Mokymai
„Intelektualaus verslo filosofija ir strategija“
Gegužės 17d., penktadienis, 10 – 16:30 val.
203 salė, Šiaurės miestelio technologijų parkas (J. Galvydžio g. 5, Vilnius)

Programa

iki 10.00

Registracija.

•

Strategija: kuo ji panaši ir skirtinga įvairiose verslo srityse

•

Atvejų studijos

10.00 – 13.10

13.10 – 13.50

13.50 – 16.30

Pietūs
•

Kaip įvertinti kas iš tikro svarbu sėkmei ir kuo ją grįsti ?

•

Kaip parengti gerą strategiją ?

Mokymų aprašymas
Kaip suprasti savo verslo/veiklos esmę? Misija, filosofija, veiklos credo – madingi žodžiai ar itin
praktiškas ir esminis įrankis sėkmei? Aptarsime kas tai yra intelektuali antreprenerystė, kokie jos
skirtumai nuo tradicinio verslo.
Ar tikrai suprantame kas tai yra strategiją? Kas yra ir kas nėra strategija? Kuo grindžiama
intelektualios įmonės ar organizacijos sėkmė, kokie yra jos strateginiai resursai? Kaip šiuos resursus
atpažinti ir įvertinti?
Praktiniai užsiėmimai bus skirti kritinei įvairių strategijų analizei ir paieškai novatoriškų strateginių
sprendimų ir idėjų. Svarbiausias praktinis seminaro rezultatas - intelektualaus verslo konkrečios
įmonės ar organizacijos strategijos modelis

Projektas „Inovatyvaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“
Remia Lietuvos Respublika. Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Mokymus ves profesorius, habil. dr. ROBERTAS JUCEVIČIUS
Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto
profesorius,
Kembridžo universiteto vizituojantis profesorius, Nacionalinės pažangos tarybos
narys.
Stažavosi įvairių šalių universitetuose, laimėjo konkursus Fulbright (JAV) 6
mėnesių ir Vallenberg (Švedija) 12 mėnesių stažuotėms. Už indėlį į vadybos
mokslą bei jo ryšių su pramone stiprinimą apdovanotas LPK V. Graičiūno ir
Profesijos riterio nominacijomis bei Pramonės ir prekybos rūmų Garbės ženklu
„Darbo žvaigždė“.
Daugiau nei 30 metų patirtis pramonės konkurencingumo, inovacijų, žinių valdymo
ir strateginio valdymo srityse. Mokymai ir konsultavimas tokiose svarbiausiose kompetencijos srityse:
strategija, inovacijos, konkurencingumas, klasteriai ir tinklai, bendrasis organizacijų valdymas, pokyčių
valdymas ir kt.
Virš 80 straipsnių, mokomųjų knygų, studijų įmonių strategijos, klasterių ir tinklų, konkurencingumo ir
panašiomis temomis.
Verslo ir pramonės įmonių, ūkio ir kitų ministerijų konsultantas konkurencingumo, inovacijų, klasterių plėtros
srityse.
Nuo 1990 m. konsultuota keli šimtai Lietuvos bei užsienio šalių įmonių.
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