
 

 

 

 
 

 

 

K V I E T I M A S 

į studentų sukurtų darbų konferenciją 

 

MANO DOVANA LIETUVAI 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti 

 
 

Konferencija įvyks 2015 m. kovo 26 d. 

Konferencijos vieta – Vilniaus kooperacijos kolegijos Aktų salė. 
 

Konferencijos pradžia – 10 val.  
 

Dalyvių registracijos pradžia – 9.30 val.   
Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.  

 

Konferencijai pateikiamų darbų registracija – iki kovo 17 d. 
 

Konferencijos tikslas – puoselėti jaunimo pilietiškumą ir ugdyti jo kūrybiškumą, 

gebėjimą taikyti žinias praktikoje, sukuriant taikomąją vertę turinčius produktus ir 

paslaugas, prisidėti prie Lietuvos gerovės. 

Pristatyti darbus kviečiame Vilniaus kooperacijos kolegijos bendruomenės narius ir 

partnerius. 

_____________________ 
 

Šešerius metus organizuota konferencija susilaukė didelio susidomėjimo. Šio renginio 

išskirtinis bruožas –jaunimo sukurti darbai yra pritaikyti Lietuvos įmonėms, jos žmonėms. Kasmet 

konferencija vykdavo Lietuvos valstybinių švenčių minėjimo laikotarpiu, ji susilaukė LR Seimo narių, 

Lietuvos įmonių vadovų, darbuotojų, studentų, dėstytojų, žiniasklaidos dėmesio. Studentai 

demonstravo savo sukurtas kompiuterines programas, pateikė verslo idėjas ir kitus projektus, kurie 

realiai buvo pritaikyti Lietuvos įmonėse.  

Konferencijoje norėtume pristatyti įdomiausius studentų  darbus, atliktus studijų metu arba 

laisvalaikiu. Galima pateikti vaizdinę medžiagą (nuotraukas, filmuotą medžiagą), jeigu darbus 

demonstruoti renginyje būtų sudėtinga.  
 

REIKALAVIMAI 
 

Darbų tematika gali būti įvairi:  kompiuterinės programos, verslo planai, taikomojo meno 

kūriniai ir kt. 

Svarbiausias konferencijos bruožas – sukurtas darbas turi būti pritaikytas ir naudingas 

Lietuvos įmonėms, jos žmonėms.  
 
 



 

 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 
 

Romualdas Pusvaškis, Vilniaus kooperacijos kolegijos direktorius; 

Regina Jakiūnienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos Vadybos katedros vedėja, 

docentė; 

Rita Davidavičienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos Ekonomikos ir finansų katedros 

vedėja; 

Eugenijus Valavičius, Vilniaus kooperacijos kolegijos, Informacinių technologijų ir 

humanitarinių mokslų katedros vedėjas; 

Rita Vipartienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos docentė; 

Evalda Mažeikienė, Vilniaus kooperacijos kolegijos bibliotekos vedėja; 

Deividas Danilevičius, Vilniaus kooperacijos kolegijos Studentų atstovybės 

prezidentas. 

 

 Darbų peržiūrą ir atranką vykdys organizacinis komitetas pasibaigus darbų 

registravimo terminui.  

 Konferencijos programą pateiksime iki renginio pradžios. 
 

 Geriausių pranešimų autoriai bus apdovanoti verslo įmonių ir kolegijos 

įsteigtais prizais.  

 Visiems renginio dalyviams bus įteikti dalyvio pažymėjimai. 

 

Registracijos anketa (iki kovo 17 d.) yra čia. 

 

_________________________________ 

Pagrindiniai kontaktai: 

Evalda Mažeikienė, 

Vilniaus kooperacijos kolegijos bibliotekos vedėja 

Tel. (8 5) 275 41 61 

El. p. biblioteka@vkk.lt 

https://docs.google.com/a/vkk.lt/forms/d/1_9HA2r03lTE3K14r8Tc5bFC_FreNOntAsAf4DYjIC9s/viewform
mailto:biblioteka@vkk.lt

