KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto

„IŠŠŪKIO
PROJEKTAS“

Kas tai?
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Už kiekvienos
technologijos – žmogus
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KTU Ekonomikos
ir verslo fakulteto
„Iššūkio projektas“
15 ECTS kreditų modulis (lietuvių kalba), skirtas antrų metų KTU
Ekonomikos ir verslo fakulteto magistrantams bei kitiems suinteresuotiesiems (KTU kitų fakultetų studentams, ECIU tinklo studentams, verslo atstovams).

Modulio tikslas – ugdyti studentų gebėjimą identifikuoti, analizuoti, testuoti ir vystyti netradicinius strateginių situacijų sprendinius,
pasitelkti naujomis (originaliomis) mokslo žiniomis ir tarptautinėmis
praktikomis, tarpdisciplinine skirtingų verslo funkcijų prieiga ir sisteminiu mąstymu.

10 savaičių studentai dirbs tarpdisciplininėje komandoje. Galutinis
„Iššūkio projekto“ rezultatas – konsultacinis projektas socialiniam
partneriui pagal jo pateiktą realiai egzistuojantį iššūkį.

Kada “Iššūkio
projektas” vyks?
„Iššūkio projekto“ modulis yra pasirenkamasis modulis. Siekiant kokybiško
verslumo kompetencijos ugdymo, „IŠŠŪKIO PROJEKTAS“ NUMATOMAS
ĮGYVENDINTI 3 SEMESTRE, kai studentai išklauso studijų krypties modulius
1-2 semestruose.

Kodėl verta rinktis
„Iššūkio projektą“?
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Galimybė testuoti nestandartinius OUT OF THE BOX
strateginius sprendinius
realioje situacijoje.

Darbo tarpdisciplininėje
TOP vadovų komandoje
patirtis/ simuliacija.
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Asmeninės lyderystės
ugdymas ir profesionalo
profilio stiprinimas.

Grįžtamasis ryšys ir mentorystė iš verslo lyderių
(alumnų) bei tinklaveikla.

Už kiekvienos
technologijos – žmogus
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Kokios modulio
tematikos?
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Inovacijų ekosistemos ir
strateginio inovacijų valdymo
sprendimų projektavimas.

Verslo modelio inovacijų
sprendimų projektavimas.
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Skaitmeninės transformacijos
strateginių sprendimų
projektavimas.

Žiedinės ekonomikos
strateginių sprendimų
projektavimas.

05

06

Dirbtinio intelekto taikymo
sprendimų projektavimas.

Tvarumu grįstų įmonių
sprendimų ir vartotojo
elgsenos projektavimas.

Kokios kompetencijos
bus ugdomos?
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Už kiekvienos
technologijos – žmogus
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Socialinis ekonominis vertinimas.

Strateginis valdymas.

Organizacijos dizainas.

Projektų valdymas.

Pokyčių valdymas

Investicijų vertinimas.

Kokie “Iššūkio
projekto” dalyviai?
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Verslo įmonės ir organizacijos.

Studentai.

Dėstytojai / Tutoriai (tyrėjai).

Mentoriai.

Kaip „Iššūkio
projektas“ vyks?
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3 verslo ir mokslo lyderių „Inspire & ignite“ paskaitos.

5 mikro modulių kursai.

8 konsultacinės sesijos.

2 projektų pristatymai (tarpinis ir galutinis).

Kaip organizuojamas
konkursas?
“Iššūkio projekto” konkursas vykdomas
pirmų mokslo metų pavasario semestre KOVO 10-20 d.
Konkurso sąlygose įvardintos krypties kvotos,
socialinių partnerių pavadinimai bei jų siūlomi
iššūkiai atitinkantys vieną iš šešių tematikų.
Universiteto akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) studentas gali pasirinkti tik jo studijų
kryptį atitinkančią tematiką ir į ją kandidatuoja.
Studentų atrankos kriterijus yra jo pirmo semestro studijų aritmetinis vidurkis. Kiekvienos
studijų programos studentų skaičiui yra
numatoma kvota.

Po konkurso komandos sudaromos atsitiktine tvarka. Jei
susidaro nepilna studentų komanda, “Iššūkio projekto”
modulio koordinatorius jos narius priskiria kitai
suformuotai komandai. Šie žingsniai atliekami prieš
prasidedant “Iššūkio projekto” modulio studijoms.
Prasidėjus studijoms, socialinis partneris tampa
komandų, pasirinkusių jo teiktas tematikas, mentoriumi.

Studentų registracija kitiems mokslo
metams ir studijų planų sudarymas
vykdomas balandžio 6-20 d.

Išsamiau apie “Iššūkio projekto” modulį išgirsite KTU
informaciniame renginyje 2022 m. rugsėjo 2 d.
Kontaktai pasiteiravimui: KTU Ekonomikos verslo fakulteto
Studijų prodekanė Jurgita Stravinskienė,
el. paštas: jurgita.stravinskiene@ktu.lt

