Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų
lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos
aprašo
3 priedas
PROJEKTO SANTRAUKA
Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Projekto poreikio
pagrindimas

Team Academy verslumo modelio įgyvendinimas
VšI Vilniaus Verslo Kolegija
Nuo sutarties pasirašymo iki 30/11/2022
Vilniaus Verslo kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla teikianti specializuotas verslo studijas studentams. Kolegija
yra darbdavių labiausiai vertinama kolegija tarp privačių kolegijų. Labai skatina pažinimą, partnerystę ir atveria naujas
galimybes studentams. Todėl Kolegijoje yra ugdomi, skatinami ir diegiami verslumo modeliai, praktikos ir tobulinamos
kompetencijos.
Naujausia edukacinė inovacija pritaikyta Kolegijoje yra Team Academy metodas, kuriuo Kolegija tapo sertifikuota
naudotoja, leidžianti įgyvendinti verslumo modelį pagal Suomių mokymo koncepciją. Team Academy metodo tikslas –
išmokyti studijuojančius kūrybingai perimti mokslo žinias, jais kompetentingai taikyti praktiškai kuriant ir valdant verslus,
suvokti savo asmeninę ir komandinę atsakomybę kuriant rezultatą. Team Academy darbo principai orientuoti ieškant
prasminių sąsajų ir taikymo galimybių, kai sprendžiamos konkrečios problemos.
Verslai nuo jų įkūrimo, valdymo ir vystymo lemia skirtingų kompetencijų demonstravimą, kurios vertinamos ir gali būti
skirtos vieno atskiro dalyko studijoms, tačiau kur kas dažniau jų turinys integruoja net kelias skirtingas dalykines sritis.
Team Academy metodas yra gavęs ne vieną apdovanojimą. Įgyvendinami verslumo modelį pagal Team Academy dvasią
gebėtume pasiekti išsikeltų tikslų, kurie yra tęstiniai. Veiklų pobūdis orientuotas išskirtinai į praktinį, patirtinį mokymąsi,
kurio svarbus elementas yra grįžtamojo ryšio aplinka. Studentai jau nuo pirmo kurso yra mokomi ir skatinami būti
kūrybiškais ir ieškoti galimybių. Kritinis požiūris ir tarpiniai užduočių vertinimai vykdant užduotį užtikrina grįžtamojo
ryšio funkcionalumą viso projekto vykdymo laikotarpiu. Team Academy tampa integrali verslo studijų dalis.
Komandinis darbas ugdo ne tik studentų naujus gebėjimus, įsisavinant žinias ir jomis dalinantis su grupės nariais, bet taip
pat ugdo komunikacijos, problemų sprendimo, atsakomybės už mokymosi rezultatus, bendravimo ir pagarbos kitiems
įgūdžius. Taip studentai ne tik mokosi, bet ir moko vienas kitą.
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Mūsų siūlomos įgyvendinimo formos leis tiesiai šviesiai prisiimti visapusišką verslo sukūrimo galimybę, studijų procese,
kas leis realiai išbandyti verslo valdymo principus komandiškai.
Dviejų dienų strateginėje sesijoje su tarptautinėmis verslo dirbtuvėmis su partneriais suomiais, studijuojančiais pagal Team
Academy metodą, lietuviai studentai mokysis dirbti komandoje, valdyti projektus, užduotis, dalintis savo patirtimis,
finalizuoti ir vystyti vietinius ir tarptautinius verslo projektus.
Projekto įgyvendinimo veiklos yra naujos, retai naudojamos, kas įneš inovatyvumo ir išskirtinumo kaip įmonės sukūrimas,
pirmų pajamų generavimas, tarptautiniai partneriai, mokymais verslumui ugdyti. To pasekoje dalinimasis patirtimi įgaus
labai svarią ir pridėtinę vertę Team Academy verslumo modelio tolesniam įgyvendinimui ir tęstinumui.
Projekto tikslas

Projekto dalyviai, dalyvių
skaičius
Projekto veiklos

Laukiami projekto
įgyvendinimo rezultatai

Projekto partnerių
pavadinimai
Vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Tikslas 1 - Ugdyti verslo studijų studentų komandinio darbo įgūdžius, sampratą, aplinką per sutelktines veiklas
(Nr.5,6,7,8)
Tikslas 2 - Sustiprinti studentų verslumo įgūdžius per patirtinį mokymąsi, kritinio mąstymo, skaitmeninių įrankių valdymo
ir verslo teisės pagrindų (Nr.1,2,3)
Vilniaus Verslo kolegijos studentai. 201 studentas
Finansinio raštingumo paskaitos
Skaitmeninių įrankių valdymo praktinis seminaras
Verslo teisės pagrindų konsultacijos
Verslo Įmonės steigimas
Dviejų dienų strateginė sesija su tarptautinėmis verslo dirbtuvėmis su suomiais
Įmonių kūrimo veiklų tarpinio grįžtamojo rezultato stovykla
Motyvacinė verslumo VVKEduBOOM 2022 savaitė
Strateginė verslumo sesija
9. Baigiamoji video ataskaita
Sudarytos sąlygos ir sukurta aplinka plėtoti įkurtų 3-jų įmonių produktą ar paslaugą.
Sukurtas LinkedIn profilis per skaitmeninių įrankių valdymą, viešinantis studentų veiklas. Turintis ne mažiau 100 sekėjų.
Tarptautinės verslo dirbtuvės su partneriais suomiais išvystys nuo verslo projektų galimybes, įvyks patirčių mainiai.
Motyvacinėje verslumo VVKEduBOOM 2022 savaitėje pristatytos ir įgyvendintos Team Academy verslumo komandinės
veiklos 100 studentų.
TAMK – Tampere University of Applied Sciences, Proakatemia, Suomija
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