
  

 

 

VERSLO IR APSKAITOS KATEDROS STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA 

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

skirtą Kolegijos veiklos 15-iesiems veiklos metams paminėti 

„STUDENTŲ TAIKOMOSIOS - TIRIAMOSIOS VEIKLOS SKLAIDA“ 
2017 m. gegužės 11 d. 

Šiauliai 
 

Konferencijos tikslai 

 skatinti ir propaguoti studentų mokslinį-tiriamąjį darbą 

 pristatyti baigiamuosiuose, kursiniuose, projektuose ir kituose darbuose pateiktas idėjas 
 

Numatomos temos 

1. Verslas ir vadyba: realijos, problemos ir galimybės 

2. Ekonomikos pokyčiai ir tendencijos 

3. Apskaita, auditas, finansai: teorija ir praktika  
 

Organizacinis komitetas 

Pirmininkas – Saulius Palepšaitis, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas. 

Nariai 

 Virginija Latvėnienė, Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė 

 Erika Jonuškienė, Verslo ir apskaitos katedros vedėja 

 Aistė Padgureckienė, Verslo ir apskaitos katedros lektorė 

 Laura Lukošiūtė, Finansų studijų programos pirmo kurso F16 grupės studentė 

 Gabrielė Černauskaitė, Finansų studijų programos pirmo kurso F16 grupės studentė 

 Radvilė Jocaitė, Verslo ekonomikos studijų programos antro kurso VE15 grupės studentė 

 Karolis Mikšas, Verslo ekonomikos studijų programos antro kurso VE15 grupės studentas 

 Simona Mikininaitė, Verslo ekonomikos studijų programos antro kurso VE15 grupės studentė 

 

Mokslinis komitetas 

Pirmininkas – dr. Tea Kasradze, Gruzijos Kaukazo tarptautinio universiteto profesorė. 

Nariai 

 dr. Edgardo Sica, Foggia universiteto docentas 

 dokt. Rita Bužinskienė, Verslo ir apskaitos katedros lektorė 

 dr. Jurgita Macienė, Vadybos ir komunikacijos katedros docentė 

 dokt. Palmira Papšienė, Verslo ir apskaitos katedros lektorė 

 dr. Rasa Pocevičienė,Verslo ir apskaitos katedros docentė 

 dr. Ligita Šalkauskienė, Vadybos ir komunikacijos katedros docentė 

 dokt. Renata Šivickienė, Verslo ir apskaitos katedros lektorė 
 
 

Svarbios datos: 

 

    Iki 2017 m. gegužės 2 d. registracija internete: https://goo.gl/forms/rj97IMtSMQGQcOkZ2 

 2017 m. gegužės 5 d. skelbiama preliminari konferencijos programa. 

 2017 m. gegužės 11 d. 9 val. dalyvių registracijos pradžia, 10 val. konferencijos pradžia. 

 Straipsniai, parengti konferencijos pranešimo pagrindu, priimami iki gegužės 12 d. 

 

Pranešimo trukmė – iki 10 min. 

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų. 

Konferencija vyks Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Aušros al. 40, Šiauliai.  
 

 

 

https://goo.gl/forms/rj97IMtSMQGQcOkZ2


 

STRAIPSNIS PATEIKIAMAS ŠIA TVARKA: 
 

 1. Straipsnio pavadinimas. 

 2. Autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės). 

 3. Įstaigos pavadinimas 

 4. Straipsnio anotacija (apie 500 spaudos ženklų). 

 5. Raktiniai žodžiai (iki 5 žodžių). 

 6. Straipsnio tekstas. 

 7. Santrauka anglų kalba (iki 3000 spaudos ženklų). 

 8. Literatūros šaltiniai. 

 

 TECHNINIAI STRAIPSNIO RENGIMO REIKALAVIMAI: 

 

 Teksto redaktorius – Microsoft Word. 

 Šriftas – Times New Roman, 12 pt. 

 Puslapių formatas – A4. 

 Straipsnio apimtis (iki 30000 spaudos ženklų) ar (iki 10 psl.) 

 Puslapio paantraštės: 2x2x2x2. 

 Tekstas rašomas 1 intervalo eilėtarpiu. 

 Lentelės, paveikslėliai, nuotraukos – maketuojami puslapio viduryje, ne didesni nei nustatytos 

paraštės. 

 Citavimo stilius – APA. 

 
 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu finansu.kat@svako.lt arba tel. 8 41 525 051 

mailto:finansu.kat@svako.lt

