
                                                                   
 

 

IŠMANIOJI PRAKTIKA - VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ GERINIMAS  

AUKŠTAJAME MOKSLE 

 

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedra, 

Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedra ir VšĮ Verslo praktikų centras nuo 2015 m. 

rugsėjo 1 d. pradėjo įgyvendinti ERASMUS+ strateginės partnerystės projektą „Išmanioji 

praktika: verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle“ („Smart Practice -Empowering 

Entrepreneurial Skills in Higher Education“,  Nr. 2015-1-LT01-KA203-013477).  Projektą 

vykdo 6 partneriai iš keturių Europos šalių: Lietuvos, Suomijos, Italijos ir Kipro. Projekto 

koordinatorius – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuva; projekto partneriai: 

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva; Kipro Europinis universitetas, Kipras; konsultavimo ir 

mokymų organizacija Eurosuccess Consulting, Kipras; Laplandijos taikomųjų mokslų 

universitetas, Suomija, ir  Veronos universitetas, Italija. 

Projekto tikslas - didinti aukštojo mokslo kokybę, kad studentai įgytų tinkamesnius 

įsidarbinimo gebėjimus ir būtų labiau pasirengę darbo rinkai. Projektu siekiama stiprinti 

bendradarbiavimą tarp universitetų ir įmonių bei kitų socialinių partnerių, skatinant jaunimą 

(studentus) įgyti naujų įgūdžių (pvz.: sprendimų priėmimo, problemų sprendimo, kūrybiškumo) 

formuojančių  asmens verslumą. Projektas remiasi novatorišku požiūriu į praktikas. Vienas iš šių 

metodų remiasi į praktinė veiklą/darbą integruoto mokymosi taikymu. Šio metodo taikymas 

aukštajame moksle  susijęs su teorijos ir praktikos integravimu per problemų sprendimą, praktinį 

tiriamąjį mokymąsi, komandinį darbą, įvairius praktikos scenarijus, aktyvaus mokymosi 

metodus, mokymąsi bendradarbiaujant ir t. t.  Daugeliu atveju šie metodai suteikia galimybę 

besimokančiajam plėtoti kompetencijas ir įgūdžius, kurie yra reikalingi  įsidarbinamumui ir 

profesinės karjeros planavimui bei valdymui. 

Siekiant projekto tikslo bus vykdomos sekančios veiklos bei sukurti tokie intelektiniai 

produktai:  

 Gerosios patirties apie novatoriškas praktikas aukštajame moksle analizė. 

Pagrindinis analizės tikslas- atlikti situacijos tyrimą, pagrįstą atvejo studijomis apie pasaulio 

praktikas, kurios gali būti integruotos ir taikomos  projekto partnerių institucijose. 

 Išmanosios praktikos metodika – inovatyvių praktikų integravimo ir plėtojimo  

aukštajame moksle gairės.  Kiekvienoje šalyje partnerėje (Lietuvoje, Suomijoje, Italijoje, Kipre) 

metodika bus išbandyta  su studentų iš skirtingų studijų krypčių komandomis. 

 Išmanosios praktikos  rezultatų vadovas. Tai bus projekto metu sukurtų produktų 

rinkinys: tyrimų ataskaitos, problemų sprendimo strategijos, rinkodaros planai ir t.t., taip pat 

pateiktas grįžtamasis ryšys iš metodologijos įgyvendinimo dalyvių (studentų, universitetų ir 

verslo atstovų). 



                                                                   
 

Platesne prasme projektas teigiamai prisidės prie ES ir šalių narių iškeltų politinių 

klausimų sprendimo: aukštojo mokslo kokybė ir modernizavimas, jaunimo nedarbas, verslumo 

įgūdžių vystymas, aukštojo mokslo  ir verslo bendradarbiavimas. Išmaniosios praktikos metodika 

skatins pokyčius ir naujoves įgyvendinant studentų praktikas bei prisidės prie geresnės aukštojo 

mokslo kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams. Taikoma metodika skatins mokslo ir verslo 

sinergiją bei sudarys tinkamas sąlygas mokslininkų, studentų ir verslo subjektų efektyviai 

sąveikai. 

Pagrindinė projekto tikslinė grupė - studentai. Projektas per realių problemų 

sprendimo scenarijus ir veiklas  plėtos universitetų studentų praktinius įgūdžius, stiprins  

verslumu pagrįstą mąstymą ir gebėjimus, kurie svarbūs sėkmingam įsiliejimui į darbo rinką. 

Antroji tikslinė grupė projekte yra universiteto akademinė bendruomenė ir verslo atstovai. 

Inovatyvus požiūris į praktikas, kurios  bus sukurtos ir išbandytos projekto metu, stiprins 

universitetų ir verslo bendradarbiavimo ryšius, bei prisidės prie dėstytojų verslumo ir įmonių 

atstovų mentorystės gebėjimų tobulinimo. Mažiausiai 36 studentai, 16 dėstytojų ir 12 mentorių 

(atstovai iš verslo įmonių) tiesiogiai dalyvaus projekto veiklose. Daugiau nei 200 projekto 

tikslinės grupės narių dalyvaus įvairiuose sklaidos  renginiuose. 


