VV2/1) ir Sandra Kašiubaitė 
(VV2/2). Taip pat specialiais „Simulith“ centro prizais buvo apdovanoti geriausi vadybininkai, atstovavę VPMF 
„Turistlandija“:  Gileta Dautartaitė (VV2/1)  ir Paulius Galiauskas (VV2/2). 

Asmeninis vienos komisijos narių prizas atiteko VPMF „Žiedūna“. 

Mugės metu pasisėmėme daug naujų idėjų, kurias tikimės įgyvendinti kitais metais. 
Kornelija Gedminaitė  

VPMF „Talija“ Marketingo skyriaus vadybininkė 
 Kauno kolegija 
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STUDENTIŠKI VPMF ABSOLVENTAI 
Praeitis – dovana, kuria galime vis pasidžiaugti šiandien. Džiu-
gios nuotaikos vyravo ir kovo 7 dieną, kai būrys absolventų žy-
giavo į Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakul-
teto aktų salę.  

Nejauku, nostalgiška sugrįžti ten, kur prabėgo nutrūktgalviški 
studijavimo ir studentavimo metai. Šis vakaras buvo tradiciškas 
tuo, kad fakultetas jau aštuntą kartą norėjo padėkoti absolven-
tams, kurie palaiko ryšį su savo aukštąja mokykla, inicijuoja ak-
cijas ir net tampa socialiniais partneriais. Absolventų vakaras 
išskirtinis, nes pirmą kartą suorganizuotas „Proto mūšis“, kuris 
leido sugrįžti į laikus, kai žodis – studentas – buvo tarsi antras 
vardas. 

Galime pasidžiaugti, kad prie renginio organizavimo prisidėjo ir 
VPMF „Kopija“ darbuotojai. Skambios dainos sklido iš Dianos 
Dektiariovos, tarptautinių ryšių, vadovės lūpų, o vedėja tapo Akvilė Gedrimaitė, kuri įgūdžius tobulina pardavimų skyriu-
je. Žinios apie kolegijos gyvenimą, studijavimą ir studentavimą bei pamatyti vaizdai, kurie siejosi su Kolegija, sukėlė 
pliūpsnį emocijų, diskusijos tapo karštesnės, adrenalinas kilo, nes kiekviena komanda norėjo laimėti. Laimėjimus skaičia-
vome ne tik šiame žaidime, gausus būrys absolventų dėkojo Kolegijai už suteiktas žinias bei galimybę tobulėti, nes tai su-
dedamoji sėkmingos karjeros dalis. Pokalbiai, bendros panaudotos jėgos suvienija ne tik „Proto mūšyje“, bet ir realiame 
gyvenime. Šventinė  nuotaika vyravo visą vakarą, absolventai vėl pravėrė VPMF duris ir leido sau vėl pasijausti verslo 
žmonėmis, apžiūrėjo, kas pasikeitė nuo to laiko, kai jie buvo VPMF darbuotojai.  

Praeitimi pasidžiaugėme, dabarties žiniomis dėstytojai su studentais ir grupiokais pasidalino, o ateitį vejamės lyg tą sėk-
mės paukštę, kurią pagausime ir su absolventais kitais metais vėl pasimatysime! 

Akvilė Gedrimaitė VPMF „Kopija“ 
Klaipėdos valstybinė kolegija  

Vakaro dalyviai 

Verslas yra įtraukiantis, linksmas ir jis turi žadinti kūrybinius instinktus. Susiduriame su akimirkomis, kurias atneša fortū-
na, kuri nusišypso itin plačiai. Kovo 20 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakultete įvyko šventė. Ogi 
devyniolika VPMF darbuotojų su pulku palaikiusiųjų skubėjo, bruzdėjo atsiimti „Europen“ pažymėjimų. Atkaklumu, ryž-

tu, savomis pastangomis pasiektų laimėjimų, apvainikuotų „Europen“ 
pažymėjimais, jie jau galėjo pasidžiaugti saulėtą pavasario dieną. Svei-
kinimo žodžiu šiltą atmosferą sukūrė dabartinė VPMF „Kopija“ direk-
torė Ginta Gedžiūtė. Verslas - žaidimas, kurį išmokus žaisti, niekada 
nėra nuobodu. VPMF suteikia žinių, ugdo gebėjimus ir aišku neleidžia 
paklysti verslo subtilybių labirinte. Juk ir kūrybiškumas padeda rasti 
teisingiausius kelius į sėkmę. Ta proga 11 „Kopija“ darbuotojų ir 
8 ,,Pamarys“ darbuotojai – „Europenininkai“ - jėgas išbandė surengta-
me žaidime „Parodyk savo išmanumą“. Dalyviai pateiktiems daiktams 
turėjo sugalvoti kuo įvairesnių funkcijų bei tas funkcijas atspindėti pa-
gal pateiktas emocijas. Ko tik nebuvo... Pjaustymo lentelė virto snieg-
lente, o žadintuvas - dailiu kaklo papuošalu. Visų protingųjų darbuotojų 
galvas užplūdo neregėtas originalumo cunamis. Palydėti aplodismentų 
gausa, visi nuskubėjo laukti ypatingojo momento. Tačiau „Europen“ 

pažymėjimus ne taip lengva buvo atsiimti, nes VPMF „Kopija“ tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Diana Dektiariova su-
stabdė visus savo nuoširdžia, linksma daina. Laikas tiksėjo, gera nuotaika nedingo, o sveikinimo žodį tarė Socialinių 
mokslų fakulteto dekanė Asta Pancerovienė. Ji pasidžiaugė, kad tiek studentų gauna „Europen“  pažymėjimus, o didžioji 
dalis, būtent iš Socialinių mokslų fakulteto. Garbingai, fanfaroms skambant, kiekvienas iš 19 darbuotojų „Europen“ pažy-
mėjimus atsiėmė iš dekanės rankų.  
Šventė artėjo į pabaigą, bet visų atmintyje, o ypač tų, kurie gavo „Europen“ pažymėjimus, turėjo įsiminti žodžiai: „Ar jūs 
norite visą gyvenimą gerti pasaldintą vandenį, ar norite pakeisti pasaulį?“. Tik būdami VPMF galime įsitikinti, kad kiek-
vienas tampa pokyčiu į geresnį rytojų.  

Akvilė Gedrimaitė VPMF „Kopija“ 
Klaipėdos valstybinė kolegija  

EUROPEN PAŽYMĖJIMAS - TRAMPLYNAS Į SĖKMĘ 

Po įteikimo ceremonijos 



KARJEROS DIENA  
Šių metų 26 dieną Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultete vyko karjeros diena, 
kurioje dalyvavo Kauno kolegijos studentai bei VPMF „Raštmena“ ir „Žiedūna“ praktikantai 
atliekantys praktiką, taip pat dėstytojai bei darbdaviai iš dvidešimties įmonių.  

Pasibaigus registracijai ir susirinkus visiems į aktų salę, Kauno kolegijos direktorius komuni-
kacijai Antanas Vaidelys tarė įžanginę kalbą. Vėliau  studentų priėmimo ir karjeros specialistė 
Ingrida Smailytė pristatė visų atvykusių firmų atstovus.  

AB „Freda“, Baltic-American Concord, „Lintel“, UAB „Baldai Jums“, UAB „Ekskomisarų 
biuras“, UAB „Geometrija“ bei bankas DNB vaizdingai pristatė savo veiklą, supažindino su savo darbo specifika,  skatino 
visus kandidatuoti ir prisijungti prie jų kolektyvo.  

Po įmonių atstovų prisistatymų studentai turėjo galimybę asmeniškai pasikalbėti su įmonių atstovais  ir darbdaviais.  SBA 
įmonių grupė, UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva, Strategic Staffing Solutions International, UAB “Senukų prekyba“, CV 
Kaunas.lt, UAB „Topo grupė“, UAB „Kėdžių studija“, UAB „Lauksva“, Kauno teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo 
centras, UAB „Doriteksas“,  AB SEB bankas, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Šilko tekstilė“ bei visos prisistačiusios įmo-
nės turėjo po savo atskirą staliuką prie kurio maloniai kvietė studentus ir noriai atsakinėjo į pateikiamus klausimus bei ak-
tyviausius studentus apdovanojo atsivežtomis dovanomis ir suvenyrais su įmonių atributika. 

Taip pat vyko seminarai studentams IŠMOK PLANUOTI SAVO KARJERĄ.  

Pirmąjį seminarą vedė Kauno kolegijos  lektorė Saulė Šeškutė, seminaro tema buvo „Psichologiniai pasirengimo darbo 
paieškai aspektai“. Lektorė aiškino, kad einant į darbo pokalbį svarbu sau atsakyti į tris klausimus, „Ko aš noriu?“, „Ką aš 
galiu?“ ir „Koks aš esu?“. Ji mokė kaip nenuleisti rankų po pirmo nepavykusio darbo pokalbio, stengėsi visus nuteikti po-
zityviai.  

Antrąjį seminarą vedė CV Kaunas direktorius Žilvinas Padegimas, seminaro tema buvo „Pokalbio dėl darbo ypatumai“. 
CV Kaunas direktorius aiškino, kad einant į darbo pokalbį svarbiausias yra pirmasis įspūdis, svarbu nebūti per daug įsi-
tempusiu, būti punktualiu. Taip pat ne ką mažiau reikšminga yra užduoti darbdaviams rūpimus klausimus ir parodyti, kad 
jūs domitės įmone, taip pat atsinešti teisingai užpildytą gyvenimo aprašymą ir, jei darbdavys pageidauja,  motyvacinį laiš-
ką.  

Trečiąjį seminarą vedė verslo konsultantai, lektoriai Mindaugas Samuolaitis ir Robertas Šunokas. Seminaro tema buvo 
„Kaip jaunam žmogui parduoti save?“. Lektoriai aiškino kaip jaunam žmogui reikia save pateikti, kad sulauktų kuo geres-
nių rezultatų.  

Apibendrinant galima teigti, jog ši karjeros diena buvo naudinga tiek studentams tiek įmonėms. VPMF „Žiedūna“ bei 
„Raštmena“ kartu su kitais kolegijos studentais sužinojo daug naudingos informacijos, kuri ateityje padės įsidarbinti, o 
įmonės atstovai kalbino kai kuriuos studentus ateityje siekti tapti jų įmonės dalimi.  

           Aušra Mardosaitė, Agnė Dičpinigaitytė 
VPMF „Rašmena“, Kauno kolegija   
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