
Kūrybingiausi studentai verslu domėjosi Suomijoje 
 
Dvejus metus vykstančio studentų verslumo ugdymo projekto START dalyviai, Nacionalinio 

konkurso nugalėtojai, buvo paskatinti kelione į Suomiją, kur galėjo susipažinti su partnerių iš Aalto 
universiteto. sukaupta verslumo ugdymo patirtimi. Galimybe dalyvauti praktiniame mokomajame 
vizite džiaugėsi tie aukštųjų mokyklų studentai, kurių pasiūlytos verslo idėjos buvo įvertintos kaip 
pačios kūrybingiausios. Vizito metu verslo idėjų konkurso laureatai susipažino su Suomijos įmonių 
patirtimi pradedant verslą, Aalto universitete ir bendrai Suomijoje teikiamą paramą verslo pradžios 
stadijoje. 

Klaipėdos universiteto doktoranto Tomo Lenkausko, verslo idėjų konkursui pateikusio 
originalų pasiūlymą kaip LED šviestuvais apšviesti jūrinius akvariumus, darbas buvo įvertintas 
geriausiai. Jaunuolis sako, kad praktinis mokomasis vizitas į Suomijos Aalto universitetą jam buvo 
didelis paskatinimas. „Kaip verslo atstovui labai patiko universitete vykęs seminaras, kuriame 
patirtį turintys žmonės pasakojo, kaip vystant verslą nugalėti sunkumus. Kaip dėstytojui įdomi 
buvo galimybė pasidomėti kitos šalies studijų sistema ir mokymo programomis“, – pasakoja 
Tomas. Jam buvo malonu pastebėti, kad katedra, kurioje dirba, studijų programomis nė kiek 
neatsilieka nuo kolegų suomių. Naujausia suomių pedagogų mokslo kryptis – skatinti studentus 
kurti savo idėjų prototipus. Ir Klaipėdos universitetas jau turi laboratorijų, kuriose studentai kuria 
šiuos prototipus, demonstruoja juos parodose. 

Aalto universitete vykusiame verslo planavimo seminare T.Lenkauskas pristatė ir savo verslo 
idėją. „Didelių pastabų nesulaukiau, gavau daug naudingų patarimų“, – įspūdžiais dalijosi 
doktorantas.  

Kitas Klaipėdos universiteto auklėtinis, START konkurso laureatas Matas Donėla 
magistrantūroje studijuoja techninių informacinių sistemų inžineriją. Pasiūlęs modulinių 
termostatų kūrimo idėją vaikinas toliau ją žada tobulinti ir tiki, kad baigęs studijas imsis nuosavo 
verslo. “Išvyka į Suomijos aukštąją mokyklą buvo įdomi įvairiapusiai. Daug pamačiau, sužinojau, 
praplėčiau akiratį. Erdvios, gražiai įrengtos auditorijos, laboratorijos, moderni įranga, verslo centro 
aplinka, padedanti studentams įgyvendinti savo idėjas, paliko didelį įspūdį“, – pasakojo Matas.  

„O mums labiausiai patiko universiteto Studentų verslo centras (Start-up sauna), taip pat 
studentų Dizaino centras, – teigia Kauno technologijos universiteto ketvirtakursės Justina 
Lydekaitytė ir Jovita Labalaukytė. – Studentai patys juose bando plėtoti verslo idėjas, padėti vieni 
kitiems. Sulaukia palaikymo ir pagalbos iš dėstytojų. Daug galimybių jaunimui dirbti su pačia 
moderniausia įranga, išbandyti naujausias technologijas“. 

Naudingų verslo idėjų Justinai ir Jovitai kilo neformaliame susitikime bendraujant su įmonių 
vadovais, verslininkais. Netradicinė buvo ir konferencija, skirta verslo problemoms aptarti, beje, 
vykusi vardinėje „Nokia“ salėje. Rėmėjų parama universitetui labai svarbi, absolventai mielai remia 
aukštąsias mokyklas. Konferencijoje pranešėjai prisistatė originaliai, akcentuodami pagrindinę 
mintį – versle nereikia bijoti būti išskirtiniais. Antai ledo ritulio treneris pasakojo, kaip susieti 
sportą su verslu ir kaip svarbu verslininkui palaikyti gerą fizinę formą. Kitas prelegentas į auditoriją 
prabilo muzikine kalba ir vaidybos elementais, į šį reginį įtraukdamas visus dalyvius.  

 Visi vizito dalyviai dėkingi Aalto universiteto profesoriams Markkui Virtanenui ir Jormai 
Pohtolai, globojusiems lietuvius visos viešnagės metu. Šie du profesoriai studentams jau buvo 
pažįstami – įdomių jų paskaitų apie jaunimo verslumo ugdymą START dalyviai klausėsi Lietuvoje. Ir 
Helsinkyje su prof. M. Virtanenu diskutuota apie finansus: iš kur jų gauti, kaip jais disponuoti. 

Vilniaus kolegijos studentui Linui Kulbačiauskui įdomu buvo pamatyti kitokio tipo 
universitetą, kur, pasak jo, studentai gali mokytis savarankiškai – kada nori ir tai, ko nori. Iš 
kvalifikuotų dėstytojų kiekvienas gali pasiimti tai, ko jam labiausiai reikia. Įsiminė ir susitikimai 
„Technopolyje“ – technologijų parke, kur įsikūrusios naujos suomių verslo įmonės. “Pabendravę 



verslo atstovais išgirdome tai, ko neperskaitysi jokiame vadovėlyje. Tai ir buvo naudingiausia“, – 
pokalbio privalumus atskleidė Linas. Jis pastebėjo esminį skirtumą nuo mūsiškių universitetų – 
Suomijos aukštojoje mokykloje rengiami verslininkai, o pas mus, deja, – ne. 

Aleksandro Stulginskio universiteto magistrantui Bartui Giedraičiui didelį įspūdį paliko 
santykis tarp studentų ir dėstytojų bei verslo atstovų, kurie veikia išvien. Verslo centre studentams 
ne tik atsiveria palankios galimybės pradėti plėtoti savo verslą ir sulaukti aukščiausio lygio pagalbos 
iš verslininkų bei universiteto specialistų. „Start-up“ centruose studentų veikla išties atspindi Aalto 
universiteto šūkį, jog čia susitinka mokslas ir dizainas su technologijomis bei verslu. „Vizito metu 
matėme naujausią tuo metu studentų sukurtą produktą – „Paulig“ kavos pakelio plastikinį 
dangtelį, kuris pradedamas pardavinėti daugelyje pasaulio šalių. Studentai turi puikias galimybes 
realizuoti savo idėjas ir jas paversti sėkmingu verslu“, –  Suomijoje patirtais įspūdžiais dalijosi ASU 
magistrantas. 

Primename, kad projekto „Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir 
verslo centruose (slėniuose) – START“ įgyvendinimas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos 
ir Lietuvos Respublikos. Projekte dalyvauja KTU regioninis mokslo parkas, Kauno technologijos 
universitetas, Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas, Vytauto Didžiojo universitetas, 
Klaipėdos Mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos universitetas, Visorių informacinių technologijų 
parkas, Vilniaus kolegija, Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo ir technologijų parkas ir 
Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija. 
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