TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„ SOCIALINIO VERSLUMO UGDYMAS KINTANČIOJE VISUOMENĖJE“
2019 m. kovo 21 d.
Kolpingo kolegija, A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva
KONFERENCIJOS TIKSLAI
Suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti socialinio verslumo ugdymo iššūkius
nuolat kintančioje visuomenėje; pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus, pasidalinti
įžvalgomis, patirtimis bei novatoriškomis idėjomis.
KONFERENCIJOS APRAŠYMAS
Akivaizdu, jog socialinis verslumas šių dienų visuomenėje tapo itin svarbia kompetencija. Tai gebėjimas sukurti
novatoriškus sprendimus socialinių ir aplinkosauginių problemų sprendimui ir mobilizuoti informaciją, idėjas,
išteklius ir socialines struktūras tvariems socialiniams pokyčiams įgyvendinti. Tačiau nuolat kintančiomis
visuomenės sąlygomis socialinio verslumo ugdymas tampa dar aktualesnis.
Konferencijos metu socialinio verslumo klausimai (nevyriausybinių organizacijų ir verslo socialinė partnerystė,
verslumo kompetencijos ugdymas mokykloje, jaunimo verslumo ugdymas, socialinės atsakomybės iššūkiai
turizme ir kt.) bus diskutuojami remiantis skirtingomis Europos šalių patirtimis, aptariant specifinius iššūkius
socialinio verslumo ugdyme bei dalinantis gerąją patirtimi.
KONFERENCIJOS POTEMĖS
Dalyviai kviečiami skaityti pranešimus bei publikuoti straipsnius(anglų arba lietuvių kalbomis) tokiose
potemėse:
-

Socialinio verslo charakteristikos ir jų kaita
Jaunimo verslumo ugdymas
Verslumo kompetencijos ugdymas mokykloje
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir verslo socialinė partnerystė
Bendruomeniškumo ir savanoriškos veiklos plėtra
Verslumas socialiniame darbe
Socialinė atsakomybė turizme
Aplinkosaugos problemų sprendimas pasitelkiant socialinio verslumo kompetencijas
Europos šalių bendradarbiavimas socialinio verslumo kontekste
Inovacijų kūrimas sprendžiant socialines problemas

KONFERENCIJOS VŠĮ Kolpingo kolegija
VIETA A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva
Bavarijos salė

SVARBIAUSIOS Dalyvio registracija iki 2019 m. kovo 14 d.: https://goo.gl/ycSdHj
DATOS
Pranešimo anotacijos (lietuvių arba anglų k.) registracija iki 2019 m. kovo 14 d.:
https://goo.gl/ycSdHj
Straipsnio anotacijos (lietuvių arba anglų k.) registracija iki 2019 m. kovo 14 d.:
https://goo.gl/ycSdHj
Straipsnių (lietuvių arba anglų k.) pateikimas iki 2019 m. balandžio 25 d.
Straipsnius siųsti adresu: conference2019@kolpingokolegija.lt
Recenzuoti straipsniai bus išleisti atskiru leidiniu „Iššūkiai ir socialinė
atsakomybė versle“, kuris yra indeksuojamas EBSCOhost duomenų bazėje.
Konferencijos diena – 2019 m. kovo 21 d.

KONFERENCIJOS
MOKESTIS

 Dalyvio su straipsniu ir pranešimu (lietuvių arba anglų k.) mokestis - 27 Eur
(registruojantis po kovo 14 d. – 32 Eur).
 Dalyvio tik su pranešimu (lietuvių arba anglų k.) mokestis – 15 Eur
(registruojantis po kovo 14 d. – 20 Eur).
 Dalyvio mokestis – netaikomas (norint gauti 8 ak. val. pažymėjimą – 10
Eur).
Informacija pinigų pervedimui:
VŠĮ Kolpingo kolegija (įm.k.193038291)
Sąskaitos Nr.: LT13 7044 0600 0323 1710
AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: tarptautinė konferencija 2019

KONFERENCIJOS
KALBA

Anglų, lietuvių.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės:
Gintarė Trakelytė
VŠĮ Kolpingo kolegija
Raguvos g. 7, LT-44275, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 613 82601
El. paštas: conference2019@kolpingokolegija.lt

Išmintis yra lyg amžinai deganti ugnis, su kuria galima įžiebti daug kitų ugnelių.
Tačiau ji nuo to nė kiek nesumažėja, ji išlieka didelė, kaitri ir spinduliuojanti.
(Kun. A. Kolpingas)

BENDROSIOS NUOSTATOS STRAIPSNIO RAŠYMUI
Autorius, rašydamas straipsnį, turi:
 Straipsnį rengti, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir dalykinės terminijos.
 Argumentuotai išdėstyti savo nuomonę analizuojamos temos klausimais.
 Sudaryti naudotos literatūros sąrašą APA (American Psychology Association) standartu.
https://www.apastyle.org/learn/index
Straipsnis tekstas įforminamas:
 Times New Roman 12 pt šriftu ir 1 intervalu tarp eilučių.
 Paraštės kairėje – 30 mm, dešinėje – 15 mm, viršuje – 20 mm ir apačioje – 20 mm.
 Teksto pastraipų pirmosios eilutės įtrauka 10 mm (atstumas nuo kairiosios paraštės).
 Tekste galima paryškinti atskirus žodžius ar sakinius.
 Paveikslai ir lentelės tekste numeruojamos ištisai (pavyzdžiui, 1 lentelė, 3 paveikslas).

STRAIPSNIO STRUKTŪRA
 Pavadinimas (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas (bold), 14 pt)
 Autoriaus vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas, pasviras (bold,
italic) 12pt)
 Atstovaujama organizacija (centruota, normalus (normal) 12 pt)
 Anotacija (lietuvių ir anglų k.) (iki 100 žodžių, pasviras (italic), 11 pt). anotacijoje anglų k.
turi būti pateikti pavadinimas, organizacija, autorius ir anotacijos tekstas, kuris turėtų
atsakyti į klausimus: kuo aktuali straipsnio tema? koks straipsnio tikslas ir objektas? kokie
yra tyrimo uždaviniai? kokia tyrimo metodika naudota? kokie yra tyrimo rezultatai ir kokios
išvados?
 Įvadas, skyriai, išvados (pavadinimas pajuodintas (bold), kitas tekstas normalus (normal),
lygiavimas pagal kairį kraštą su 1 cm įtrauka, 12 pt)
 Literatūra (nuorados literatūros sąraše pateikiamos APA (American Psychological
Association) standartu, abėcėlės tvarka, 11 pt)
 Lentelės (lentelės pavadinimas (10 pt, pajuodintas (bold), centruotas) pateikiamas virš
lentelės, numeruojama arabiškais skaitmeninmis. Lentelės duomenys (10 pt, normalus
(normal)).
 Paveikslai (paveikslo pavadinimas (10 pt, pajuodingas (bold), centruotas), pateikiamas po
paveikslu)
 Formulės (formulės surinktos Ms Word formulių redaktoriumi (10 pt), numeruojamos)

