KVIETIMAS
dalyvauti 6-oje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

„ŠIUOLAIKINIO SPECIALISTO KOMPETENCIJOS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS
DERMĖ“
Konferencija vyks 2012 m. gegužės 4 d. (penktadienį) Kauno kolegijoje (112 a., Pramonės pr. 22, LT50468 Kaunas). Konferencijos pradžia - 10.00 val.
Konferenciją organizuoja Kauno kolegijos bendrosios katedros, Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetas
(Lietuva) ir Dunoujvaros kolegijos Socialinių mokslų katedra (Vengrija).
Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie aukštosios mokyklos ir darbdavių indėlį rengiant
šiuolaikinį specialistą globalizacijos ir aukštojo mokslo politikos kontekste.
Konferencijos tematinės kryptys:
- studentų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų vystymas aukštojoje mokykloje;
- dėstytojo veikla plėtojant studentų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus;
- inovatyvūs ir efektyvūs studijų metodai;
- į studentą orientuotos studijų programos (studijų rezultatai, studentų darbo krūvis, kt.)
- specialisto kompetencijų vertinimas tarptautinės darbo rinkos kontekste;
- karjeros projektavimo aktualijos;
- globalizacijos, internacionalizacijos iššūkiai aukštojo mokslo institucijai.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.
Pranešimų konferencijoje formos:
- plenariniai pranešimai. Šie pranešimai yra skaitomi konferencijos plenarinės sesijos metu. Pranešėjus kviečia
konferencijos Mokslinio komiteto nariai.
- pranešimai sekcijose. Šiuos pranešimus gali skaityti asmuo iki nustatytos datos užsiregistravęs į konferenciją.
Pranešimui yra skiriama 20 minučių. Visi pranešimai, atsižvelgiant į konferencijos tematines kryptis, yra skirstomi į
sekcijas.
- stendiniai pranešimai. Šiuose pranešimuose mokslo taikomųjų tyrimų rezultatai pateikiami grafine išraiška ir yra
skelbiami specialiuose stenduose. Pristatymo metu turi dalyvauti bent vienas iš stendinio pranešimo autorių.

Į konferenciją prašome registruotis internetu http://goo.gl/0jXEf iki 2012 m. vasario 16 d.
Konferencijos dalyvio mokestis – 65,- Lt. Mokestį reikia sumokėti iki 2012 m. balandžio 6 d. į Kauno
kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą: AB bankas Swedbank, banko kodas 73000, a/s Nr. LT28 7300 0100 0222
9776. Pavedime būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – TK dalyvio mokestis, pavardė.
Straipsniai, atitinkantys konferencijos tematiką ir keliamus reikalavimus, bus pateikiami konferencijos
medžiagoje (leidinyje). Straipsnį reikia atsiųsti iki 2012 m. kovo 15 d. el. paštu conference.ccs@kauko.lt
Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai.
Svarbiausios datos:
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Daugiau informacijos: Humanitarinių ir socialinių mokslų katedra, Kauno kolegija, Pramonės pr.20226, Kaunas. Tel.: (8 37) 751149, Faksas (8 27) 751135.
Konferencijos organizacinis komitetas

