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K V I E T I M A S  
dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje  

 

„Aukštasis mokslas – sumanaus regiono 
darniam vystymuisi“ 

 

 2023 m. gegužės 16 d.  

 

 
Konferencijos temos 

1. Aukštojo mokslo pokyčių poveikis aukštos kvalifikacijos specialistų rengimui. 
2. Technologijų kaita ir poveikis išmaniajai visuomenei.  
3. Taikomoji apskaitos, finansų ir audito veikla tvaraus verslo sąlygomis.  
4. Įrodymais grįsta sveikatos priežiūros praktika holistinės sveikatos kontekste.  
5. Socialinio dialogo ir atsakomybės vaidmuo globalinių pokyčių akivaizdoje. 
 

 

Organizacinis komitetas: 

Pirmininkė – dr. Lina Tamutienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė. 
Nariai: 
Ginta Gerikaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė; 
dr. Nedas Jurgaitis, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorės pavaduotojas; 
Raminta Kudrickaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos tarptautinių ryšių koordinatorė; 
dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo komunikacijos specialistė; 
dr. Rasa Pocevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybos 
vadovė; 
prof. dr. Teodoras Tamošiūnas, Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo veiklos koordinatorius; 
dr. Ingrida Vaičiulytė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanė. 

 

 



 

 

 
 

Mokslinis komitetas: 

Pirmininkė – dr. Renata Macaitienė, Šiaulių valstybinės kolegijos, Vilniaus universiteto Šiaulių 
akademijos profesorė. 
Nariai:  
dr. Rita Bužinskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros docentė; 
dr. Milena Carvalho, Porto politechnikos instituto Porto apskaitos ir verslo mokyklos Informacinių 
sistemų ir informacijos mokslų katedros vyresnioji dėstytoja (Portugalija);  
dr. Donatas Dervinis, Šiaulių valstybinės kolegijos Inžinerijos mokslų katedros docentas; 
dr. Rainer Rubira García, profesorius, Karaliaus Chuano Karloso universiteto Audiovizualinės 
komunikacijos ir reklamos departamento direktorius, UNESCO Komunikacijos tyrimų katedros 
vadovas (Ispanija); 
dr. Lina Garšvė, Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė, Socialinio darbo 
katedros docentė; 
dr. Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė; 
dr. Jurgita Macienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros docentė; 
dr. Neringa Povilaitienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros vedėja, lektorė; 
Renáta Tomášková, Ostravos universiteto Tarptautinių ryšių  prorektorė, Menų fakulteto anglų ir 
amerikanistikos studijų dėstytoja (Čekija). 
 

Svarbiausios datos: 

Iki 2023 m. balandžio 14 d. registracija internetu: https://bit.ly/KvietimasAMSRDV_SVAKO2023 
2023 m. balandžio 25 d. skelbiama preliminari konferencijos programa. 
2023 m. gegužės 16 d. 9 val. konferencijos pradžia. 
 

 
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų. 
 

 
Konferencijos pranešimo trukmė – 15 min. 
 

 
Straipsnių publikavimas: 
Konferencijos dalyviai kviečiami skaitytų pranešimų pagrindu parengti ir publikuoti straipsnius. 
recenzuojamame žurnale „Professional Studies“ (ISSN 2345-0576). Reikalavimai straipsniams ir 
pateikimo tvarka skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos tinklalapyje https://svako.lt/lt/apie-
mus/mokslo-taikomoji-veikla/professional-studies-theory-and-practice 
 

 
Informaciją teikia: 
Mokslo komunikacijos specialistė dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, tel. (8 41) 52 37 69, 8 698 86 
003, el. p. s.papaurelyte@svako.lt.  
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