Mokslinis komitetas
KVIEČIAME
➢ Ekonomikos, finansų, apskaitos, vadybos, rinkodaros
studijų krypčių aukštųjų mokyklų dėstytojus.
➢ Įmonių vadovaujančius darbuotojus, besidominčius
specialistų rengimu.
➢ Visuomeninių organizacijų bei viešojo sektoriaus
atstovus.

KONFERENCIJOS TIKSLAS
➢ Išnagrinėti verslo aplinkos pokyčius bei
tendencijas, socialinės partnerystės rezultatus
bei plėtros galimybes, absolventų integraciją į
darbo rinką, apžvelgiant studijų kokybės
gerinimo, inovacijų, iniciatyvos ir kūrybiškumo,
verslumo ugdymo problemas ekonomikos,
finansų, apskaitos, verslo ir vadybos krypčių
studijų tobulinimo procese.

SVARBIAUSIOS TEMŲ KRYPTYS
➢ Lietuvos ūkio plėtros perspektyvos
➢ Šiuolaikinės darbo rinkos poreikiai
➢ Darni Lietuvos regionų plėtra
➢ Absolventų integracija į darbo rinką
➢ Verslumo įgūdžių ugdymas
➢ Įmonių socialinė atsakomybė
➢ Studijos – investicija į verslo ateitį
➢ Teorijos ir praktikos sąsajos
➢ Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
patirtis ir perspektyvos

Prof. dr. Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių
tyrimų institutas, Aleksandro Stulginskio
universitetas, Kaunas, Lietuva
Prof. dr. Vladimiras Gražulis, Mykolo Romerio
universitetas, Viešojo valdymo fakultetas, Vilnius,
Lietuva
Prof. dr. Lukas Giriūnas, Mykolo Romerio
universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas,
Vilnius, Lietuva
Doc.dr. Gintarė Giriūnienė, Vilniaus universitetas,
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas,
Vilnius, Lietuva
Dr. Alfredas Kuratašvilis, Tarptautinė socialiniųekonominių mokslų akademija, Tbilisi, Gruzija
Doc.dr.Ozlem Kutlu,
Yildiz technikos
universitetas, Stambulas, Turkija
Prof. hab. dr. Jonas Mackevičius, Vilniaus
universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo
fakultetas, Vilnius, Lietuva
Dr. Tomaš Marcysiak, Torunės universitetas,
Torunė, Lenkija
Prof. dr. Astrida Miceikienė, Aleksandro
Stulginskio universitetas, Ekonomikos ir vadybos
fakultetas, Kaunas, Lietuva
Doc.dr.Przemyslaw
Mucko,
Ščecino
universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas,
Ščecinas, Lenkija
Dr. Piotr Prus, UTP Bydgoščiaus mokslo ir
technologijų universitetas, Bydgoščius, Lenkija
Doc.dr. Andrius Valickas, Vilniaus kolegija,
Verslo vadybos fakultetas, Vilnius, Lietuva
Doc. dr. Gintautė Žibėnienė, Mykolo Romerio
universitetas, Edukologijos ir socialinio darbo
institutas, Vilnius, Lietuva

KVIETIMAS

STUDIJOS KINTANČIOJE
VERSLO APLINKOJE
I-OJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ
KONFERENCIJA

Alytus,
2019 m. kovo 29 d.

Organizacinis komitetas:
Pirmininkė:
Doc. Danutė Remeikienė, Alytaus kolegijos direktorė.
Nariai:
Lekt. Jurgita Merkevičienė, Alytaus kolegijos
direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.
Lekt. Sigitas Naruševičius, Alytaus kolegijos
direktoriaus pavaduotojas strateginėms partnerystėms,
vykdantis Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto dekano
funkcijas.
Lekt. Jovita Balčiūnienė, Alytaus kolegijos Kokybės
užtikrinimo skyriaus vedėja, vykdanti Informacijos ir
ryšių technologijų fakulteto dekanės funkcijas.
Lekt. Neringa Draugelienė, Alytaus kolegija, Vadybos
ir administravimo katedros vedėja.
Lekt. Milda Budrienė, Alytaus kolegija, Vadybos ir
administravimo katedra.
Lekt. Romantė Bučienė, Lietuvos ekonomikos
dėstytojų asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos
Ekonomikos fakultetas.
Straipsnio apimtis iki 6 puslapių (pranešimo
pavadinimas ir anotacija anglų kalba apie 600 ženklų).
Rankraštis maketuojams MS Word redaktoriumi A4
formato lape su tokiomis paraštėmis: viršuje, apačioje
kairėje ir dešinėje po 20 mm.
Prašome atkreipti dėmesį į kalbą ir įforminimo
reikalavimus, ypač į grafinę medžiagą. Išsamesni
reikalavimai pateikti informacijoje autoriams
(žr. 1-ą priedą ir 4-ą priedą ).
Mokslinių straipsnių rinkinys yra recenzuojamas
periodinis leidinys „Studijos kintančioje verslo
aplinkoje“ ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813
(online), leidžiamas kas dveji metai ir įtrauktas į Index
Copernicus duomenų bazę. Autorius(iai) turi pateikti
vieno mokslininko recenziją (žr. 2-ą priedą) ir autorių
deklaraciją (žr. 3-ią priedą). Konferencijos medžiagą
planuojama parengti iki konferencijos pradžios, todėl
labai prašome laikytis nurodytų terminų. Konferencijos
programa, nurodant pranešimų temą ir pranešėjus, bus
sudaryta gavus dalyvių anketas bei straipsnius.

Tarptautinė mokslinė konferencija
STUDIJOS KINTANČIOJE
VERSLO APLINKOJE

DALYVIO ANKETA
Vardas………….........................................................
Pavardė…………………………................................
Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis.....…...............
……………….............................................................
Organizacija........................………………................
.....................................................................................
Pareigos………...........................................................
Adresas……................................................................

SVARBIAUSIA INFORMACIJA
➢ Dalyvio anketos ir straipsniai pateikiami
iki 2019 m. vasario 11 d.
➢ Dalyvių registracijos pradžia:
2019 m. kovo 29 d. 900 val.
➢ Konferencijos pradžia:
2019 m. kovo 29 d. 1000 val.
➢ Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų
➢ Pranešimo pristatymo trukmė: 10 min.
➢ Konferencijos vieta:
Studentų g. 17, Inžinerijos ir biomedicinos
fakultetas, Alytus
Dalyvio mokestis: 20 Eur

Sąskaita mokėjimui: AB Citadele bankas
LT437290000001700144

Telefonas........... ……………....................................
El. paštas…………………….....................................
Straipsnio tematika…………………………………..
…………………………………………………….....
Straipsnio pavadinimas………………………...........
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Straipsnio bendraautoriai ...........................................
…………………………………………………….....
...................................................................................
Užpildytą anketą ir straipsnius prašome siųsti
iki 2019 m. vasario 11 d. info@leda.lt
konferencijai.

Informacija pasiteiravimui:
Kristina Kuznecovaitė
Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo
katedros administratorė, tel. (8 315) 50 231,
el. paštas kristina.kuznecovaite@akolegija.lt

