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Fakulteto renginio moksleiviams 
pavadinimas 

Data Atsakingas asmuo, kontaktai Trumpas aprašymas 

Verslumo forumas „Kapitalas ar idėja? Drąsa 
pradėti“ (4 akad. val.)  

2018 m. 10 mėn. 17 d. 
14 val. Lekt. dokt. Aistė Čapienė, 

priemimas@asu.lt 

Verslumo forume gera energija dalinsis, įkvėps, 
padrąsins ir motyvuos verslus nuo nulio pradėję ir 
išvystę pranešėjai.  

„Creative Lab“ verslo problemų sprendimų 
pristatymas (4 akad. val.) 

2018 m. 12 mėn. 5 d. 
(laikas derinamas iš 
anksto) 

Lekt. dokt. Aistė Čapienė, 
priemimas@asu.lt 

Renginio metu sužinosite, kaip studentų grupelės 
sprendė realaus verslo atvejus, problemas ir kokios 
idėjos gimė šiame procese 

Paskaita „Asmeninių finansų valdymas“ 

2018 m. 11 – 12 mėn. 
2019 m. 01– 03 mėn. 
(laikas derinamas iš 
anksto) 
 

Dokt. Laima Skauronė, 
priemimas@asu.lt 

Asmeninių finansų valdymas yra paprastesnis  nei 
įmonių finansų ar investicijų valdymas, tačiau norint 
savo finansus valdyti tinkamai taip pat reikia tam tikrų 
žinių, patirties bei įpročių. Paskaitos metu moksleiviai 
sužinos, kaip racionaliai tvarkyti savo finansus, išmoks 
juos planuoti ir galbūt pakeisti savo elgseną. 

Paskaita „Rinkodaros komunikacijos 
įdomybės ir nuodėmės: Lietuvos ir  pasaulio 
pėdomis“ 

2018 m. lapkričio mėn. 
antra pusė (laikas 
derinamas iš anksto) 

2018 gruodžio mėn. 
pradžia (laikas 
derinamas iš anksto) 

Lekt. Vitalija Vanagienė, 
priemimas@asu.lt 

Paskaitos metu pristatomos įdomiausiomis ir 
sėkmingiausiomis laikomos Lietuvos ir pasaulio 
rinkodaros idėjos, taktikos produktui ar paslaugai 
parduoti ir pirkti, teisinių reikalavimų aspektai.  Taip 
pat aptariami nesektini, probleminiai rinkodaros 
pavyzdžiai.  Paskaita skirta kritiškam mąstymui, 
kūrybinių minčių plėtojimui,  analizuojant  verslo 
sėkmes, sunkumus bei  numatant galimas jų 
panaudojimo kryptis mokinių verslumo veiklose. 

Rinkodaros protmūšis#2018 

2018 m. lapkričio mėn. 
antra pusė (laikas 
derinamas iš anksto) 

2018 m. gruodžio mėn. 
pradžia (laikas 
derinamas iš anksto) 

Lekt. Vitalija Vanagienė, 
priemimas@asu.lt 

Jau nėra keista, jog šiuolaikinė rinkodara turi įtakos 
visiems visuomenės nariams. Tad  komandoje ar 
pavieniui  galėsite išbandyti savo jėgas ASU studentų 
konstruotuose šiuolaikinės išmintingos  rinkodaros 
teminių klausimų srityse. Seminaro kontekstas 
sudomins smalsius mokinius, neturinčius laiko skaityti 
storų rinkodaros knygų. Žaismingas laiko praleidimas, 
skatinantis komandiškumą, pasitikėjimą. Nugalėtojai 
apdovanojami prizais.  



   
 

   
 

Paskaita „Ekonomikos anatomija“ 

2018 m. pirmadieniais  
nuo 12.20 iki 13.20 val.  

2018 m. ketvirtadieniais 
nuo 13.00 iki 14.00 val. 

Lekt. Rolandas Rakštys, 
priemimas@asu.lt 

Naudojantis kūno sandaros ir fizikos principais įdomiai 
ir neįprastai pristatomi ekonomikos dėsniai, vykstantys 
egzistuojančioje valstybės ir verslo sistemoje.  

Ekonomikos ir vadybos žinių turnyras 

 

Pagal susitarimą 
Dr. Anastasija Novikova, 
priemimas@asu.lt 

Moksleiviai kviečiami priimti iššūkį  ir patikrinti savo 
žinias apie įdomiausius ekonomikos ir vadybos faktus, 
pamąstyti ir rasti logiškus sprendimus. Turnyras vyksta 
pasiskirsčius į komandas.  

Sumanaus moksleivio akademija 

 

Registracija iki spalio 26 
d. 

Užsiėmimai vyktų pagal 
susitarimą 

Lekt. dokt. Aistė Čapienė 

Dokt. Laima Skauronė 

verslumocentras@asu.lt 

 

Sumanaus moksleivio akademijos užsiėmimai vyksta 
seminarų principu (4 kartus per mokslo metus po 4 
akad. val.) susitarus individualiai apie galimas dienas. 
Kiekvieną kartą  moksleiviai dirba pagal iš anksto 
parengtas užduotis: generuoja verslo idėjas, analizuoja 
lyderių sėkmės istorijas, lavina viešojo kalbėjimo 
įgūdžius, mąsto kūrybiškai ir dirba komandose. 
Pabaigoje parengia ir pristato verslo idėją . Moksleivių 
skaičius – viena klasė. 

Seminaras „Jūsų geras CV – raktas į 
darbdavio širdį“ 

2018 m.  10  mėn. 17 d.  15 
val. 

 

Profesijos konsultantė Daiva 
Pugevičienė, karjera@asu.lt 

 

Seminare aptariami pagrindiniai gyvenimo aprašymo 
rašymo principai,  dažniausiai daromos klaidos ir 
padedama teisingai susikurti  CV.  

Seminaras „Darbo paieškos laiškų 
(motyvacinio, rekomendacijos, padėkos) 
rengimas“ 

2018 m. 10 mėn.  24 d.  15 
val. 

 

Profesijos konsultantė Daiva 
Pugevičienė, karjera@asu.lt 

Kiekvienas parašytas žodis turi turėti savo vietą ir tikslą, 
nes su savo gyvenimo aprašymu „parduodate“ save 
darbdaviui. Seminare sužinosite pagrindines taisykles, 
kaip tai padaryti sėkmingai. 

Seminaras „Ar paspaudęs 6 rankas pakliūsiu 
pas įžymybę? Kontaktų tinklo kūrimas“ 

2018 m.  11 mėn.  7 d. 15 
val. 

 

Profesijos konsultantė Daiva 
Pugevičienė, karjera@asu.lt 

Aptariami pagrindiniai bendravimo su darbdaviais 
principai, mokoma, kaip apsikeisti kontaktais, kokių 
klaidų vengti bendraujant su būsimais darbdaviais.  

Seminaras „Laiko planavimas – efektyvi 
strategija ar varžanti iliuzija?“ 

2018 m. 11 mėn. 28  d. 15 
val. 

 

Profesijos konsultantė Daiva 
Pugevičienė, karjera@asu.lt 

Dažnai girdime „vėluoju“, „niekur nespėju“...o šiuos 
žodžius lydi nepasitenkinimas, susierzinimas, kaltės 
jausmas. Seminare analizuosime, kodėl jaučiame laiko    

 

   
 

stygių, kodėl taip nutinka, kur dingsta laikas. 

Seminaras „Mokslai be streso, arba „nervus į 
konservus“ – kaip įveikti atsiskaitymų baimę 
ir suvaldyti stresą“ 

2018 m. 12 mėn. 5 d. 15 
val. 

 

Profesijos konsultantė Daiva 
Pugevičienė, karjera@asu.lt 

Ar žinojote, kad tam tikras nerimo lygis kartais gali ne 
tik trukdyti, bet ir padėti. Seminare analizuosime, kada 
nerimas padeda, o kada kenkia. Sužinosite svarbiausius 
dalykus, kaip įveikti ir suvaldyti savo baimes.  

 

 

Susisiekime:
ASU Priėmimo grupė

8 37 752 200 arba 8 655 47241
priemimas@asu.lt

stygių, kodėl taip nutinka, kur dingsta laikas.


