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SEMINARAS VPMF VADOVAMS 

 

VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 2015 m. kovo 30-
31 d. pakvies VPMF vadovus iš įvairių mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą  
internetinio marketingo ir informacinių technologijų tema bei į VPMF vadovų pasitarimą.  

Daugiau informacijos apie seminarą laukite artimiausiose „Simulith“ žiniose. 

PIRMASIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS 

2015 m. sausio 28 d. - vasario 1 d. „Simulith" centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultantas Marius Ignatonis 

Sant Pere de Ribes (Ispanija) dalyvavo pirmajame projekto „Innovative education and training solution to early school 

leavers“ (projekto numeris 2014-1-ES01-KA201-004318) partnerių susitikime. 

 

Sant Pere de Ribes - Barselonos apylinkėse įsikūręs nedidelis miestas kalvose, jame veikia Ispanijos VPMF centrinis 

biuras „SEFED“. 

Pirmąją susitikimo dieną projekto iniciatoriai išsamiai supažindino su projekto 

veiklomis, tuomet prisistatė visi projekto partneriai. Projekte dalyvauja dešimt 

institucijų iš penkių Europos šalių, todėl buvo labai įdomu pasidalinti sukaup-

ta patirtimi.  

Po pietų nagrinėjome fi-

nansinius klausimus. Kar-

tu su Lietuvos ir Vokietijos 

kolegomis vakarą kartu 

praleidome Sitges mieste, 

kuriame Ispanijos kolegų 

rekomenduoti buvome 

apsistoję. 
 

Antrąją dieną pradėjo David Duran Gisberd atstovaujantis Barselo-

nos autonominį universitetą (Universitat Autonoma de Barcelona). 

Ponas David supažindino su „Skaitymo poromis“ (Reading in pairs) 

metodologija, kurią pritaikysime mūsų projekte. Po pristatymo ap-

tarėme likusius klausimus, nusprendėme susitikti Ferrara mieste 

(Italija) kovo viduryje.  

Paskutiniąją kelionės dieną turėjome puikią progą dienos šviesoje pamatyti nuostabaus grožio Sitges miestą, kuris 

mus džiugino saule ir vasariška šiluma. 

„Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis 

Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis 

Iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Sitges 
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19-OJI TARPTAUTINĖ VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMŲ MUGĖ 
Data: 2015 m. balandžio 22-23 dienomis. 

Vieta: Klaipėdos kultūros fabrikas, Bangų g. 5A, LT-91251 Klaipėda 

Mugės organizatoriai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus kolegijos „ Simulith“  
centras, Klaipėdos valstybinė kolegija. 

Mugės informacija, mugės programa ir mugės dalyvio paraiška skelbiama „Simulith“ centro interneto puslapyje 
www.sl.viko.lt. 

Mugės dalyviai registruojami iki 2015 m. vasario 17 d. 

Vietų skaičius ribotas, paskubėkite registruotis! 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 

 

STUDENTŲ MOTYVAVIMO TYRIMAS VPMF „TALIJA“ 
 

Siekiant aukštų rezultatų įmonės veikloje, būtina įvertinti motyvavimo reikšmę ir rūpintis darbuotojų gerove, nes 
verslo sėkmė ir pelningumas tiesiogiai priklauso nuo to, kaip efektyviai ir noriai įmonės darbuotojai atlieka jiems 
paskirtas užduotis ir darbus. Motyvavimo priemonės daro poveikį darbuotojų motyvacijai, o tuo pačiu ir jų elgesiui, 
todėl svarbu, kad vadovai parinktų tokias motyvavimo priemones, kuriomis galima vienaip ar kitaip paveikti jų elgesį 
darbe. Algimantas Sakalas (2003) teigė, kad svarbu kiekvieno darbuotojo asmeniniai interesai, nes kiekvienas atė-
jęs į darbą asmuo, turi tam tikrus asmeninius tikslus ir norus, kurių vedini gali padaryti, ko vadovas nori. Efektyviam 
darbui įtakos turi ne tik geri santykiai su vadovu ir darbuotojais, bet taip pat ir palankios darbo sąlygos. 

Studentų, studijuojančių turizmo ir viešbučių vadybos (TV) studijų programoje, tikslas - tapti geriausiais savo srities 
specialistais (vadybininkais, kelionių agentais, gidais) ir siekti kuo ge-
riausių rezultatų darbe. Praktika Verslo praktinio mokymo firmoje 
(VPMF) tai ne tik verslumo, profesinių, techninių žinių pritaikymas prak-
tikoje, čia studentai dalinasi savo asmenine patirtimi, vyksta bendravi-
mo, bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžių lavinimas. 

Š. m. sausio mėnesį buvo atliktas tyrimas, siekiant sužinoti, kokie TV3/1 
studentų, dirbančių VPMF, lūkesčiai ir motyvacija. Tyrimas atskleidė, 
kad didžioji dalis studentų (65 %), teigiamai vertina darbą VPM firmoje, 
ir tikisi gauti praktinės patirties sudarinėjant kelionių katalogus, pildant 
reikiamus darbui dokumentus, apsiskaičiuojant atlyginimą. Studentai 
taip pat teigė, kad siekia įgyti daugiau įgūdžių dirbant komandinį darbą, 
įvertinti save bei suprasti, kuris skyriaus darbas yra priimtinesnis ir ko-

kioje srityje jie norėtų dirbti ateityje.  

Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad darbo sąlygas ir darbo grafiką studentai vertina gerai (59%) arba iš dalies gerai 
(41%). Visi studentai teigė, jog komandoje dirba draugiški, organizuoti ir motyvuoti žmonės. Tačiau sunkiausia yra 
priprasti prie konkretaus skyriaus darbo, nes trūksta praktinės patirties. 

Taigi, tyrimo rezultatai atskleidė, kad praktiką VPMF „Talija“ studentai vertina teigiamai ir mano, jog įmonėje taiko-
mos motyvavimo priemonės jiems sukuria palankų mikroklimatą, o pati praktika yra naudinga daugeliu aspektų. 
Todėl studentams, kurie dar ateis atlikti praktiką, nereiktų jaudintis, o darbą virtualioje įmonėje priimti kaip naujas 
galimybes ir iššūkį. Svarbiausia – turėti asmeninių tikslų, noriai atlikti paskirtas užduotis, būti kūrybingais bei steng-
tis bendradarbiauti tarpusavyje sukuriant šiltus tarpusavio santykius. 
 

 

VPMF „Talija“ marketingo skyriaus vadybininkė, Kauno kolegijos TV3/1 studentė 
Rasa Žiuraitytė 

VPMF „Talija“ darbuotojai 


