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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 
 

INTERNETO TINKLAPIS 

Informuojame, jog tinklapis www.sl.viko.lt nepasiekiamas. Labai atsiprašome už nesklandu-

mus, stengiamės juos išspręsti. Neveikiant šiam puslapiui kviečiame į LIBA tinklapį 

www.liba.lt, kuriame galite prisijungti prie imitacinių bendrovių veiklai vykdyti skirtų „Simulith“ 

tinklo narių tinklapio ir interneto paslaugų sistemos „Simu rinka“. 

 

SEMINARAS IR IB VADOVŲ PASITARIMAS 

2021 m. lapkričio 26 dieną (penktadienis) kviečiame į seminarą ir IB vadovų pasitarimą. Ren-

ginys planuojamas Vilniaus kolegijoje (adresas: Saltoniškių g. 58, Vilnius, 301 auditorija). Kol 

kas į renginį užsiregistravo tik trys dalyviai. Sulaukėme nemažai pageidavimų seminarą per-

kelti į nuotolinę erdvę, todėl svarstoma galimybė renginį organizuoti mišriu arba nuotoliniu 

būdu. 

Seminaro aprašymas. Seminaras supažindinantis auditoriją su šiuolaikiniu pardavimo pro-

cesu. Jo metu bus supažindinta su esminiais pardavimo proceso etapais, sėkmingam parda-

vimui reikalingomis kompetencijomis, aptartas psichologinis pardavimo aspektas. Visas se-

minaro turinys remiasi realia pardavimo praktika Lietuvos rinkoje. 

Seminaro lektorius: Mindaugas Lastauskas pardavimų srityje dirba nuo 2000 metų. Kaip 

pardavimų specialistas yra perėjęs visus pardavėjo karjeros lygius – nuo paprasto pardavi-

mų vadybininko iki pardavimo vadovo. Per tą laiką dirbo įvairiose paslaugas teikiančiose į-

monėse, vadovavo TV3, Delfi ir JCDecaux pardavimo skyriams. Lektorius yra Vilniaus ir Vy-

tauto Didžiojo Universitetų dėstytojas, įvairių konferencijų pranešėjas, Žinių radijo laidų auto-

rius. 

Seminaro programa (Lapkričio 26 diena (penktadienis)  

09.30 – 10.00 Dalyvių registravimas. Pasitikimo kava. 

10.00 – 11.30 „(Analoginis) pardavimo procesas skaitmeniniame amžiuje“. Mindaugas 

Lastauskas  

11.30 – 11.45 Kavos/arbatos pertrauka 

11.45 – 13.15 „(Analoginis) pardavimo procesas skaitmeniniame amžiuje“. Mindaugas 

Lastauskas  

13.15 – 14.15 Pietų pertrauka 

14.15 – 15.45 Vadovų pasidalijimas patirtimi ir vadovų pasitarimas 

15.45 – 16.00 Apibendrinimas 

Registruotis galite čia: registracija 

Registracijos anketų laukiame iki 2021 m. lapkričio 19 dienos. 
 

 

NACIONALINIŲ RENGINIŲ KALENDORIUS  

Atsižvelgdami į IB vadovų pasirinkimą, skelbiame šių mokslo metų artimiausių nacionalinių  

renginių datas ir formatą.  

Nacionalinė prekybos savaitė vyks nuotoliniu būdu 2021 m. gruodžio mėn. 13-17 

dienomis, 10:00 - 11:30. Registracija ir kita informacija bus paskelbta artimiausiu metu. 

Tarptautinė IB mugė vyks 2022 metų kovo 28 dieną. Formatas ir kita informacija bus pa-

tikslinta vėliau. 

Saltoniškių g. 58-117, 

Vilniaus kolegija 

LT-08105 Vilnius  

Tel. +370 687 83304  

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuJzU63gf0atsNs0SjPec5UB5g45_O09i6dA_miiwemUIcNw/viewform?usp=sf_link
mailto:sl@viko.lt
http://www.sl.viko.lt/
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TARPTAUTINIS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ IB VADOVŲ SUSITIKIMAS  

2021 m. lapkričio 3 d. Lietuvos IB tinklo atstovai dalyvavo 

„Meet&Great“ sesijoje, skirtoje aukštojo mokslo institucijų imita-

cinių bendrovių vadovams. Susitikime buvo pristatyta ir disku-

tuota šiomis temomis: 

• IB aukštojo mokslo institucijose.  

• IB veikla ir renginiai. 

• Projektai ir partnerystės. 

Šiuo metu pasauliniame tinkle veikia 114 IB aukštojo mokslo institucijose, daugiausia Belgijoje – 20 

aukštųjų mokyklų. Buvo pristatyta „Pen WORDLWIDE“ platformos dalis, sukurta projekto „HEIPNET“ 

įgyvendinimo metu. Joje IB gali surasti viena kitą ir pradėti bendradarbiavimą. Apžvelgti  tinklo renginiai 

ir konkursai, kuriuose studentai gali išbandyti savo įgūdžius, sritys ir bendradarbiavimo patirtys įvairiuose 

projektuose. Taip pat IB dalyviai siūlė įvairių idėjų ir veiklų, kuriomis galima būtų skatinti aukštojo mokslo 

IB įvairiapusį bendradarbiavimą. 

 

PROJEKTO HEIPNET PARTNERIŲ 7-ASIS SUSITIKIMAS 

Nuotoliniame partnerių susitikime 2021 m. lapkričio 4 dieną šešių 

projekto partnerių atstovai aptarę renginio „Meet&Great“ rezulta-

tus ir dalyvavusių pasiūlymus, aktyviai diskutavo apie interaktyvių 

rezultatų talpinimą „Pen WORDLWIDE“ interneto svetainėje, ap-

tarė studentų ir dėstytojų mainus, planavo grįžtamojo ryšio apie 

sukurtus produktus rinkimo procesą ir kitas veiklas. 

Mes, kaip projekto koordinatoriai, džiaugiamės partnerių profe-

sionalumu, bendradarbiavimu ir neišsemiamomis idėjomis. 

 

 

SKLAIDA ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO RENGINYJE 

Per pastaruosius metus buvo sukurta nemažai ES įrankių ir instrumentų, kurie svarbūs ir reikšmingi pro-

fesiniam mokymui. Švietimo mainų  paramos fondas, bendradarbiaudamas su LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, administruoja projektą „Profesinio mokymo ekspertų tinklas“. Šių profesinio mokymo 

ekspertų pagrindinis veiklos tikslas – sukurti ekspertinį tinklą, 

kuris skatintų, stiprintų ir tobulintų minėtų įrankių taikymą įgyven-

dinant „Erasmus+“ projektus. 2021 m. lapkričio 5 dieną vyko 

Švietimo mainų paramos fondo organizuotas šio tinklo renginys, 

kuriame aptartos įvairios temos, dalyviai dirbo darbo grupėse, 

jose pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai. Viena darbo grupių 

buvo skirta praktinio vertinimo įrankio „StayMobil“ pristatymui, 

jos metu sulaukta labai palankių nuomonių tiek iš ekspertų, tiek 

ir iš darbo grupės dalyvių, plenarinėje dalyje su susirinkusiais 

dalyviais buvo pasidalinta patarimu naudotis šia platforma. 

„StayMobil“ yra „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas, skirtas bendradarbiavimui naujovių ir 

gerosios patirties srityje, įgyvendintas laikotarpiu nuo 2017 iki 2019 metų. Projektą vykdė partnerių iš 

šešių Europos šalių konsorciumas, kurio vienu partneriu buvo Vilniaus kolegija, į projektą buvo įsitraukę 

„Simulith“ centro darbuotojai. Projekto pagrindinis tikslas - pagerinti tarptautinio profesinio mokymo mo-

bilumo kokybę per socialiai atsakingą visų profesinio mokymo mobilumo dalyvių elgesį, užtikrinant ir to-

liau tobulinant mobilumo kokybę ir sukuriant mokomuosius rezultatus. „StayMobil“ praktinį vertinimo įran-

kių rinkinį sudaro „Savikontrolės įrankis“ ir „Pažangos aplankas“, skirti patikrinti ir nuolat gerinti mobilumo 

veiklos kokybę, taip pat Įrankių naudojimo instrukcija, aprašanti „StayMobil“ gairių įgyvendinimą, įvertini-

mą ir priežiūrą mobilumo organizatoriams. 

Įrankį galite rasti čia: https://staymobil.eu/staymobilplat/. 

 

 

 

Renginio metu 

https://staymobil.eu/staymobilplat/
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IB „VIKO BANKAS“ VEIKLA 

2021 metais spalio 18 – lapkričio 5 dienomis vyko praktika IB „VIKO BANKAS“, kurios metu Bankinin-

kystės studijų grupė pasidalino į banko departamentus ir atliko savo skyrių veiklas. Per šią praktiką stu-

dentai galėjo išbandyti save valdybos nario, departamento vadovo ar specialisto pareigose. Tai buvo 

labai naudinga patirtis, nes būsimieji bankininkai susipažino su banko veikla patys ją išbandydami. Įsi-

jautimas į tą tikrąją darbo rinką, padėjo praktiškai panaudoti įgytas teorines žinias paskaitų metu. 

Studentų nuomonė apie vykusią praktiką: „Dirbdami  IB „VIKO BANKAS“ turėjome galimybę patobulinti 

savo komandinio darbo, komunikacijos, kompiuterinio raštingumo įgūdžius, taip pat pirkome produktus iš 

kitų imitacinių bendrovių.“, „Sužinojome, kaip taisyklingai reikia užpildyti daugybę dokumentų, tokių kaip: 

darbo sutartis, protokolai, veiklos planai, CV ir kiti svarbūs dokumentai“. Praktikos laikotarpiu buvo skati-

namas kūrybingumas ir mąstymas, sprendžiant darbo metu iškilusias problemas. Taip pat IB VIKO BAN-

KAS rengtame renginyje „Bendrystė“ dalyvavo ir garbės svečias – „Simulith“ centro vadovė Rima Bačiu-

lytė. Renginyje vyko ir „protmūšis“, kuomet studentai galėjo parodyti savo sumanumą ir įgytas žinias. Jo 

metu su R. Bačiulyte buvo praleistas labai įdomus ir vertingas laikas varžantis tarpusavyje. Nuotolinio 

darbo metu, dėl tuo laikotarpiu šalyje įvesto karantino, Bankininkystės studijų grupės komandinis ryšys 

susilpnėjo. Todėl turėdami galimybę vėl sugrįžti į auditorijas ir atlikdami grupinius darbus praktikos metu, 

kurdami, padedami vieni kitiems ir žaisdami komandos formavimo žaidimus, grupė sustiprino savo tar-

pusavio ryšį, susibendravo artimiau ir tapo puikia komanda iš naujo. Studentai atlikdami praktiką imitaci-

nėje bendrovėje turėjo galimybę atskleisti savo asmeninius gebėjimus ir tai buvo puiki pradžia į sėkmin-

go karjeros kelio kūrimą.  

Vilniaus kolegijos IB „VIKO BANKAS“ Marketingo departamento vadovė Emilija Bačanskaitė 

 

IMITACINIŲ BENDROVIŲ ŽINOVŲ KOVOS  

2021 m. spalio 30 dieną vyko aršios protų kovos tarp IB „Kopija“ ir IB „Pamarys“ studentų, kurias organi-

zavo „Simulith“ centras. Nugalėtojais tapo Paulina Strelkauskaitė, Fausta Stonkutė ir Mindaugas Ži-

linskis. Norime pasidalinti dalyvių įspūdžiais po renginio. 

Aušrinė: „Paskutinį spalio penktadienį studentai iš IB „Kopija" ir IB „Pamarys" dalyvavo „Imitacinių bend-

rovių žinovų kovose“, kuriose patobulino savo žinias apie imitacinių bendrovių veiklą, užtvirtino savo ži-

nias apie „Simulith“ centro veiklą. Klausimai buvo labai įdomūs ir gerai įsimenami, neįprasta ir nustebino, 

kad kai kuriose nuotraukose buvo užuominos į atsakymus.“  

Eigilė:  „Kartu su IB „Pamarys“ bei kitu IB „Kopija“ pogrupiu dalyvavome „Simulith žinovų kovose“, kurio-

se pasitikrinome savo žinias apie imitacinių bendrovių veiklą, atsakinėjome į viktorinos klausimus bei 

varžėmės vieni su kitais.“ 

Karolis: „Penktadieni turėjome galimybę sudalyvauti Lietuvos imitacinių bendrovių žinovų kovose, kurio-

se atsakingi asmenys parengė klausimyną, susijusį su imitacinėmis bendrovėmis. Per specialią progra-

mėlę internete varžėmės, kas geriau žino atsakymus į klausimus. Tai buvo tikrai gera patirtis, sužinojau 

nemažai naujų dalykų ir praplėčiau savo žinių bagažą.“ 

Laura: „Galiausiai vietoje žinių patikrinimo testo, dalyvavai „Žinovų kovose“, per šią paskaitą ne tik galė-

jau pasitikrinti savo žinias, bet ir daugiau sužinoti įdomių faktų apie imitacinę praktiką. Taip pat po šios 

paskaitos buvome ir respondentais, turėjome atsakyti ir į trumpą internetinę apklausą, kurioje buvo atviri 

klausimai apie „Žinovų kovas“.“ 

Vaida: „Dalyvavome dar viename smagiame renginyje pavadinimu „Imitacinių bendrovių žinovų kovos 

su IB „Kopijos“ ir IB „Pamario“ studentais“, renginio metu mums buvo užduoti 50 klausimai apie imitaci-

nių bendrovių, „Simulith” ir „PEN Worldwide“ veiklas. Sekėsi neblogai, daug naujų dalykų sužinojau ir 

taip pat įtvirtinau žinias, kurias perteikė dėstytoja, mūsų imitacinės bendrovės vadovė.“ 

Viktorija: „Teko sudalyvauti ir protų žinovų kovose, kuriose galutinai įtvirtinau žinias apie įmonę, jos 

veiklą, įsikūrimą ir egzistavimą. Šis konkursas labai patiko, kadangi buvo labai įvairių ir įdomių klausimų, 

pačių klausimų pateikimas buvo labai įdomus, neįprastas, pasižymėjo įvairove. Labai džiaugiuosi, jog 

teko sudalyvauti renginiuose, susitikimuose bei konkurse, kuris paįvairino kasdienybę darbe bei suteikė 

naujų žinių.“ 

Klaipėdos valstybinės kolegijos IB „Kopija“ ir IB „Pamarys“ informacija  


