Vytauto Didžiojo universiteto studentai - studentų verslumo ugdymo projekto
START dalyviai
Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto studentai ir dėstytojai, kartu su kitomis
keturiomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio ir Klaipėdos
universitetais bei Vilniaus kolegija ir penkiais mokslo parkais - KTU regioniniu mokslo parku, Kauno aukštųjų
ir informacinių technologijų parku, Klaipėdos mokslo ir technologijų parku, Visorių informacinių technologijų
parku bei Kauno smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija) dalyvavo dvejus metus trukusio ir dabar
finišuojančio verslumo ugdymo projekto START veikloje.
Prabėgę dveji metai – tai aktyvios veiklos, paskaitų, seminarų, verslo aplinkios modeliavimo,
verslo idėjos generavimo bei vystymo ir tobulinimo metai. Tai puiki galimybė pabendrauti su verslo pasaulyje
įsitvirtinusiais ir daug patirties turinčiais mentoriais, įgyti patirties, pasisemti žinių.
VDU šiame projekte atstovavo informatikos fakulteto studentai ir dėstytojai. Jie, pasidalinę į
septynias komandas, stengėsi gilintis į verslo kūrimo subtilybes, suprasti ir įvertinti rinkos situaciją ir ją
išnaudoti savo verlo idėjos įgyvendiniui. Vieniems geriau sekėsi verslo imitacinės aplinkos įvaldymas
(komandai „Juodžio žvilgsnis“), kitiems – savo verslo idėjos generavimas ir vystymas. Tačiau tiek vieni, tiek
kiti prajektu ir jo rezultatais liko patenkinti.
Viena aktyviausių ir veržliausių komandų, kuri savo išvystytą verslo idėją nusiteikusi įgyvendinti
praktikoje buvo komanda „Žalia“. Ją sudarė penki Informatikos fakulteto dabartiniai trečiakursiai: Daumantas
Stanikūnas, Greta Ciganaitė, Vidmantė Geišaitė, Erika Palubinskaitė ir Evelina Visockaitė. Šie studentai su
užsidegimu dalyvavo visose projeto veiklose, aktyviai ruošėsi ir pristatė savo verslo idėja Nacionaliniame
verso idėjų konkurse.
Paprašėme šių studentų pasidalinti savo mintimis ir pastebėjimais apie projektą:
„ START projektas mums davė didelę patirtį. Projekto metu nuveikėme daug svarbių darbų, kurie mus
praturtino naujomis pažintimis, svarbiomis pamokomis, nauju požiūriu į verslą Lietuvoje.
Projektas prasidėjo 2011 lapkričio mėnesį. Nuo tada išklausėme daugybę įdomių ir vertingų paskaitų, kurios
trukdavo visą darbo dieną. Jų svarba akivaizdi: čia negailėdami patarimų savo patirtimi dalinosi autoritetingi
Lietuvos verslininkai bei profesoriai iš Suomijos Aalto universiteto. Dienos prabėgdavo nepastebimai, kadangi
studentai būdavo įtraukiami į paskaitas. Pavyzdžiui, teko skaičiuoti įmonės pinigus, modeliuoti logotipą ir pan.
Kilus neaiškumams, iškart galima kreiptis į specialistą, todėl geriau įsisavinome pateiktą medžiagą.
Įdomus, pusę metų trukęs projekto etapas buvo CESIM
verslo simuliatorius. Tai metodika, leidžianti patikrinti
savo įgūdžius analizuojant rinką, vykdant verslą ir
nerizikuojant realiais pinigais. Vyko du etapai: pirmasis
- lokalus, antrasis - globalus. Įdomiausia, kad esminės
verslo pamokos pateikiamos kaip žaidimas. Mes
gaminome ir eksportavome prekes, gavome pelną arba
patyrėme nuosmukį, konkuravome su kitomis projekto
komandomis. Ši projekto dalis parodė, kad akademinės
žinios ir verslumo bei konkurencijos pojūtis yra be galo
svarbūs dalykai norint kurti savo verslą. Supratome,
kokia dinamiška yra rinka ir kad niekada negalima
sustoti vietoje, nes tai reikštų Tavo verslo mirtį.

Kitas įsimintinas projekto etapas buvo praktika pasirinktoje įmonėje. Mūsų komanda pasirinko UAB Web
Partners. Tai įmonė, orentuota į interneto svetainių kūrimą ir globą, interneto projektus, rinkodarą internete,
interneto sprendimus verslui. Įmonės vadovas Mindaugas Juodaitis sužadino mumyse tvirtą norą sukurti
kažką apčiuopiamo, tai, kas būtų reikšminga ir aktualu kitiems. Svarbu paminėti, kad prieš save matėme
autoritetą, puikų žmogų, siekiantį kuo didesnės naudos mums. Į kiekvieną susitikimą ėjome smagiai nusiteikę
ir pasiruošę iš anksto. Praktika vyko mėnesį laiko, per šį laiką spėjome padaryti virtualaus korepetitoriaus
projektą GeriauNeiKa.lt (suprasti: Geriau Nei Kalt), kurį pristatėme nacionalinio konkurso I etape. Deja į
tolimesnį etapą nepatekome ir nebesivaržėme dėl pagrindinio prizo - stažuotės Suomijos Aalto universitete.
Tačiau liūdėti nebuvo kada, nes mūsų projektą atrinko tarp 8 geriausių Lietuvos studentų projektų
demonstruoti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) renginyje „ICT2013: Create, Connect, Grow“ („IRT2013:
kurti, jungti, augti“). Tai - didžiausias renginys, įvykęs Lietuvos pirmininkavimo ES laikotarpiu, trukęs tis
dienas. Mes pristatėme savo projektą viešai ir pusę dienos prie stendo mielai kalbėjomės su norinčiaisias
sužinoti daugiau apie jį. Sulaukėme susidomėjimo iš Kauno technologijos universiteto dėstytojo, kitų
studentų, taip pat atstovo iš Vokietijos.
START projektas mūsų komandai davė neįkainojamos patirties kuriant verslą nuo pradinės idėjos.
Neabejojame, kad šios žinios pravers netolimoje ateityje, galbūt net kuriant savo nuosavą verslą.“
Panašiai apie projektą atsiliepė ir kiti jo dalyviai.
Taigi, projektas START, apėmęs įvairius neformalaus ugdymo metodus, pasiteisino. Jo nauda neabejoja
dalyviai – VDU Informatikos studentai ir dėstytojai.
Projektą remia:
Studentų verslumo ugdymas integruotuose
mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose)
– START
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