






„Ši programa skirta studentams, mėgstantiems 

neapibrėžtumą ir problemų sprendimą. Ji tiems, 

kurie nori panaudoti skaitmeninius įgūdžius, 

kuriant naujus verslus, sprendžiant įmonių 

problemas ir eksperimentuojant su įvairiomis 

idėjomis. 

Per paskutinius metus dar labiau įsitvirtinus 

technologijoms, atsirado stiprus, naviguoti

inovacijų pasaulyje galinčių specialistų poreikis. 

Tokioje aplinkoje teisingų atsakymų nėra, todėl 

eksperimentuoti ypatingai svarbu.“

Eigirdas Žemaitis

programos vadovas



1 METAI - PAŽINK

• Globalūs iššūkiai ir tvari plėtra

• Eksponentinės technologijos ir 

etika

• Dizaino mąstysena ir tyrimų 

pagrindai

• Kritinis mąstymas ir sprendimų 

priėmimas

• Skaitmeninio verslo 

modeliavimas

• Prekės ženklo komunikacija ir 

istorijų pasakojimo menas

• Grupės dinamika ir efektyvios 

komandos vystymas

• Projektų vadybos pagrindai

• Tęstinis verslo vystymo 

projektas – 1 dalis

2 METAI - STIPRINK

• Naudotojų potyrių projektavimas ir 

prototipų kūrimas

• Finansų pagrindai startuoliams

• Web ir mobiliųjų aplikacijų dizaino 

pagrindai

• Skaitmeninė rinkodara ir auditorijos 

sparčiosios plėtros metodai

• Google Sprint ir Lean Startup

metodologijos

• Duomenų analitika ir vizualizacija

• Lyderystė skaitmeninių 

transformacijų eroje

• Tęstinis verslo vystymas – 2 dalis



3 METAI - AUK

• Skaitmeninių transformacijų 

vadyba

• Technologijomis grįsto verslo 

vystymas

• Taikomosios skaitmeninės 

technologijos

• Teisiniai verslo vystymo aspektai

• Dirbtinio intelekto pagrindai

• Emocinis intelektas versle ir 

technologijose

• Tęstinis verslo vystymo projektas 

– 3 dalis

Pasirenkamieji dalykai

• Socialinių tinklų rinkodara

• E-komercija

• Programavimas I

• Programavimas II

• Inovacijų valdymas



BAIGIAMASIS BAKALAURO DARBAS

Baigiamasis darbas nr.1: asmeninio verslo kūrimas

Baigiamasis darbas nr.2: Inovacijų pritaikymas 

organizacijoje



IŠANKSTINIS PRIĖMIMAS

-iki balandžio 30d.-

• Vertinami ne tik akademiniai rezultatai, bet ir MOTYVACIJA

• Didesnė tikimybė gauti STIPENDIJĄ

• Išskirtinė galimybė PIRMAIS studijų metais susipažinti su 

didžiosiomis įmonėmis

Coca-Cola, Microsoft, AdForum ir kt.

→ apply.ism.lt



IŠANKSTINIS PRIĖMIMAS

-iki balandžio 30d.-

• Metinė pažymių forma

• Motyvacinis laiškas/video

• ID/Paso kopija

• Dokumentinė nuotrauka

• Diplomai, pridedantys papildomų balų

→ apply.ism.lt



SVARBIAUSIOS DATOS

• Sausio 1d. – balandžio 30d. registracija apply.ism.lt sistemoje

• Iki gegužės 8 d. - motyvaciniai pokalbiai

• Gegužės 17d. – kvietimo studijuoti paskelbimas

• Gegužės 18-21d. – sąlyginių studijų sutarčių pasirašymas



Nežinai ar programa Tau tinka? 

karjerostestas.ism.lt



„Nors Lietuvoje turime jau daug sėkmingai veikiančių 

startuolių, tačiau mokslo įstaigos iki šiol suteikia 

nepakankamai žinių apie inovatyvių verslų 

(startuolių) kūrimo specifiką bei investicijų 

pritraukimą. Ši programa būtent šią spragą užpildo. 

Prie programos kūrimo prisidėjo ir sėkmingų 

Lietuvos startuolių kūrėjai. Todėl tvirtai tikime, kad 

šios programos absolventai suteiks dar didesnį 

postūmį mūsų startuolių ekosistemai.“

Roberta Rudokienė

„Startup Lithuania“ vadovė



Bendraukime!

Aistė Rimkutė

ISM studentų priėmimo vadovė

aisrim@ism.lt

+37061418622


