
  

 

 

K  V  I  E  T  I  M  A  S 
į tarptautinę studentų mokslinę - praktinę konferenciją  

 „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“ 
2019 m. gegužės 9 d. 

Šiauliai 
 

Konferencijos tikslai 

 skatinti ir propaguoti studentų mokslinį-tiriamąjį darbą 

 pristatyti baigiamuosiuose, kursiniuose, projektuose ir kituose darbuose pateiktas idėjas 

Numatomos temos 

1. Naujosios technologijos inžinerijos moksluose  

2. Verslas, ekonomika ir vadyba: realijos, problemos ir galimybės 

3. Apskaita, auditas, finansai: teorija ir praktika  
 

Organizacinis komitetas 

Pirmininkas – Saulius Palepšaitis, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas. 

Nariai 

Mg.ing.sc. Ludmila Umarova, Apskaitos ir finansų koledžo direktorė (Latvija) 

dr. Katarzyna Strzała-Osuch, Powiślańska aukštosios mokyklos Kvidzyne prorektorė (Lenkija) 

Erika Jonuškienė, Verslo ir apskaitos katedros vedėja 

Marius Kernagis, Elektros inžinerijos katedros vedėjas 

Gabrielė Černauskaitė, Finansų studijų programos trečio kurso studentė  

Lukrecija Langytė, Finansų studijų programos trečio kurso studentė 

Emilija Lingytė, Tarptautinio verslo studijų programos antro kurso studentė 

Karolis Timinskas, Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos antro kurso studentas 

Laimonas Barbaravičius, Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos antro kurso studentas 
 

Mokslinis komitetas 

Pirmininkas – dr. Tea Kasradze, Kaukazo tarptautinio universiteto profesorė (Gruzija) 

Nariai 

dr. Beata Pawłowska, Powiślańska aukštosios mokyklos Kvidzyne prorektorė (Lenkija)  

mg.oec. Laila Kelmere, Apskaitos ir finansų koledžo docentė (Latvija) 

dr. Rasa Balvočiūtė, Verslo ir apskaitos katedros docentė 

dokt. Renata Šivickienė, Verslo ir apskaitos katedros lektorė 

dr. Ingrida Vaičiulytė, Elektros inžinerijos katedros docentė 

dr. Loreta Kelpšienė, Statybos ir aplinkos inžinerijos katedros docentė 

dr. Saulius Niauronis, Transporto inžinerijos katedros docentas 
 
 

Svarbios datos: 

 

 Iki 2019 m. balandžio 22 d. registracija internete: https://goo.gl/forms/QubvJUxaFxVWpBr33 

 2019 m. balandžio 26 d. skelbiama preliminari konferencijos programa. 

 2019 m. gegužės 9 d. 9 val. dalyvių registracijos pradžia, 10 val. konferencijos pradžia. 

 Straipsniai, parengti konferencijos pranešimo pagrindu, priimami iki gegužės 9 d.  

 

Pranešimo trukmė – iki 10 min. 

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų 

Konferencija vyks Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Aušros al. 40, Šiauliai.  
 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/QubvJUxaFxVWpBr33


Pranešimų tema parengti straipsniai bus publikuojami (elektronine forma) konferencijos straipsnių 

rinkinyje. Tekstai nebus recenzuojami. STRAIPSNIS PATEIKIAMAS ŠIA TVARKA: 
 

 Bendrieji struktūros ir formatavimo reikalavimai:  

 Straipsnio pavadinimas (didžiosiomis raidėmis, šriftas – 14 pt, pusjuodis).  

 Autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės) (12 pt, pusjuodis kursyvas).  

 Mokymosi įstaiga ir adresas (10 pt, kursyvas).  

 Straipsnio anotacija (iki 500 spaudos ženklų, lietuvių kalba, 10 pt, normalus).  

 Raktiniai žodžiai (2-5 vnt., 10 pt, normalus).  

 Teksto skyrių pavadinimai (12 pt, pusjuodis).  

 Pagrindinis testas (12 pt, normalus).  

 Lentelių ir paveikslų pavadinimai (12 pt, normalus).  

 Lentelių tekstas (10 pt, normalus).  

 Lentelės ir paveikslėliai maketuojami puslapio viduryje.  

 Rengiama A4 formato lape, viena skiltimi: šriftas Times New Roman, tarpas tarp eilučių – 

viengubas; paraštės: viršuje – 1,5 cm, apačioje – 1,5 cm, kairėje – 2,0 cm, dešinėje – 2,0 cm.  
 

Rekomenduojamos straipsnio dalys:  

 Įvadas (rekomenduojama nurodyti temos / tyrimo aktualumą, objektą, tikslą, uždavinius, 

metodiką).  

 Straipsnio tekstas (gali būti padalintas į skyrius).  

 Išvados / rekomendacijos.  

 Literatūros ir informacinių šaltinių sąrašas. 
 

Straipsnius siųsti el. paštu ntsv@svako.lt iki 2019 m. gegužės 9 d. 


