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I. ĮVYKDYTOS PROJEKTO VEIKLOS
Veiklos pavadinimas
1. Seminarai

Trumpa projekto veiklos apžvalga

2021 m. spalio – lapkričio mėnesiais buvo organizuoti seminarai Socialinių
mokslų kolegijos studentams. Seminarų lektoriai – praktinių žinių turintys
verslo atstovai, kurie su studentais pasidalino ne tik teorinėmis, bet ir
praktinėmis savo įžvalgomis.
Buvo organizuoti tokie seminarai:
1. "Verslumas - ar galima to išmokti ir kaip?"
(Lektoriai
Aivaras
Buitkus ir Inesa Greivienė)
2. Design thinking verslo idėjai (Lektoriai Vaidotas Levickis ir Agnė
Tumšienė)
3. Sąmoninga lyderystė (Lektorius Paulius Rakštikas)
4. Komandos svarba versle (Lektorė Kristina Čelkė)
5. Vadybininko DNR versle (Lektorius Darius Čepulis)
6. Savęs pažinimas - sėkmingos veiklos pamatas (Lektorė Vilma Dainienė)
Seminarai vyko hibridiniu būdu ir juose turėjo galimybę dalyvauti tiek
Vilniaus mieste besimokantys SMK studentai, tiek SMK studentai
studijuojantys Klaipėdos ir Kauno miestuose.

Esminiai veiklos rezultatai
Studentai įgijo žinių apie verslumą,
verslumo ugdymo principus ir priemones,
skirtas plėtoti verslumo kompetencijai.
Seminaruose dalyvavo 300 SMK studentų iš
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų.

2
2. Konsultacijos
(mentoriavimas)

2021 m. spalio mėn. buvo paskelbtas studentų verslumo konkursas
HeyReady ir studentai buvo kviečiami burtis į komandas, vystyti savo verslo
idėjas, dalyvauti organizuojamuose seminaruose, aprašyti savo idėją bei
parengti jos pristatymą. Kiekviena komanda turėjo savo mentorių, kuris
konsultavo juos idėjo vystymo klausimais, nurodė tobulintinas vietas, padėjo
parengti vizualų pristatymą.

3. Mugė/paroda

2021 m. lapkričio 25 dieną vyko studentų verslumo konkurso finalas –
paroda mugė. Joje dalyvavo 27 studentų komandos. Renginys vyko gyvai
Kalvarijų g. 137E, Vilnius, kuriame komandos pristatė savo verslo idėjas
komisijai ir vieni kitiems. Tiems, kurie negalėjo dalyvauti fiziškai, pristatė
savo verslo idėjas komisijai nuotoliniu būdu.

Konsultacijų metu studentai įgijo praktinės
patirties verslo idėjos generavimui,
atrinkimui, pristatymo parengimui.
Konsultacijos buvo teikiamos 27 studentų
komandoms, 90 studentų.

Mugės metu studentai turėjo galimybę
žodžiu pristatyti savo verslo idėjas, taip
tobulindami savo komunikacijos įgūdžius,
gebėjimą apginti savo poziciją bei pritraukti
galimus investuotojus. Mugėje dalyvavo 27
komandos iš Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus.
Pirmą vietą laimėjo vilniečių komanda (Dominykas Adomavičius, Robertas Mugėje savo idėjas pristatė 90 studentų.
Klenovski, Arnas Kazlauskas, Tomas Klimas, Edvinas Mincė) pristatę savo Apie 100 studentų dalyvavo renginyje kaip
idėją “Futuristinės ausinės”. Antrą vietą laimėjo vilniečių komanda (Marius žiūrovai ir vertintojai.
Puškorius, Martynas Žabolis, Vitalijus Pachalevas) “Trys muškietininkai”
pateikę verslo idėją "DogStalk". Trečioje vietoje - kauniečių merginų
komanda (Šarūnė Malinauskaitė, Deimantė Larionovaitė) su socialinio verslo
idėja “Cura”. Specialusis prizas "Covid19 problemų sprendimas" atiteko
idėjai “Vaistų pristatymas dronais” (Marek Varkovskij, Mindaugas
Kondrackas). Specialujį prizą "Stilingiausias verslo idėjos pristatymas" pelnė
“StudCast Kitaip” (Mantas Daukšas, Deimantė Žilinskaitė, Saulius Kubilius,
Gerda Ivoškytė, Greta Lozoraitytė). Specialusis prizas "Inovatyviausia
verslo idėja" buvo įteiktas “Naujų karjeros galimybių atradimo platforma”
(Donatas Zautra, Evelina Silkauskaitė Kobrina, Nerijus Zakaras) Saldujį
publikos prizą laimėjo “Virtualios realybės kambarys” (Edvinas Bučinskas,
Emilis Urbonas, Almantas Bertašius). Specialiuosius prizus įsteigė ir
laimėtojus apdovanojo AB Taltonika, “Skonis ir kvapas”, ISIC Lietuva,
Infobalt Fintech, Diverus, Rentvėjus.
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II. VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAI:
1. Projekto veiklų dalyvių sąrašai
2. Projekto veiklų viešinimas socialiniuose tinkluose:
https://www.facebook.com/socialiniu.mokslu.kolegija/posts/3219797151586916
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6871711370333708288/

Projekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė)

(parašas)

