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1. NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS: 

 
MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ KŪRIMAS IR VALDYMAS 

 

 
Programos apimtis: 16 val.  
- Teoriniai užsiėmimai: 60 proc.  
- Praktiniai mokymai: 40proc.  
 
2. Programos dėstytojas: Dr Linas Eriksonas 
 
3. Programos tikslas: supažindinti su naujų produktų kūrimo ir inovacijų vadybos principais ir 

praktika 
 

4. Programos uždaviniai ir numatomi gebėjimai:  
 
Suteikti praktinių įgūdžių apie technologijų komercializavimą, panaudojant mokslines žinias ir inovacijų 
vadybos praktikas, paremtas užsienio šalių patirtimi, darbo su naujomis įmonėmis praktika ir technologijų 
rinkodara. Mokymų metu bus aptartas technologijos komercializavimo modelis, plačiai naudojamas JAV, 
Jungtinės Karalystės, Švedijos verslo inkubatoriuose. Modelis bus išbandytas praktinių užsiėmimų metu 
grupėse kuriant naujus produktus.  

Numatomi įgyti gebėjimai:  

• Visapusiškas ir sistemingas technologijų komercializacijos proceso supratimas, apimantis 
technologijų, rinkos ir verslo vystymą; 

• Žinios apie tai, kokius praktinius žingsnius reikia atlikti, norint komercializuoti technologiją 
Lietuvoje – nuo idėjos patikrinimo iki finansavimo pritraukimo; 

• Išmokti naujų produktų kūrimo pagrindai, padėsiantys bendradarbiauti su verslu rengiant bendrus 
technologijos komercializavimo projektus.  

 
5. Programos turinys (dėstomos temos) 

 
Programą sudaro 6 paskaitos ir 3 praktiniai užsiėmimai.  
 
Nr. Tema Potemės 
1 Verslo idėjos patikrinimas  • Produkto idėjos analizė 

• Rinkos poreikių nustatymas 
• Verslo rizikos įvertinimas 

2 Galimybių įvertinimas • Techninių galimybių tyrimas 
• Rinkos tyrimas 
• Finansinių galimybių tyrimas 

3 Praktinis užsiėmimas grupėse (1) • Naujų idėjų paieška („proto šturmas“) 
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Nr. Tema Potemės 
• Atrinktos idėjos patikrinimas (internetu) 
• Komercializavimo galimybių įvertinimas  
Rezultatas: Kiekviena grupė parengia po 3 
skaidres vėlesniam pristatymui (Tema Nr. 10) 

4 Produkto sukūrimas • Produkto modelio sukūrimas 
• Strateginis rinkos planavimas 
• Verslo strategijos sukūrimas 

5 Įvedimas į rinką • Pasirengimas gamybai, paslaugų teikimui 
• Rinkos patikrinimas 
• Verslo procesų organizavimas 

6 Praktinis užsiėmimas grupėse (2) • Naujo produkto sukūrimas („proto 
šturmas“) 

• Pasirengimas gamybai, paslaugų teikimui 
• Produkto (analogo) rinkos patikrinimas  
• Rezultatas: Kiekviena grupė parengia po 

3 skaidres vėlesniam pristatymui (Tema 
Nr. 10) 

7 Produkto plėtra • Gamyba, paslaugų teikimas 
• Pardavimai ir platinimas 
• Verslo augimas 

8 Produkto branda ir atnaujinimas • Produkto palaikymas 
• Rinkos išplėtimas 
• Produkto branda ir atnaujinimas 

9 Praktinis užsiėmimas (3) grupėse • Produkto (analogo) vertės grandinė 
• Produkto (analogo) plėtros galimybės  
• Produkto atnaujinimas („proto šturmas“) 
Rezultatas: Kiekviena grupė parengia po 3 
skaidres vėlesniam pristatymui (Tema Nr. 10) 

10 Grupinio darbo rezultatų 

pristatymai 
• Naujų produktų idėjų pristatymai (9 

skaidrės iš praktinių užsiėmimų 1-3) 
• Idėjų aptarimas ir palyginimas  
• Geriausios naujo produkto idėjos 

paskelbimas 
 
6. Mokymo metodai 

 
Paskaitos, praktiniai užsiėmimai grupėse, „proto šturmas“ naudojant koncepcijų žemėlapio 
braižymą. 

 
7. Rekomenduojama literatūra: 
 

• Bruce Berman, Kaip uždirbti iš inovacijų: žmonės, intelektinę nuosavybę paverčiantys 

akcininkų turtu (Vilnius: Apostrofa, 2008) 
• Eric von Hippel, Inovacijų demokratėjimas (Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2010), 

originalas anglų k. – laisva prieiga internetu: http://web.mit.edu/evhippel/www/books.htm  
• Įmonės augimo vadovas: nuo produkto idėjos iki investicijų grąžos (Vilnius: Šiaurės 

miestelio technologijų parkas, 2010), rengiama spaudai; rankraštinis variantas (gavus leidėjų 
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leidimą) bus naudojamas kaip mokomoji medžiaga ir bus prieinamas užsiregistravusiems 
mokymų dalyviams 

• IHMC Cmap Tools v.5.04 – programinė įranga, kuri bus naudojama koncepcijų žemėlapių 
braižymui praktinių užsiėmimų metu 

• Joseph D. Novak, Alberto J. Canas, „The Theory Underlying Concept Maps and How to 
Construct and Use Them“, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 2008-01, 
prieiga internetu: 
http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/TheoryUnderlyingConceptMaps
.htm 

 
• Vijeikienė B., Vijeikis J. Inovacijų vadyba. Naujas produktas – nuo idėjos iki 

vartotojo: Mokymo 

• Priemonė studentams. Vilnius: Rosma, 2000.  
 

8. Reikalavimai programos klausytojui 
 

Grupinio darbo patirtis 
Nešiojamas kompiuteris su prieiga prie interneto grupiniam darbui 

 
 


