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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
 

IMITACINIŲ BENDROVIŲ ŽINOVŲ KOVOS 

Karantinas pristabdęs „gyvus“ vizitus į „Simulith“ centrą, sąlygojo kitų veiklų praktikantams atsiradimą. 

Birželio mėnesį su IB „Turistlandija“ studentais išbandytas nuotolinis renginys – protmūšis „IMITACINIŲ 
BENDROVIŲ ŽINOVŲ KOVOS“. Buvo pateikta 50 klausimų iš 5 temų apie imitacines bendroves. Teisingai 
atsakyta buvo net į 60% klausimų. Studentai puikiai atsiliepė apie protmūšį, nes jie ne tik pasitikrino savo 
žinias apie IB, bet ir daug naujo sužinojo apie jų veiklą, istoriją. 

Kviečiame praktikantus iš visų imitacinių bendrovių dalyvauti žinovų kovose ir pasitikrinti savo žinias. 

Dėl šio nuotolinio renginio kreiptis į „Simulith“ centro verslo konsultantę Danguolę Ignatonienę el.paštu 
d.ignatoniene@viko.lt. Daugiau apie renginį www.sl.viko.lt. 

 

MOKYMAI „SIMULITH“ CENTRE 

2020 m. rugpjūčio 26 d. vyko individualūs mokymai Alytaus profesinio rengimo centro žemės ūkio sky-
riaus ekonomikos mokytojai Simonai Kašelionienei. Mokykla šiais mokslo metais planuoja kurti naują imitaci-
nę bendrovę, veiksiančią kaip verslumo būrelis. 

 

„STARTNET“ TINKLO NARIŲ SUSIRINKIMAS 

„StartNet“ tai įvairias organizacijas ir iniciatyvas vienijantis tinklas, kurio tikslas bendra-
darbiaujant, veikiant ir darant teigiamą poveikį, prisidedant prie sėkmingos jaunimo in-
tegracijos į darbo rinką. 

Narių susirinkime, vykusiame rugsėjo 15 dieną, dalyvavo „Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignato-
nis, kuris susirinkusius supažindino su Vilniaus kolegija, Asociacija „Liba“ ir imitacinių bendrovių veikla, dis-
kutavo apie bendras veiklas, būsimus renginius. Artimiausias renginys vyks 2020 m. rugsėjo 30 d. 

„Simulith“ centro informacija 

 

TARPTAUTINIAI PAŽYMĖJIMAI IB „BIUROMETA“ 

PRAKTIKANTAMS 

Pirmieji  EUROPEN – PEN International praktikanto pasiekimų pažymė-
jimai 2020 m. IB Biurometoje atlikus praktiką buvo įteikti Gintarei Vikto-
ravičiūtei bei Karolinai Noraitei. Šis tarptautinis pažymėjimas, tai puikus 
pasiekimas baigusiems praktikantams! Praktikos metu įgytos pagrindi-
nės kompetencijos atitinka mokymosi visą gyvenimą, apibrėžto ES 2006 
metais, sistemą. Linkime ir toliau sėkmingos profesinės karjeros ateityje! 

Lietuvos Verslo Kolegijos IB „Biurometa“ informacija  

Kviečiame registruotis į 24-ąją tarp-

tautinę nuotolinę imitacinių bendro-

vių mugę. 
 

 

Mugės dalyvio paraišką ir kitą informa-

ciją rasite interneto puslapyje 

www.sl.viko.lt.  

 

Mugės dalyviai registruojami iki 

2020 m. spalio 14 d. 

 

 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu 

m.ignatonis@viko.lt, skambinkite tel.  

(8 5) 219 1646. 

Po pažymėjimų įteikimo ceremonijos 
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