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Tikslas
“Remti absolventų, ypač ne verslo
specialybių, verslininkų karjeros raidą”

engage • enable • participate • progress

UNDER MY WING
SUPPORTING GRADUATE ENTREPRENEURS

Uždaviniai
•
•
•
•
•
•

Spręsti absolventų įsidarbinimo problemas
Remti ekonominį vystymąsi ugdant absolventų kūrybinį
mąstymą, verslumo dvasią ir iniciatyvumą
Užtikrinti, kad absolventai būtų svarbiausia šio ugdymo
modelio raidos dalis
Viešinti verslumą kaip perspektyvų karjeros pasirinkimą
absolventams
Skatinti absolventus išnaudoti globalios ekonomikos
teikiamas galimybes
Sudaryti visiems absolventams lygias galimybes

Norėdami gauti daugiau
informacijos, susisiekite:

UNDER MY WI

SUPPORTING GRADUATE ENTREPRE
“…mūsų ateitis - žinių
ekonomikoje, o pagrindiniai
ekonominio augimo šaltiniai mokymasis ir inovacijos …”

Živilė Nakčiūnienė nakciuniene.zivile@slk.lt
Renata Veršinskienė renata.versinskiene@gmail.com
Šiaurės Lietuvos kolegija,
Tilžės g. 22, Šiauliai

Tel. (8 41) 525 100
www.slk.lt

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

UNDER MY WING
SUPPORTING GRADUATE ENTREPRENEURS

Nauja, intensyvi mokymosi programa pateikiama inovatyviu formatu, kurio dėmesio centre – verslo įgūdžių ugdymas karjeros raidai.  

Nuo pirmosios dienos jūs:
• Kursite verslo idėją
• Tobulinsite verslo inovacijų, kūrybingumo ir galimybių atpažinimo įgūdžius
• Išsiugdysite praktinius verslo įgūdžius, tokius kaip: verslo planavimas, teisiniai ir
finansiniai klausimai, finansavimas
• Išmoksite, kaip realizuoti ir parduoti savo idėjas ir produktus
• Pradėsite kurti verslo kontaktų tinklą.

Programos metu jūs:
• Dėka glaudžių ryšių su mažųjų vietos įmonių savininkais, realiai dalyvausite verslo
įmonių kūrimo ir valdymo procese.
• Geriau suprasite verslo aplinką.
• Patikrinsite ir išbandysite savo verslo planą.    
Baigę šią programą jūs įgysite pasitikėjimo imtis verslo.

Mišrus 100 valandų trukmės mokymas įvairiomis medijų priemonėmis pateikiamas septyniuose moduliuose:  

20 valandų įvairioms medijų priemonėms pritaikyto e-mokymo ir savarankiško mokymosi užduočių;

40 valandų praktinių kontaktinių užsiėmimų, t.y. seminarų, kūrybinių dirbtuvių, diskusijų ir praktinių konsultacijų su patyrusiais verslininkais;

40 valandų verslo ugdymo vietinėse mikro įmonėse, kur susipažinsite su realiu verslo valdymu ir gausite neįkainojamų verslų savininkų patarimų.

