
  

  

  

VILNIAUS KOLEGIJA  

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS  
 

KVIEČIAME  

 dalyvauti 6-ojoje tarptautinėje studentų konferencijoje  
  

„JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE“  

  

Konferencija vyks 2018-03-22.   Prisijungimui 

reikalinga: vaizdo konferencijų įranga TANDBERG 95.  
Konferenciją organizuoja Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto   

Studentų mokslo draugija ir Studentų atstovybė  
  

Konferencijos tikslas – skatinti studentų mokslinę veiklą, kritinį mąstymą, gebėjimą atlikti tyrimus, rinkti, 

analizuoti ir perteikti informaciją bei diskutuoti jaunam žmogui aktualiomis temomis.   

  

Konferencijos temos:   
- Vertybių vaidmuo jauno žmogaus gyvenime.  

- Studijos, praktika Lietuvoje/užsienyje – nauja patirtis.  -          Verslas – kūrybiškai, inovatyviai, 

atsakingai.  

- Užsienio kalbos – įdomesnio ir turiningesnio gyvenimo garantas.  

- Socialinės jaunimo problemos.  

- Komunikacija socialiniuose tinkluose.  

- Savanorystė – žinios, patirtis ir energija visuomenės naudai. -          Verslininkas ar samdinys?  

Svarbios datos  
Pranešimo anotacija ir dalyvio anketa   iki kovo 1 d.  https://vvf.viko.lt/tarp_konf/  
Straipsnis  iki kovo 5 d.   conference@vvf.viko.lt  
Konferencija    kovo 22 d. (ketvirtadienis)  Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas, 

Didlaukio g. 49, Vilnius, Lietuva  

  

Reikalavimai konferencijoje dalyvaujantiems su pranešimais:   
• pranešimo anotaciją, straipsnį ir jo pristatymą lietuvių ar užsienio kalbomis rengia studentai konsultuojami 

dėstytojo;  

• pranešimo anotacija ir straipsnis parengiami pagal pateiktą šabloną, griežtai laikantis nurodymų.    

  

Pranešimų anotacijos lietuvių ar užsienio kalba pateikiamos kartu su dalyvio anketa iki kovo 1 d. adresu:  
vvf.viko.lt/conference/:    

Rekomenduojamos tokios pranešimo anotacijos dalys:   

• pranešimo tema, pagrindinės sąvokos, temos aktualumas, problemos aprašymas, tyrimo tikslas ir uždaviniai,  
tyrimo metodika ir numatomi rezultatai;  

• Pranešimo anotacijos apimtis ne mažiau 1000 spaudos ženklų su tarpais.   

  

Straipsnių lietuvių ar užsienio kalba laukiame iki kovo 5 d. adresu: vvf.viko.lt/conference/   
  

  



Techniniai reikalavimai pranešimui, pristatomam MS „PowerPoint“ programa, ppt formatu:   
• pranešimo pristatymą, parengtą MS „PowerPoint“ programa ppt (pptx) formatu, prašome turėti konferencijos metu USB 

atmintinėje;  

  

Pristatymui galite pasirinkti įvairius metodus. Pristatymų trukmė iki 10 min.     
  

Konferencijos dalyviams – pranešimų autoriams ir dėstytojams, parengusiems studentus konferencijai bus išduodami 

pažymėjimai.   
Pristatyti ir mokslinio komiteto atrinkti straipsniai bus publikuojami moksliniame periodiniame žurnale;    

  

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis: conference@vvf.viko.lt      

  

  

  

  
Verslo vadybos fakulteto administracija   


