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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

Š.m. spalio 26-28 dienomis Lietu-
voje lankėsi „EUROPEN – PEN In-
ternational“ asociacijos darbuotoja 
Laima Bartkėnaitė. Vizito tikslas - 
išsamiai sužinoti apie imitacinių 
bendrovių veiklą Lietuvoje. 

Pirmąją dieną viešnia susitiko su 
„Simulith“ centro darbuotojais, sve-
čiavosi Vilniaus  kolegijos ekonomi-
kos fakultete įsikūrusiose imitacinė-
se bendrovėse „Viko bankas“ ir 
„Viko drauda“. Šiomis dienomis vy-
kusiame seminare, imitacinių bendrovių vadovų pasitarime ir asociacijos „Liba“ 
pasitarime susitiko ir bendravo su imitacinių bendrovių vadovais.  

 

Š.m. spalio 27-28 dienomis „Simulith“ centras pakvietė imitacinių bendrovių 
vadovus į seminarą tema „Sakytinio ir rašytinio žodžio galia“ ir į vadovų pasita-
rimą.  

Pirmąją seminaro dieną Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorė Ro-
mualda Truncienė, dėstanti specialybės kalbos (profesinės kalbos) dalyką, į-
vairių leidinių bendraautorė ir autorė, kalbos konsultantė, vedanti seminarus ir 
redagavusi ne vieną leidinį, taip pat ir imitacinių bendrovių tematika seminaro 
dalyviams tobulino sakytinės ir rašytinės kalbos vartojimo įgūdžius. Imitacinių 
bendrovių vadovai sužinojo 
oficialiosios bendrinės kalbos 
polinkius, naujoves ir kalbos 
tobulinimo šaltinius, esančius 
el. erdvėje.  

Antrąją seminaro dieną Danu-
tė Rasimavičienė, Vilniaus ko-
legijos Verslo vadybos fakulte-
to dekanė, dėstanti iškalbą ir 
viešą kalbėjimą, specialybės 
kalbą, organizacinį kūrybišku-
mą, konsultuojanti viešojo kalbėjimo klausimais verslo atstovus, bendradar-
biaujanti su OVC Consulting laimėjo seminaro dalyvių dėmesį ir patarė kaip 
lavinti sakytinės kalbos įtaigumą. 

„Simulith“ centro informacija 

Marius Ignatonis, Laima Bartkėnaitė  
ir Danguolė Ignatonienė 

Po antrosios seminaro dienos kartu su lektore priešakyje 
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IB „INTERJERAS“ IR IB „SILUETAS“ INFORMACIJA 

Utenos kolegijoje veikiančiose IB „Interjeras“ ir IB „Siluetas“ lankėsi svečiai iš Baltarusijos 
Respublikos. Vizito tikslas – supažindinti Gardino žemės ūkio universiteto delegaciją su 
Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete vykdoma Žemės ūkio technologijų progra-
ma bei jos įgyvendinimu rengiantis teikti projekto paraišką pagal Latvijos - Lietuvos - Bal-
tarusijos bendradarbiavimo abipus sienos 2014-2016 m. programą  (The 2014-2020 Euro-
pean Neighbourhood Instrument Cross - border Cooperation Latvia - Lithuania - Belarus 
Programme):  mokymo bazė, socialiniai partneriai ir  praktikų vietos, įvairūs ūkiai. 

Delegaciją sudarė universiteto darbuotojai 
ir ūkininkai: rektoriaus padėjėjas doc. dr. 
V. V. Kislyj, Augalų apsaugos fakulteto 
dekanas doc. dr. P. V. Borodin, Grodno 
srities ūkininkų asociacijos pirmininkas V. 
V. Uškevič ir ūkininkas B. S. Todrik. 

Svečiai domėjosi Imitacinių bendrovių mo-
deliu ir vykdomomis veiklomis. Bendrovių 
koordinatorės R. Bražulienė ir R. Narkū-
nienė papasakojo apie pasaulyje veikiantį 
EUROPEN-PEN INTERNATIONAL tinklą, 
Simulith koncepciją, studentų praktikų or-
ganizavimą, dalyvavimą tarptautinėse mu-

gėse ir kt. Delegacijos atstovai sutiko su praktikų nauda imitacinėse bendrovėse, studen-
tams integruojantis į darbo rinką jau turint realius praktinius įgūdžius. 

IB „Siluetas“ ir IB „Interjeras“ informacija 

Vizito akimirka 


