
Šiaulių valstybinė kolegija kartu su partneriu Šiaulių pramonininkų asociacija įgyvendina projektą „Jaunimo verslumo iniciatyvų raiškos 

erdvė: SVAKO verslumo laboratorija“. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo 

ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Projektui įgyvendinti skirtas 12377,98 EUR finansavimas.  

 

PROJEKTO SANTRAUKA  

 

Projekto pavadinimas 
,,Jaunimo verslumo iniciatyvų raiškos erdvė: SVAKO verslumo laboratorija" 

Projekto vykdytojas  VŠĮ „Šiaulių valstybinė kolegija“ 

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d.  

Projekto poreikio 

pagrindimas 

COVID-19 pandemija dar labiau paspartino verslo skaitmenizavimo paskatintus verslo sąlygų ir darbo aplinkos kaitos 

procesus. Skaitmenizuoto verslo galimybės įgalina lanksčiau organizuoti darbą, todėl keičiasi reikalavimai dirbantiesiems. 

Vis labiau akcentuojamos darbuotojų savivaldumo kompetencijos, priartinančios samdomo darbuotojo kompetencijas prie 

savarankiškai dirbančiojo kompetencijų.   

2020 m. įgyvendinant Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą 

(DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis finansuotą projektą „Į ateities darbo 

rinką orientuotų skaitmeninių ir verslumo kompetencijų ugdymas“ buvo atliktas verslumo kompetencijų poreikio 

Lietuvoje ir Vokietijoje tyrimas, kurio išvados išgrynino tiek abiejų šalių darbdaviams, tiek darbuotojams reikšmingiausias 

kompetencijas:  įvairių užduočių atlikimas vienu metu, tinklaveika, komandinis darbas, atsakomybės prisiėmimas, 

gebėjimas formuoti strategines įžvalgas ir valdyti stresą. 

Atsižvelgiant į aukščiau pristatytą darbo rinkos situaciją ir jos sąlygotą kompetencijų poreikį bei įvairių apklausų metu 

išsakytą studentų lūkestį studijų metu aktyviau įsitraukti į probleminį mokymą ir kūrybinį mąstymą orientuotas veiklas, 

sugeneruota projekto idėja – SVAKO verslumo laboratorija. SVAKO verslumo laboratorija – Šiaulių valstybinės kolegijos 

studentų ir dėstytojų verslumo iniciatyvų raiškos erdvė, kurianti įvairių studijų krypčių studentams galimybes sėkmingiau 

integruotis į darbo rinką.  

Projekto tikslas 5.1. Tikslas – sustiprinti studentų socialines kompetencijas ir savivaldumą, integruojantis ir dirbant komandoje,  ieškant 

reikalingos informacijos ir komunikuojant su verslo atstovais 

5.2. Tikslas – sustiprinti studentų verslumo įgūdžius per patirtinį mokymąsi sprendžiant probleminio turinio užduotis per 

ribotą laiką. 
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Projekto dalyviai, dalyvių 

skaičius 

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, 300 studentų 

Projekto veiklos 5.1.1.1 SVAKO verslumo diena. 

5.1.1.2 Instruktažas SVAKO verslo hakatono dalyviams. 

5.1.1.3 SVAKO verslo hakatonas. 

5.1.1.4 SVAKO verslo forumas 

5.1.2.1. SVAKO verslo hakatonas (3 minučių kalbos konkursas). 

5.1.2.2. SVAKO verslo hakatonas (projektinių darbų pristatymas). 

5.1.2.3. SVAKO verslo forumas (studentų pranešimai) 

5.1.3.1. Instruktažas SVAKO verslo hakatono dalyviams. 

5.1.3.2 SVAKO verslo hakatonas (pasirengimo etapas kūrybinio mąstymo proceso cikle) 

5.2.1.1. SVAKO verslumo diena (kviestinių lektorių pranešimai; kolegijos alumnų sėkmės istorijų pristatymas; apvalaus 

stalo diskusija su Šiaulių krašto verslininkais). 

5.2.1.2 SVAKO verslo forumas (projekto metu įgytos patirties sklaida, diskusija apie jos panaudojimo tolesniame studijų 

procese galimybes) 

5.2.2.1. Instruktažas SVAKO verslo hakatone dalyvaujantiems studentams. 

5.2.2.2 SVAKO verslo hakatonas 

Laukiami projekto 

įgyvendinimo rezultatai  

5.2.1.1. Išaugęs Šiaulių valstybinės kolegijos studentų susidomėjimas antrepreneryste.  5.2.1.2. Pristatytos verslo hakatone 

dalyvaujančios įmonės, užmegztas kontaktas su užduotis teikiančiais verslo atstovais. 5.2.1.3. Suformuluotos 

rekomendacijos, kaip projekto metu įgytą patirtį integruoti į studijų  procesą. 5.2.2.2 Parengti ir pristatyti hakatono verslo 

įmonių pasiūlytų projektinių/ hipotetinių  užduočių sprendimai. 

Projekto partnerių 

pavadinimai 

Šiaulių pramonininkų asociacija 

 

 


