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Šiandien šalta, bet gražu. Norėtųsi palinkėti gražios dienos, bet kai gausite šį naujienlaiškį,
jau bus vakaras. Linkiu būsimo gero vakaro. Nėra nuotaikos, nusišypsokite. Vieno atlikto tyrimo
metu paaiškėjo, kad šypsena sukelia tokią pačią pasitenkinimo bangą kaip 2 tūkstančiai šokolado
gabalėlių! Tingisi dirbti – vis tiek dirbkite, nes pasak Hipokrato, darbas būtinas sveikatai. Ir
apskritai, jei sunku gyventi, juokaukite – tai vienas iš penkių esminių vokiečių rašytojo E. M.
Remarko gyvenimo principų. Galbūt verta jį prisiminti.
Linkiu:
Darbingo ketvirtadienio, penktadienio, pirmadienio, antradienio, trečiadienio!
Linksmo šeštadienio, sekmadienio!
Simona

Jeigu kažkodėl šio leidinio negaunate elektroniniu paštu, jeigu norite prenumeruoti BMS
naujienas sau ar bičiuliams, o gal atvirkščiai – norėtumėte neteršti savo pašto dėžutės, kreipkitės
adresu bms@mruni.eu

Paskaitų metu iš studentų išgirdote originalią mintį? O gal egzamino ar kolokviumo metu
studentai sukūrė naujas teorijas? Skelbiame spalį studentų „auksinės minties“ mėnesiu ir
kviečiame siųsti jų mintis adresu bms@mruni.eu
Kompetentinga komisija mėnesio pabaigoje žada apdovanoti „auksinės minties“ savininką bei jį
pasiūliusį dėstytoją 
Jei kas spalio 7 d.- spalio 15 d. laikotarpyje švenčiate gimtadienius ir nenorite prisipažinti, Verslo
ir medijų mokyklos administracija nuoširdžiai Jus sveikina ir linki nesušalti ir nenusiminti, kad
metai bėga... 
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MŪSŲ KALENDORIUS
SPALIS
10.08
16.20
II-153 aud

Organizuojamas Verslo ir medijų mokyklos administracijos susitikimas su studentais
bei jų atstovais, kurio metu bus aptarti studentams iškylantys klausimai susiję su
studijomis.

10.08

10.08-10.09 Organizuojamas #SWITCH! renginys skirtas bendraminčiams, kuriuos jungia
domėjimasis skaitmenine ateitimi. Tai vieta, kurioje kartu susitinka moksleiviai,
studentai ir pasaulinio garso vardai, tokie kaip „Amazon”, „Microsoft”, „Nasdaq”,
taip pat valstybių vadovai, viešojo sektoriaus atstovai.
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Daugiau informacijos apie renginį: http://www.switchit.lt/
10.16

Pirmą kartą Vilniuje bus surengta konferencija „Cyber security: the Borderline
Between National Security and Individual Freedoms”. Lietuvos ir Europos JAV
alumnių asocijacija kviečia diskutuoti apie kibernetinio saugumo iššūkius ir idėjas,
kurios padėtų paversti kibernetinę erdvę saugią verslui, vyriausybėms ir visuomenei.
Renginį globoja jos ekscelencija Dalia Grybauskaitė.

Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti:
http://www.cybersecurityconference.lt/
10.16-17

prof. dr. M. Kiškis ir doc. dr. Tadas Limba lankysis jungtinės doktorantūros LASTJD konsorciumo narių susitikime Bolonijos universitete (Italija), kurio metu bus
aptariami tolimesni doktorantūros įgyvendinimo ir plėtros klausimai

10.17

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS.
Jeigu ateisite į BMS, o studentai Jūsų nelauks, nuo 10:30 iki 11:30 Profesoriume
drauge išgerkime kavos 
Geriausia atsinešti savo puoduką.

10. 10-18

Programavimo savaitė.
Tai puiki galimybė prisijungti prie ES iniciatyvos ir sukvietus moksleivius propaguoti
mūsų specialybes, kartu ir suteikiant moksleiviams naujų žinių apie programavimą.
Pernai šis renginys pavyko MRU, dalyvavo virš 120 moksleivių.
Koordinuoja ir kviečia prisijungti Dalė Dzemydienė
Papildyta informacija
Spalio 15 d. 14.40-16.10 III-326 aud. (Ateities 20, Vilnius, Lietuva) vyks Programavimo
savaitei skirtas Euro Code Week'2015 renginys. Numatyta darbotvarkė:
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10.19.

Mykolo Romerio universiteto Verslo ir medijų mokyklos studijų programų susijusių
su informatika ir IT pristatymas
Interaktyvių žaidimų programavimas C# kalba.

Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje rengiama Mokslinė praktinė
konferencija „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė“ Skirta Antrojo
Seimo pirmininko, valstybės veikėjo ir redaktoriaus Leono BISTRO 125-osioms
gimimo metinėms Konferencijos organizatorius LŽS Vilniaus skyrius Konferencijos
partneriai Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas Mykolo Romerio
universiteto Verslo ir medijų mokykla

Norintys dalyvauti konferencijoje iki spalio 12 dienos registruojasi el. paštu: j.mazyle@mruni.eu
Konferencijos programa: žr. paskutiniame naujienlaiškio puslapyje

10.21

Siemens arenoje pirmą kartą vyks „Studfestas“ – pirmoji vienos dienos konferencija
- festivalis Lietuvoje, apjungiantis aukštąjį mokslą, karjerą, muziką ir pramogas.
Renginio metu bus galima išgirsti 16 pranešimų apie karjerą ir aukštąjį mokslą, o
pertraukėlių metu ne tik atsigaivinti, bet ir asmeniškai užduoti klausimų aukštųjų
mokyklų, didžiausių Lietuvos įmonių atstovams.

10.29

Didžiausia metinė konferencija įmonių vadovams, IT departamentų vadovams ir IT
saugumo profesionalams.
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Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti:
http://www.itkonferencija.lt/
10.31

Siemens arenoje pirmąkart Baltijos šalyse įvyks didžiausia Žaidimų kultūros paroda
GameOn, kurios metu bus galima išbandyti naujausius kompanijų žaidimus, palaikyti
mylimas komandas, sirgti už savus ir dalintis idėjomis bei patirtimis. Galima
pasidžiaugti, kad tarp dalyvaujančių bus komanda ir iš Mykolo Romerio universiteto,
kurią sudarys doc. dr. Tadas Limba, lekt. Marius Kalinauskas ir programuotojas
Mindaugas Šukys.
Linkime Jiems sėkmės!

Daugiau informacijos: http://www.gameon.lt/programa/

LAPKRITIS
Kaune (Laisvės al. 79) vyks tarptautinė konferencija „Atviras profesinis
bendradarbiavimas“.

11.05

Registracija http://conference.liedm.net/lt_LT/registracija (pranešėjų iki 09.30,
dalyvių iki 10.25)
Konferencijos organizatoriai Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos nuotolinio ir
e. mokymosi (LieDM) asociacija
Konferencijos partneriai: EPALE ir Erasmus+ programos konsorciumai.
Daugiau informacijos apie konferenciją http://conference.liedm.net.
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Vytauto Didžiojo universitete vyks VI-oji Verslo psichologijos konferencija
"Motyvavimas nieko nekainuoja?"
Konferencijos metu bus aptariami efektyviausi bei originaliausi motyvavimo būdai,
kurie taikomi skirtingose organizacijose ar pristatomi naujausioje mokslinėje
literatūroje. Todėl laukiami tiek praktiniai, tiek moksliniai pranešimai. Pranešėjai į
konferenciją turės galimybę vykti nemokamai universiteto autobusu.
11.13

Detalesnė informacija puslapyje http://vpkonferencija.mruni.eu/

Studentų iniciatyva leisti naujienlaiškį
Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos 1 kurso studentė Vaiva Kasiulynaitė parodė
gražią iniciatyvą – kurti BMS studentų naujienlaiškį. Jeigu turėtumėte pasiūlymų/idėjų/naujienų,
jos el. paštas kas.vaiva@gmail.com
Gal kada išleisime ir jungtinį naujienlaiškį? 

ŽINIAI
BMS TARYBA
Naujai patvirtinti BMS nuostatai numato BMS Tarybą, kaip BMS akademinės savivaldos instituciją. BMS
Tarybos nariai yra visi mokslo laipsnius ir (arba) pedagoginius mokslo vardus turintys, konkurso būdu
išrinkti ir pirmaeilėse pareigose dirbantys BMS darbuotojai. Dabar BMS šiuos kriterijus atitinka aštuoni
dėstytojai (prof. Gintaras Aleknonis, prof. Dalė Dzemydienė, prof. Mindaugas Kiškis, prof. Darius Štitilis,
doc. Steponas Jonušauskas, doc. Tadas Limba, doc. Gintarė Žemaitaitienė, doc. Andrej Vlasenko).
Nuostatuose numatyta, kad vieną atstovą į Tarybą deleguoja studijas aptarnaujantis personalas, ne mažiau
kaip 10 procentų Tarybos narių sudaro studentai.
Pirmasis Tarybos posėdis numatomas 2015 spalio 22 d.
Kviestume išsirinkti savo atstovus į Tarybą.
Siūlytume studentams išrinkti du atstovus – vieną iš bakalauro ir magistro studentų, o kitą doktorantą.
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BIBLIOTEKOS INFORMACIJA
Spalio mėnesį biblioteka kviečia Universiteto dėstytojus ir studentus dalyvauti bibliotekos
organizuojamuose
mokymuose,
kurių
išsamus
tvarkaraštis
pateikiamas:
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/detail.php/spalio-men-bibliotekosmokymai/215872#.VhToCi503mg.


Informaciją apie bibliografinio aprašo standartus galima rasti adresu:
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/bibliografiniu_nuorodu_tvarkymo_p
rogramos/citavimo-stiliai/



Dėl citavimo stilių, prašome kreiptis į fakulteto teminį bibliotekininką. Teminių bibliotekininkų
kontaktus rasite čia: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/kontaktai/#TEMINIAI

PRIMENAME, kad Mykolo Romerio universitetas skelbia vieša konkursą pareigoms visu etatu:
VERSLO IR MEDIJŲ MOKYKLOJE (BUSINESS AND MEDIA SCHOOL (BMS))
Vieno profesoriaus - dėstyti studijų dalykus:
- Pokyčių vadyba.
- Lyderystė žinių visuomenėje.
Vieno docento - dėstyti studijų dalykus:
- Investicijų analizė ir valdymas.
- Verslo IT ir inovacijų vadyba.
Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas,
mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas, (po dokumentų padavimo termino pabaigos
kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami), informacija apie
pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, 2
nuotraukos, CV Europass, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV Europass lietuvių
ir anglų kalbomis) priimami iki 2015 m. lapkričio 9 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo
skyriuje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: 271 46 66.
Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti
universiteto tinklalapyje.

BMS SAVAITĖ

2015-10-07

Nr. 5

BMS KRONIKA
KONFERENCIJŲ ATGARSIAI
Lietuvos Kompiuterininkų Sąjungos (LIKS) konferencija „Kompiuterininkų dienos – 2015“ vyko 2015 m. rugsėjo 17–
19 d. Panevėžyje, KTU Panevėžio Technologijų ir verslo fakultete.
Konferencijos metu vyko:


XVII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija – pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai
technologiniai sprendimai;



XII mokyklinės informatikos konferencija – dalijamasi informacinių technologijų mokymo(-si), jų vartojimo
mokykloje bei integruoto mokymo patirtimi, pristatomos naujos kompiuterinės mokymo priemonės, aptariami
informacinių technologijų mokymą reglamentuojantys dokumentai;



Konferencija „E. mokymasis ir išmaniosios technologijos“;



VII Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“;



Informacinės visuomenės plėtros seminaras – įvertinti informacinės visuomenės bei žinių ekonomikos plėtros
situaciją Lietuvoje kviečiami politikai ir informacinių technologijų specialistai;



Mokomieji seminarai informatikos mokytojams, doktorantams, studentams;



XIV Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas;



Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija;



ECDL įgaliotųjų testavimo centrų atstovų susitikimas.
Su mokslinių tyrimų straipsniais galima susipažinti išleistame „Informacijos mokslų“ leidinyje adresu:
http://www.liks.lt/kodi2015/InformacijosMokslai-2015-73-maketas-SPAUDAI.pdf
Buvo pristatyta daug įdomių mokslinių pranešimų, pateikusių reikšmingų tyrimų rezultatus, kaip pavyzdžiui:
darbai susiję su lietuvių kalbos skaitmenizavimo uždaviniais, leituvių kalbos skaitymo kompiuterinis įgarsinimas,
taisyklingesnio vertimo sistemų pristatymas, išmanaus daiktų interneto technologiniai sprendimai, geografinių
žemėlapių panaudojimo išmaniosioms paslaugoms teikti tyrimų rezultatai ir kt.
Vienas iš svarbesnių klausimų keliamų Lietuvos Kompiuterininkų Sąjungos LIKS suvažiavime ir konferencijoje
„Kompiuterinikų dienos-2015“ - tai Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo švietimo klausimas. Eurostat‘o
duomenys rodo, kad apie 50% Lietuvos gyventojų turi labai prastas IRT žinias ir įgūdžius arba visai jų neturi. Situacija
galėtų pagerėti, jei ECDL sertifikavimas padėtų įrodyti turimų žinių lygį ir padėtų įveikti skaitmeninio atsilikimo
Lietuvoje spragas.
Taip pat svarbu suprasti, kad jaunimas turi tik laisvalaikiui reikalingus IRT įgūdžius, o darbui - prastus... Jokiu
būdu negalima atsisakyti informatikos dalykų mokyklose ir aukštosiose mokyklose, taip pat mokyklose turi būti
mokoma apie e-saugą, tas yra ypač aktualu šiuolaikinei visuomenei.
Yra svarbu, kad tiek visuomenė, tiek studentai ir dėstytojai sužinotų apie ECDL, jo galimybes. Negalime numoti
ranka į ECDL sklaidą. Reiktų, kad būtų skinamas kelias kompiuterinio raštingumo ugdymui per valstybės institucijas,
Seimą ir, kad tai nebūtų eilinis padiskutavimas - ką reiktų daryti, kad "padaryti"... Kiekvienas išmanantis informatiką ir
suvokiantis IRT svarbą galėtų palaikyti ECDL ir realiais darbais prisidėti prie kompiuterinio raštingumo kėlimo
Lietuvoje.
KODI'2015 metu buvo pateiktas TEO pristatymas apie kibernetinę saugą ir parodomos tendencijos atakų ne tik
per personalinius kompiuterius, bet ir per išmaniuosius įrenginius, ir kad kiekvienas taikus Lietuvos pilietis gali tapti
nusikaltimo dalyviu ar nusikaltėlių auka. Konferencijos metu buvo nemažai diskutuojama ir e. saugos klausimais.
Jei kalbame su IT specialistu arba, kuris yra šiek tiek susipažinęs su IRT ir įsivaizduoja, kad viską moka ir žino,
kad jei jis moka naudotis IRT priemonėmis, žino apie e-saugą, tai pagal nutylėjimą ir visas jo personalas tą patį moka ir
žino. Tačiau yra padaryta daugybė tyrimų, kurie parodo, kad darbuotojai įmonėse dėl nemokėjimo profesionaliai
naudotis programomis neatlieka darbų laiku arba juos atlieka neprofesionaliai.
(Parengė - Dalė Dzemydienė)
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PRIEDAS
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