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Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija 

„Ekonomika.Verslas.Vadyba – 2019“ 

2019 m. balandžio 17 d. 
Vilnius 

Kviečiame dalyvauti šeštojoje tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje studentų konferencijoje, kuri įvyks 2019 

m. balandžio 17 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete, 

Naugarduko g. 5, Vilnius 

Konferencijos pradžia: 10.00 val. 

Dalyvių registracija: 9.30 val. 

Konferencijos tikslai:  
 Gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę; 

 Skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo 

kūrimą 

 Puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą; 

 Gilinti ekonomikos,verslo ir vadybos žinias, ugdyti 

studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą bei verslumą. 

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų. 

Svarbiausios konferencijos temų kryptys: 

 Vadybos bei ekonomikos mokslų  raida. 

 Vadybininko ir verslininko paveikslas istorijos 

raidoje. 

 Vadybos mokslo inovacijos bei iššūkiai  Lietuvoje ir 

pasaulyje. 

 Lietuvos  ir užsienio šalių ekonomikos plėtros 

tendencijos. 

 Darnusis vystymasis ir besikeičianti verslo aplinka. 

 Nuosavo verslo kūrimo galimybės, ypatumai, 

grėsmės. 

 Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas bei skatinimas. 

 Jaunimo nedarbo bei užimtumo problemos. 

 Jaunimo integracijos į darbo rinką plėtojimas. 

 Lietuvos ir užsienio įmonių veiklos analizė. 

 Technologijų, biomedicinos, inžinerijos ūkio šakų  

problematika. 

 

Mokslinis komitetas: 

Pirmininkas: prof. dr. Vladimiras Gražulis, Mykolo 

Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto 

profesorius. 

Nariai: 

Dr. Erstida Ulvidienė, Vilniaus universiteto 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 

docentė. 

Dr. Piotr Prus, UTP Bydgoščiaus mokslo ir 

technologijų universiteto docentas, Lenkija. 

Dr. Tomaš Marcysiak, Torunės Universiteto 

docentas, Lenkija. 

Dr. Lukas Giriūnas, Mykolo Romerio  universiteto 

Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas. 

Dr. Artūras Vitas, Vilniaus kolegijos Ekonomikos 

fakulteto docentas. 

 

Organizacinis komitetas: 

Pirmininkė: Dalia Prūsaitienė, Ekonomikos 

katedros vedėja.  

Nariai: 

    Žana Boldyreva, Ekonomikos fakulteto Studentų   

    atstovybės pirmininkė. 

Pavelas Vistunov, Ekonomikos fakulteto Studentų 

mokslinės draugijos pirmininkas. 

Rita Martišienė, Ekonomikos fakulteto prodekanė. 

Inga Pašiušienė, Ekonomikos fakulteto Studijų  

skyriaus vedėja. 

Romantė Bučienė, Ekonomikos katedros lektorė. 

Darius Lokutijevskis, Ekonomikos fakulteto 

Kompiuterių centro vedėjas 

Gražina Nakrošytė, Ekonomikos fakulteto 

Raštinės vedėja 

Milda Balandinienė, EKF administratorė. 

 

Informacija: 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Studentų 

atstovybė, Ekonomikos katedra 

El. paštas: 

smd@ekf.viko.lt 

 

Registracija: https://ekf.viko.lt/stud-konf/ 

Straipsnius siųsti el. paštu smd@ekf.viko.lt 

 

 

 

Registracija ir straipsnių siuntimo terminas: 

iki 2019 m. balandžio 8 d. 

Konferencijos programa bus sudaryta vadovaujantis 

konferencijos dalyvių pranešimų (straipsnių) temomis, kurių 

pavadinimai nebūtinai turi sutapti su pagrindinėmis 

konferencijos kryptimis. 

 

 

Reikalavimai straipsniui: 

 Straipsnio apimtis: 4-5 spausdinto teksto puslapiai, 

parengti lietuvių arba anglų kalba. 

 Straipsnio pavadinimas: didžiosiomis raidėmis, per 

vidurį,  neišretintas (single) 14 pt. Bold. 

 Autoriaus vardas, pavardė: mažosiomis raidėmis, per 

vidurį, 12 pt. Bold, Italic. 

 Mokslinio vadovo vardas, pavardė: mažosiomis 

raidėmis, per vidurį, 12 pt. Bold, Italic. 

 Institucijos  pavadinimas: mažosiomis raidėmis, per 

vidurį, 12 pt. Italic. 

 Straipsnio skyrių pavadinimai: mažosiomis raidėmis, 

per vidurį, 12 pt. Bold. 

 Straipsnio tekstas: mažosiomis raidėmis, 12 pt. 

 Literatūra: literatūros sąrašas pateikiamas abėcėlės 

tvarka pagal autorių pavardes. 

 Pateiktas tekstas turi būti suredaguotas. Atkreipkite 

dėmesį į straipsnio kalbą. 

 Straipsniai turi būti pateikti Microsoft Word 

redaktoriumi, šriftas Times New Roman, intervalas 1,5 

lines. Tekstą maketuoti A4 formato lapuose.  

 Paraštės: viršuje - 2,0 cm, apačioje – 2,0 cm, kairėje – 

2,5 cm ir dešinėje – 1,5 cm, įtrauka  – 1,27 cm. 

 Paveikslai, lentelės numeruojami arabiškais 

skaitmenimis (1 pav., 1 lentelė). 

 Santrauka (Summary) anglų kalba: straipsnio 

pavadinimas didžiosiomis raidėmis 10 pt. Bold, tekstas 

10 pt., neišretintas (single). 

 

Konferencijos programą atsiųsime iki 

2019 m. balandžio 15 d. 

 

 


