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STUDENTŲ VERSLUMO IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS UTENOS, VILNIAUS IR
PANEVĖŽIO REGIONUOSE (IN CORPORE)
Projekto partneriai - Mykolo Romerio universitetas ir Panevėžio kolegija.
Projekto tikslas - siekiama ugdyti Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionų aukštųjų mokyklų studentų
verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas komandose, formuoti ne tik jų pozityvų požiūrį į verslą,
bet ir požiūrį į socialines vertybes, kuriant ne tik asmeninę, bet ir visuomeninę naudą. Ugdant
studentų verslumo, kūrybiškumo bei socialinio verslumo kompetencijas bus sudarytos prielaidos
geresniam studentų įsidarbinimui pagal specialybę aukštojo išsilavinimo reikalaujančiose pozicijose
Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionų verslo įmonėse bei naujiems, socialiai atsakingiems,
inovatyviems verslams kurtis ir sėkmingai plėstis, taip skatinant jaunimo užimtumą bei mažinant
nedarbo lygį regionuose.

Pagrindinės veiklos studentams ir dėstytojams
I mokymų ciklas. UŽBAIGIAMAS
2018 m. gegužės-birželio mėn. Įvadiniuose mokymuose „Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas“
dalyvavo 75 studentai ir dėstytojai. Mokymuose komandoms dalyvavo 20 studentų ir dėstytojų.
Mokymus vedė energingi, savo pavyzdžiu užkrečiantys ir charizmatiški, žinomi Lietuvoje ir užsienio
šalyse verslo kūrimo patirties turintys lektoriai, verslininkai, visuomenės veikėjai: Povilas
Petrauskas, Nijolė Oželytė, Andrius Bičieka, Rokas Tamošiūnas, Eimantas Mikšys, Jurgita Makselytė
ir kt. Mokymus komandoms vedė Aleksejus Žaltkovskij, Olegas Lapinas, Linas Šimonis, Mindaugas
Grajauskas, Andrius Jarašiūnas.
2018 m. spalio 18 d. vyks projekto baigiamasis renginys, kurio metu organizuojamas Verslumo ir
kūrybiškumo ugdymo konkursas IN CORPORE, 2018. Nugalėtojų komandų laukia puikūs
apdovanojimai: stažuotė užsienio Suomijos aukštojoje mokykloje bei piniginiai prizai.
Renginio trukmė nuo 9.00 val. iki 17.45 val.
Renginio vieta: Utenos viešoji A. ir M. Miškinių biblioteka, Maironio g. 12.
Registracija iki spalio 16 d. incorpore@utenos-kolegija.lt
Dalyvių skaičius ribotas.

II mokymų ciklas. ORGANIZUOJAMAS
1. Įvadiniai mokymai „Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas“
2018 m. spalio 12 d. ir lapkričio 9 d.
Mokymų tikslas – motyvuoti studentus ir dėstytojus į save pažvelgti atidžiau, kitu rakursu ir
padėti rasti atsakymus į šiuos klausimus:
• Kokie mano talentai? Ar iš jų gali kilti unikali verslo idėja?
• Ar galėčiau kurti ir vystyti verslą savo regione, mieste?
• Ar esu verslus, kūrybiškas?
• Ar moku generuoti idėjas komandoje?
• Ar esu socialiai atsakingas? Kokių paslaugų ar produktų trūksta Utenos, Panevėžio,
Vilniaus regionų gyventojams? Kaip juos sukurti ir pasiūlyti rinkai?
Mokymų trukmė nuo 9.00 val. iki 17.45 val.
Mokymų vieta Utenoje:
2018 m. spalio 12 d. Utenos kūrybinių industrijų centras TAURAPILIS, Aušros g. 47.
2018 m. lapkričio 9 d. Utenos viešoji A. ir M. Miškinių biblioteka, Maironio g. 12.
Registracija į Įvadinius mokymus iki 2018 m. spalio 9 d.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScijTzrj284TQuvCfbheUNqJ_Pw5ju7X1w_hsdfVavJLIQTw/viewform?usp=sf_link
2. Mokymai komandoms „Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas“, 2018 m. lapkritį - gruodį
Utenoje pagal 5 temas, vienai temai skiriamos 2 dienos.
 Talentų supratimas ir vystymas: Kokios yra mano sėkmės savybės ir kas yra man sėkmė;
 Soc. problemų ir rinkos poreikio identifikavimas: Strateginis marketingas.
 Planavimas ir komandos valdymas: Kaip padidinti produktyvumą?
 Soc. verslas ir verslumo ugdymas: Kaip kurti vertę sau ir visuomenei?
 Kūrybiškumo ugdymas: Pardavimai.
3. Verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkursas IN CORPORE, 2019 studentų ir dėstytojų
komandoms 2019 m. sausio – balandžio mėn. Nugalėtojų komandų laukia puikūs
apdovanojimai: stažuotė užsienio Suomijos aukštojoje mokykloje bei piniginiai prizai.

