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Aleksandro	  Stulginskio	  universitetas	  ir	  Lietuvos	  Respublikos	  socialinės	  apsaugos	  ir	  
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Konferencijos	  programa	   
 

9:30	  –	  10:00	   Dalyvių	  registracija,	  kava/arbata	  	  

10:00	  –	  10:15	  
Konferencijos	  atidarymas	  	  
Ø Aleksandro	  Stulginskio	  universiteto	  rektorius	  Antanas	  Maziliauskas	  	  
Ø Socialinės	  apsaugos	  ir	  darbo	  ministrė	  Algimanta	  Pabedinskienė 	  

10:15	  –	  10:30	  
Tarptautinės	  studentų	  verslumo	  tendencijos,	  atskirų	  šalių/regionų	  
ypatumai	  	  
Ø Tarptautinio	  studentų	  verslumo	  tyrimo	  vadovas	  Philipp	  Sieger	  	  

	  
Lietuvos	  studentų	  verslumo	  tyrimo	  rezultatų	  ir	  palyginamosios	  
analizės	  su	  užsienio	  šalimis	  pristatymas	  	  

10:30	  –	  10:45	  
Šiandienos	  studentai:	  kokie	  jų	  karjeros	  ketinimai,	  antrepreneriškos	  
veiklos?	  	  
Ø Dr.	  Linas	  Stabingis 	  

10:45	  –	  11:00	  
Aukštosios	  mokyklos	  vaidmuo	  ugdant	  studentų	  verslumą	  	  
Ø Lietuvos	  studentų	  verslumo	  tyrimo	  projekto	  vadovė	  Virginija	  Kargytė	  	  

11:00	  –	  11:15	  
Tėvų	  pėdomis?	  Šeimos	  įtaka	  studentų	  verslumui,	  studentų	  dalyvavimas	  
šeimos	  versle,	  jo	  perėmimo	  ketinimai	  	  
Ø Dr.	  Jolita	  Greblikaitė	  	  

11:15	  –	  11:30	  
Būsimų	  specialistų	  ir	  verslių	  studentų	  kryptys:	  atskirų	  Lietuvos	  
apskričių/regionų	  patrauklumas,	  emigracijos	  ketinimai	  	  
Ø Dr.	  Rita	  Mičiulienė	  	  

11:30	  –	  11:40	  
Tyrimo	  rezultatų	  apibendrinimas:	  tai	  koks	  tas	  rytojaus	  verslininko	  
portretas?	   
Ø Lietuvos	  studentų	  verslumo	  tyrimo	  projekto	  vadovė	  Virginija	  Kargytė 	  

11:40	  –	  12:00	  	   Pranešimų	  aptarimas	  prie	  kavos/arbatos	   

	  
Panelinė	  diskusija	  Lietuvos	  jaunimo	  verslumo	  situacijos	  stiprybėms,	  
silpnybėms	  ir	  tobulinimo	  galimybėms	  aptarti	  	  

12:00	  –	  13:00	  

Diskusiją	  moderuoja:	  	  
Ø ASU	  Ekonomikos	  ir	  vadybos	  fakulteto	  dekanė	  Astrida	  Miceikienė	  	  

Diskusijoje	  dalyvauja:	  	  
Ø Ūkio	  viceministras	  Marius	  Skarupskas	  	  
Ø VšĮ	  „Versli	  Lietuva“	  generalinė	  direktorė	  Rūta	  Pentiokinaitė	  	  
Ø Kauno	  prekybos,	  pramonės	  ir	  amatų	  rūmų	  prezidentas,	  bendrovės	  

„Novameta“	  valdybos	  pirmininkas	  Benjaminas	  Žemaitis	  	  
Ø Įmonių	  grupės	  „Dojus“	  generalinis	  direktorius	  Donatas	  Dailidė	  	  
Ø MOSTA	  Studijų	  politikos	  analizės	  skyriaus	  vedėjas	  Gintautas	  Jakštas 	  
Ø Savivaldos,	  aukštųjų	  mokyklų,	  studentų	  bei	  verslo	  atstovai	  	  

 



Plačiau	  apie	  iniciatyvą  
 

Konferencija	  „Studentų	  verslumas:	  tarp	  lūkesčių	  ir	  realybės“	   

 

 

Jaunimo	  verslumo	  skatinimas	  Lietuvoje	  yra	  prioritetinė	  plėtros	  sritis,	  kuri	  tiesiogiai	  
susijusi	  su	  ekonominės	  būklės	  gerinimu,	  naujų	  darbo	  vietų	  kūrimu.	  Nors	  šalyje	  
įgyvendinamos	  skatinimo	  priemonės	  įvairiose	  jaunimo	  verslumo	  vystymosi	  stadijose	  –	  
nuo	  reikalingų	  kompetencijų	  ugdymo	  mokykloje	  iki	  pagalbos	  pradedant	  verslą,	  Europos	  
Sąjungos	  kontekste	  atsiliekame	  pagal	  jaunimo	  užimtumą	  kuriant	  inovatyvų	  verslą,	  
socialines	  įmones.	  Be	  to,	  Lietuvoje	  nėra	  sistemiškai	  vykdomi	  jaunimo	  verslumo	  tyrimai,	  
fragmentiškai	  žinoma	  apie:	   
 

Ø Koks	  yra	  Lietuvos	  jaunimo	  verslumo	  potencialas?	  Kokią	  karjerą	  planuoja	  šiandienos	  
studentai?	  Samdomas	  darbuotojas	  smulkiajame/vidutiniame/stambiajame	  versle?	  
Karjera	  viešajame	  sektoriuje? Nuosavas	  verslas?	  Tėvų/šeimos	  verslo	  perėmimas? 	  

Ø Koks	  yra	  atskirų	  Lietuvos	  apskričių/regionų	  patrauklumas	  būsimiems	  specialistams,	  
versliems	  studentams?	  Kiek	  ir	  kokie	  studentai	  planuoja	  emigruoti?	  Kodėl?	  	  

Ø Kokią	  įtaką	  jaunimo	  verslumui	  turi	  visuomenės	  aplinka,	  aukštoji	  mokykla,	  tėvai/šeima?	  	  
Ø Kiek	  aktyviai	  jaunimas	  studijų	  metu	  yra	  įsitraukęs	  į	  verslias	  veiklas,	  dirba	  individualiai?	  

Kokia	  verslių	  studentų	  motyvacija,	  tikslai?	  Technologinė	  lyderystė?	  Socialinė	  gerovė?	  
Finansinė	  sėkmė?	  Kaip	  ir	  kokį	  verslą	  jie	  plėtoja?	  	  

	  

Siekiant	  ištirti	  šiuos	  klausimus,	  Aleksandro	  Stulginskio	  universiteto	  Ekonomikos	  ir	  
vadybos	  fakulteto	  mokslininkai,	  bendradarbiaudami	  su	  tarptautiniuose	  universitetų	  
reitinguose	  verslo	  ir	  vadybos	  srityje	  pirmaujančiu	  St.Gallen	  universitetu	  (Šveicarija),	  
pirmą	  kartą	  Lietuvoje	  atliko	  studentų	  verslumo	  tyrimą,	  kuris	  yra	  2016	  m.	  
tarptautinio	  studentų	  verslumo	  tyrimo	  dalis.	   
 
	  

Ø Tarptautinis	  tyrimas	  
incijuotas	  2003	  m.,	  
atliekamas	  periodiškai	  
kas	  2–3	  m.	  	  

 

Ø 2016	  m.	  tarptautiniame	  
tyrime	  iš	  viso	  sudalyvavo	  
daugiau	  nei	  122	  000	  
studentų	  iš	  50-‐ies	  pasaulio	  
šalių	  	  

 

 

Ø Tyrime	  Lietuvoje	  
sudalyvavo	  18-‐os	  
universitetų	  ir	  16-‐os	  
kolegijų	  studentai	  	  

 

Tarptautinį	  tyrimą	  
organizavo	   

 

	  

 

Tyrimą	  Lietuvoje	  atliko	  
	  

 
 

 

Studentų	  apklausą	  	  
Lietuvoje	  organizavo  

	  
 

Nacionalinis	  tyrimo	  	  
Lietuvoje	  rėmėjas	  	  

 

 
	  

 

Regioniniai	  tyrimo	  	  
Lietuvoje	  rėmėjai	  	  
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