
  

 

 

K  V  I  E  T  I  M  A  S 
į tarptautinę studentų mokslinę-praktinę konferenciją  

 „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“ 
2021 m. gegužės 6 d. 

Šiauliai 
 

Konferencijos tikslai: 
• skatinti ir populiarinti studentų mokslinį tiriamąjį darbą; 
• pristatyti baigiamuosiuose, kursiniuose darbuose, projektuose ir kituose darbuose pateiktas idėjas. 
 
Numatomos temos 
1. Naujosios technologijos inžinerijos moksluose.  
2. Verslas, ekonomika ir vadyba: problemos ir galimybės. 
3. Apskaita, auditas, finansai: teorija ir praktika. 
4. Informacijos ir komunikacijos raiška informacinėje visuomenėje. 
 
Organizacinis komitetas 
Pirmininkė – dr. Ingrida Vaičiulytė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanė. 
Nariai: 
• Kamilė Dudkova, Šiaulių valstybinės kolegijos Finansų studijų programos antro kurso studentė; 
• Paulina Grybauskaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Informacinių sistemų technologijos studijų programos 

trečio kurso studentė; 
• Erika Jonuškienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros vedėja; 
• dr. Nedas Jurgaitis, Šiaulių valstybinės kolegijos Mokslo skyriaus vedėjas, docentas; 
• dr. Žaneta Kavaliauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros docentė; 
• Lukas Kudulis, Šiaulių valstybinės kolegijos Informacinių sistemų technologijos studijų programos trečio kurso 

studentas; 
• prof. dr. Luis Loures, Portalegrės politechnikos instituto viceprezidentas (Portugalija); 
• Ingrida Morkevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos mokslų katedros vedėja; 
• Kamilė Raugalytė, Šiaulių valstybinės kolegijos Finansų studijų programos antro kurso studentė; 
• doc. dr. Lilyana Ivanova Rusanova, Gabrovo technikos universiteto tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų 

ryšių prorektorė (Bulgarija); 
• mgr. Inese Vingre-Ruskule, Apskaitos ir finansų koledžo direktoriaus pavaduotoja (Latvija); 
• Vaida Steponavičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos mokslų katedros lektorė. 

 

Mokslinis komitetas 
Pirmininkė– dr. Renata Macaitienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos mokslų katedros profesorė.  
Nariai: 
• dr. Rita Bužinskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros docentė; 
• dr. Dragomir Penkov Chantov, Gabrovo technikos universiteto Automatikos, informacijos ir valdymo sistemų 

katedros vedėjas, docentas (Bulgarija); 
• dr. Rainer Rubira-García, Karaliaus Chuano Karloso universiteto profesorius (Ispanija); 
• dr. Liudvikas Kaklauskas, Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos mokslų katedros docentas; 
• mgr. Laila Kelmere, Apskaitos ir finansų koledžo docentė (Latvija); 
• dr. Gastão Marques, Portalegrės politechnikos instituto Ekonomikos mokslų ir organizacijų katedros 

docentas (Portugalija); 
• Aistė Padgureckienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros lektorė; 
• dr. Edgardo Sica, Fodžos universiteto docentas (Italija); 



• Renata Šivickienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros lektorė;  
• dr. Maria José Varadinov, Portalegrės politechnikos instituto Ekonomikos mokslų ir organizacijų katedros 

docentas (Portugalija);  
• dr. Anna Vintere, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto Matematikos katedros lektorė (Latvija). 
 

Svarbios datos: 
• Iki 2021 m. balandžio 23 d. registracija internete: https://forms.gle/UokwPQ8HYgq8Vmm38 
• 2021 m. balandžio 30 d. skelbiama preliminari konferencijos programa. 
• 2021 m. gegužės 6 d. 10 val. konferencijos pradžia. 
• Straipsniai, parengti konferencijos pranešimų pagrindu, priimami iki 2021 m. gegužės 28 d.  

 
Pranešimo trukmė – iki 10 min. 
 
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų. 
 
Konferencija vyks nuotoliniu būdu Google Meet arba Zoom platformoje. 

 
 

Pranešimų tema parengti straipsniai bus publikuojami (elektronine forma) konferencijos straipsnių 
rinkinyje. Tekstai nebus recenzuojami.  
 
STRAIPSNIS PATEIKIAMAS ŠIA TVARKA 

 Bendrieji struktūros ir formatavimo reikalavimai:  
• Straipsnio pavadinimas (didžiosiomis raidėmis, šriftas – 14 pt, pusjuodis).  
• Autoriaus ,-ių vardas,-ai, pavardė, -ės (12 pt, pusjuodis kursyvas).  
• Mokymosi įstaiga ir adresas (10 pt, kursyvas).  
• Straipsnio anotacija (iki 500 spaudos ženklų, lietuvių kalba, 10 pt, normalus).  
• Pagrindiniai žodžiai (2–5 žodžiai, 10 pt, normalus).  
• Teksto skyrių pavadinimai (12 pt, pusjuodis).  
• Pagrindinis tekstas (12 pt, normalus).  
• Lentelių ir paveikslų pavadinimai (12 pt, normalus).  
• Lentelių tekstas (10 pt, normalus).  
• Lentelės ir paveikslai maketuojami puslapio viduryje.  
• Rengiama A4 formato lape, viena skiltimi: šriftas Times New Roman, tarpas tarp eilučių – viengubas; 

paraštės: viršuje – 1,5 cm, apačioje – 1,5 cm, kairėje – 2,0 cm, dešinėje – 2,0 cm.  
 
Rekomenduojamos straipsnio dalys:  
• Įvadas (rekomenduojama nurodyti temos / tyrimo aktualumą, objektą, tikslą, uždavinius, metodiką).  
• Straipsnio tekstas (gali būti padalintas į skyrius).  
• Išvados / rekomendacijos.  
• Informacinių šaltinių sąrašas. 

 
Straipsnius siųsti el. paštu ntsv@svako.lt iki 2021 m. gegužės 28 d. 


