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KVIETIMAS DALYVAUTI
TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

„HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ ĮTAKA
VERSLO IR VISUOMENĖS KAITAI“
2011 m. lapkričio 17-18 d. Vilniuje
Asociacija „Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris“, įgyvendinama projektą „Ţinių vadybos ir
socialinių inovacijų mokslinės ir praktinės terpės kūrimas“, finansuojamą pagal 2007-2013 m.
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“, organizuoja dviejų
dienų tarptautinę konferenciją „Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai“,
kuri vyks 2011 m. lapkričio 17-18 dienomis Vilniuje, Konstitucijos pr. 14, viešbučio „Best Western
Vilnius“ Granito konferencijų salėje.
Konferencijos partneriai:
 Socialinių mokslų kolegija;
 Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas,
 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakultetas,
 Vilniaus Pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas,
 Generolo J.Ţemaičio Lietuvos karo akademija,
 Akademinė vadybos ir administravimo asociacija.
Konferencijos tikslas: pristatyti naujausius humanitarinių ir socialinių mokslų pasiekimus,
skatinančius socialines inovacijas ir tvarią visuomenės kaitą, aptarti naujausias humanitarinių ir
socialinių mokslų vystimosi pasaulines tendencijas, iššūkius ir galimybes.
Kvietimas skirtas humanitarinių ir socialinių mokslų srities mokslininkams bei praktikams –
socialinių inovacijų ir visuomenės paţangos ekspertams.
Konferencijos tematika:
 Politinės, ekonominės ir socialinės priemonės humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau HSM) sričiai skatinti Europos Sąjungoje
 Naujausi HSM pasiekimai tvariai visuomenės kaitai
 HSM indėlis į visuomenės pilietinės savivokos ir kultūrinės tapatybės plėtotę
 HSM kokybės didinimas
 Europos HSM disciplinų raidos kitimo tendencijos
 Bendrosios mokslo erdvės permainų procesai
 Lietuvos HSM plėtros prioritetai permainų kontekste









HSM institucijų partnerystės tinklų kūrimasis ir plėtra
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo iššūkiai, galimybės ir kūrimo prielaidos
HSM tyrimų aktualumas verslui
Mokslinių tyrimų komercializavimas
Verslo poreikiai ir jų identifikavimo problema ţvelgiant iš HSM perspektyvos
HSM tyrimų pritaikomumo versle projektų pavyzdţiai
Uţsienio geroji patirtis: mokslo tyrimais grįstas verslo procesų tobulinimas ir socialinės
inovacijos

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Numatoma vieno pranešimo trukmė – 15 minučių.
Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu.
Pranešimo pagrindu parengti straipsniai, atitinkantys mokslo straipsniams keliamus reikalavimus, bus
recenzuojami. Recenzentų pripaţinti tinkamais – po konferencijos spausdinami ţurnaluose „Socialinės
technologijos“, „Journal of Security and Sustainability Issues“, „Business: Theory and Practice“,
„Social Education“.

SVARBIOS DATOS:
Pranešimų santraukas ir dalyvio anketas (formą ţr. ţemiau) pateikti iki: 2011 spalio 7 d.
Pranešėjai informuojami dėl pranešimų tinkamumo/netinkamumo iki: spalio 14 d.
Pranešimų medţiagą atsiųsti organizatoriams iki: lapkričio 3 d.
Konferencijos pranešimo pagrindu parengtus mokslo straipsnius pateikti iki: lapkričio 10 d.
Konferencijos programa bus paskelbta iki: lapkričio 11 d.
Prašome straipsnius parengti pagal žurnalo, į kurį pretenduoja straipsnis, reikalavimus:
„Journal of Security and Sustainability Issues“ - http://www.lka.lt/index.php/lt/217086/
„Socialinės technologijos“ - http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/st/informacija_autoriams/
„Business: Theory and Practice“ - http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/pages/view/info
„Social Education“ - http://www.leidykla.vpu.lt/?page=periodika&id=5
Dalyvio anketas, santraukas ir mokslo straipsnius siųsti, o taip pat registruotis neskaitysiančius
pranešimų dalyvius elektroniniu paštu adresu: asociacija.avada@gmail.com
KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS:
Pirmininkė: Agota Giedrė Raišienė
Atsakingoji sekretorė: Rūta Lapėnaitė
Nariai:
Gabija Mikalauskienė
Viktorija Stasytytė
Eglė Kvieskaitė

KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS:
Pirmininkė: doc.dr. Agota Giedrė Raišienė, Mykolo Romerio universitetas; “Akademinė vadybos ir
administravimo asociacija”, Lietuva
Nariai:
Prof.dr. Manuela Tvaronavičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas; “Akademinė vadybos
ir administravimo asociacija”, Lietuva
Prof.dr. Marian Kovač, Bratislavos aukštoji ekonomikos ir verslo mokykla, Slovakija
Prof.dr. Giedrė Kvieskienė, Vilniaus pedagoginis universitetas, Socialinės komunikacijos institutas,
Lietuva
Prof.dr. Aelita Skaržauskienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Doc.dr. Rasa Smaliukienė, Generolo Jono Ţemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuva
Prof.dr. Jose-Luis Vazquez, Leono universitetas, Ispanija
Prof. dr. John Saee, mokslo ţurnalo „Journal of Management Systems“ vyriausiasis redaktorius, JAV;
Vadybos asociacijos (Association of Management) ir Tarptautinės vadybos asociacijos (International
Association of Management) pirmininkas, JAV
Doc.dr. Bettina Leibetseder, J.Keplerio universitetas, Lincas, Austrija
Prof. habil. dr. Vytautas Snieška, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Prof. dr. Jonas Mackevičius, Vilniaus universitetas, Lietuva
Prof. dr. Marina Sheresheva, Aukštoji ekonomikos mokykla prie Nacionalinių tyrimų universiteto,
Rusijos federacija
Prof. dr. Ruth Alas, Estijos verslo mokykla, Estija
Prof. dr. Mirjana Radović Marković, Belgrado ekonomikos mokslų institutas, Serbija
Prof. dr. Irina Sennikova, Rygos tarptautinė ekonomikos ir verslo administravimo kolegija, Latvija
Prof.dr. Abel Femi Adekola, Wisconsin-Stout Menomonie universitetas, USA
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