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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA
SEMINARŲ CIKLAS
Atsižvelgiant į IB vadovų išsakytą nuomonę IB vadovų seminarų ciklas vyks balandžio 26-30 d. Šios savaitės
metu nuo 14:00 vyks 1,5 val. sesijos, kurių metu dalyviai išklausys seminarų įvairiomis temomis, pasidalins savo
patirtimi.
Ciklo programa ruošiama ir bus paskelbta kovo mėnesio Žiniose.
PROJEKTO „DEA“ PIRMASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Svarbu! Visos šiame leidinyje esančios nuotraukos ir visa informacija yra
atsiųsta pačių autorių arba skelbiama turint jų sutikimą. Jei nepageidaujate,
jog jūsų nuotraukos ar kita informacija būtų panaudota, prašome mus

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos „LIBA“, EUROPEN-PEN INTERNATIONAL (Vokietija) ir Asociacijos
„AMOR“ (Bulgarija) atstovai vasario 15 dieną nuotoliniame susitikime aptars tolimesnius KA2 strateginių
partnerysčių projekto „Skaitmeninė verslininko akademija“ („Digital Entrepreneur Academy“) Nr. 2020-2-BG01KA205-079483 žingsnius.

Saltoniškių g. 58-117,
Vilniaus kolegija
LT-08105 Vilnius
mob. 8 687 83304
sl@viko.lt,
simulith@gmail.com
www.sl.viko.lt

IB „VILIONĖ“ INFORMACIJA
PIRMAS ŽINGSNIS
2021 m. vasario 1 d... Įjungtas kompiuteris... Ir vėl naujas dėstomas dalykas. Ko laukti ir tikėtis, mes, VAI19 grupės studentai, galėjome tik įsivaizduoti. Ir štai lauktoji akimirka – sužinojome, kad visi dirbsime imitacinėje, bet
realioje bendrovėje „Vilionė“, susipažinome su jos veikla. Pirmoji pažintis tikrai buvo labai maloni ir šilta, grupės
atmosfera - draugiška ir nuotaikinga. Nuo pirmos akimirkos supratome, kad laukia ne tik smagus darbas, bet ir
nemažai iššūkių, kuriuos galėsime įveikti tik bendromis komandos pastangomis, kiekvieno grupės nario asmeninė patirtis, žinios ir sugebėjimai galės pasitarnauti IB „Vilionės“ gyvavimui.
Jau pirmąją paskaitos dieną pradėjome eiti paskirtas pareigas IB „Vilionė“, kad realiai susipažintumėme su įvairių bendrovės skyrių darbais, atsakomybėmis bei pareigomis. Ilgai nelaukus kibome į darbus.
Pirmos dienos įspūdžiai puikūs, gera nuotaika, tikimės ateityje sėkmės bei įgyti daugiau praktikos ir žinių, kurias
galėsime pritaikyti savo darbo veikloje.
Vilniaus kolegijos IB „Vilionė“ administratorės Aistė Asteikienė ir Jolita Zagreckienė
PADĖKA
Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto Įstaigų administravimo VAI19 grupės ištęstiniai studentai, labai nori
padėkoti „Simulith“ centro atstovei Danguolei Ignatonienei. Turėjome garbę susipažinti su nuostabia „Simulith“
centro atstove Danguole. Ji sutiko sudalyvauti mūsų verslo praktikos paskaitoje, kuri vyko ne jos darbo metu.
Mes esame neapsakomai laimingi ir dėkingi, kad sulaukėme tokio svečio. Informaciją, kurią gavome yra labai
naudinga ir įdomi. Visa „Simulith“ centro istorija ir darbo principai buvo papasakoti labai nuosekliai. Maloniai buvo atsakyta į mūsų užduodamus kalsimus ir tvyrojo nuostabi nuotaika. Labai džiugu, kad turime tokių nuostabių
žmonių švietimo aplinkoje ir, kad jie su malonumu sutinka padėti studentams tobulėti bei plėsti žinias. Studijos
žymiai lengvesnės ir malonesnės, kai gauname palaikymą ir konsultacijas iš savo srities profesionalų. Po šios
paskaitos esame dar labiau motyvuoti siekti geriausių rezultatų.
Dėkoja Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto 2 kurso ištęstinių studijų studentų grupė VAI19
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