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ĮVADAS 

Šiandien karjera suprantama, kaip viso gyvenimo tobulėjimo procesas, skatinantis žmogų 

ieškoti naujų galimybių visoje šiuolaikinėje darbo visuomenėje. Tai nuoseklus ir kryptingas 

asmenybės rengimas pagrįstam ir sąmoningam profesijos pasirinkimui. Tačiau dabar visuomenėje 

vyrauja tendencijos, jog pradėti savo verslą, ar kilti karjeros laiptais – labai sunku ir rizikinga. Taip 

yra dėl ekonominio nestabilumo, tačiau didžiausia problema, žmonių nesugebėjimas tobulėti, 

prisiimti atsakomybę, bei neturėjimas tinkamų žinių. Jauno žmogaus profesiniame kryptingume 

svarbiausia yra teorines žinias pritaikyti praktikoje, tačiau kur atrasti tokią vietą, dar nepatyrusiam, 

bet ambicingam žmogui. Norint paskatinti verslininkystę ir profesijų praktinių įgūdžių stiprinimą, 

Lietuvoje buvo įkurtos imitacinės bendrovės (toliau tekste IB),  kurias kuruoja Lietuvos imitacinių 

bendrovių asociacija  (toliau LIBA) kartu su „Simulith“ centru. 

Profesinio orientavimo pradininkas F. Personas suformulavo tris pagrindinius sėkmingo 

profesijos pasirinkimo principus: geras savęs pažinimas, profesijų pasaulio išmanymas, šių žinių 

tarpusavio derinimas. Visi šie principai puikiai atitinka IB veiklą, kuri yra puikiausias žingsnis 

jaunam žmogui pradedant savo karjerą. 

Tyrimas buvo vykdomas  Asociacijos LIBA užsakymu. Asociacija LIBA – ne pelno 

siekianti organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, kuriose veikia imitacinės bendrovės, 

imitacinių bendrovių vadovus, koordinatorius, pedagogus, praktikantus, dirbančius ar dirbusius 

jose, kitus fizinius bei juridinius asmenis, vykdančius asociacijos veiklą ir (ar) pritariančius jai. 

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos tikslas –  suburti Lietuvos Respublikoje 

veikiančias institucijas, kuriose veikia imitacinės bendrovės, šių bendrovių vadovus, pedagogus ir 

praktikantus, dirbančius ar dirbusius jose, rėmėjus ir socialinius partnerius, kitus fizinius bei 

juridinius asmenis siekiant: 

 tobulinti IB modelį pagal tikslinių grupių (praktikantų, pedagogų ar kitų) poreikius; 

 skatinti kiekybinę ir kokybinę IB tinklo plėtrą Lietuvoje; 

 atviros, sąžiningos, vieningos, atsakingos, pagarbios ir abipusiai naudingos Lietuvos 

asociacijos narių ir visų suinteresuotų organizacijų partnerystės. 

Vizija – nuolat pagal tikslinių grupių poreikius tobulėjanti, atvira naujovėms, lanksti 

asociacija, puoselėjanti kūrybingumu bei verslumu  pagrįstą IB aukštos kokybės modelį. 

Asociacijos veiklai ir 2016-2020 metų veikos strategijai įgyvendinti būtina pamatinė vertybė – 

bendradarbiavimas – atvira, sąžininga, vieninga, atsakinga, pagarbi ir abipusiai naudinga Lietuvos 

imitacinių bendrovių asociacijos ir visų suinteresuotų fizinių bei juridinių asmenų partnerystė. 

Imitacinė bendrovė (iki 2016 metų vadinta Verslo praktinio mokymo firma arba VPM 

firma) – įvairiose institucijose verslo mokymo tikslais nuolat veikianti bendrovė, veiklą vykdanti 

uždarame imitacinių bendrovių pasauliniame tinkle. Ši bendrovė yra praktinio mokymo priemonė ir 

vieta jos praktikantams dirbti ir mokytis. Jai vadovaujama kaip tikrai verslo įmonei su realia jos 
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verslo vystymo tvarka, produktais ir paslaugomis, naudojant visus dokumentus, procedūras ir 

programas, kurių reikia norint valdyti verslą, laikantis nacionalinių ekonomikos taisyklių ir teisės 

aktų, tačiau nenaudojant realių pinigų ir prekių. Taip lavinami įgūdžiai, kuriuos turėdami 

praktikantai įgyja daugiau galimybių įsidarbinti.  

IB gali būti suformuota beveik visų rūšių verslui plėtoti: nuo didmeninės iki 

mažmeninės prekybos, paslaugų teikimo, įvairių produktų rinkodaros ir gamybos. Yra daug 

įvairiose srityse veikiančių pavyzdžių: informacinių technologijų ir elektronikos, bankininkystės ir 

mados, reklamos ir turizmo, amatų ir t. t. srityse. Daugeliu atvejų jos taikosi prie vietos rinkos 

poreikių ir ieško realių verslo rėmėjų arba partnerinių įmonių. IB tikslas – suteikti praktikantams 

verslo žinių, formuoti ir įtvirtinti verslo įgūdžius, sudarant sąlygas teorines žinias taikyti praktiškai, 

prekiaujant tarpusavyje per „Simulith“ tinklą Lietuvoje  (vienija apie 50 bendrovių) ir EUROPEN - 

PEN International asociaciją visame pasaulyje (vienija apie 8000 bendrovių). „Simulith“ centras yra 

vienintelis, unikalus imitacinių bendrovių centras Lietuvoje, koordinuojantis imitacinių bendrovių 

veiklą visos IB yra puiki galimybė išbandyti save imitacinėje įmonėje ir sužinoti kaip jos veikia, nes 

tai yra tikra įmonė. Atliekant praktiką tokioje bendrovėje studentams yra puiki galimybė išbandyti 

tikrą verslą, įvertinti individualų ir komandinį darbą. 

IB praktikantai  yra studentai, mokiniai ar suaugusieji, siekiantys įgyti ir (ar) tobulinti 

praktinius verslumo, socialinius, techninius ir profesinius įgūdžius. 

IB vadovas – tai  pedagogas, kuris vadovauja IB. Dažniausiai Lietuvos IB dirba vienas 

vadovas, konsultuojantis praktikantus visų verslo procedūrų klausimais. IB vadovas susiduria su 

daugybe specifinių reikalavimų, nes užduotis ir problemas tiek vadovams, tiek praktikantams 

pateikia labai įvairi Lietuvos bei tarptautinė verslo praktinio mokymo firmų rinka (IB tiekėjai ir 

klientai), verslo praktinio mokymo firmų centras, socialiniai partneriai, netgi EUROPEN - PEN 

International asociacija, apibrėžusi IB tinklui vienodus tarptautinius IB kokybės standartus, 

programinės įrangos paketus ir kitas paslaugas. IB rinka yra dinamiška, tad ir gaunamos užduotys 

bei problemos nuolat keičiasi. Todėl ir IB vadovo vaidmuo yra įvairialypis ir dažnai apibūdinamas 

kaip konsultanto, patarėjo, instruktoriaus, eksperto, režisieriaus, repetitoriaus ar organizatoriaus. 

Socialinis partneris arba verslo partneris, tai realiai veikianti įmonė vykdanti tą pačią 

arba panašią veiklą, kaip ir IB, pagal galimybes teikianti paramą IB, dalindamasi darbo patirtimi, 

patardama ir konsultuodama, suteikdama realių verslo procesų medžiagą ir dokumentus, prekių 

pavyzdžius, finansinę paramą IB praktikantams ir vadovams. 

LIBA asociacijos veikla apima daug dalyvių, turinčių skirtingos patirties ir susiduriančių 

su įvairiomis problemomis. Taigi, IB veiklos galimybių tyrimas realaus verslo kontekste suteiktų 

galimybę pasidalinti turima patirtimi ir sukurtų prielaidas bendradarbiavimo plėtrai. 

Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip skirtingos suinteresuotosios šalys (Lietuvos imitacinių 

bendrovių ir realaus verslo įmonių atstovai) vertina tarpusavio bendradarbiavimą, jį lemiančius 

veiksnius, poreikius, naudą bei tobulinimo kryptis. 
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Tyrimo uždaviniai: 

1. Apibrėžti realaus verslo įmonėms naudingas Lietuvos imitacinių bendrovių veiklos sritis. 

2. Nustatyti Lietuvos imitacinėms bendrovėms naudingas verslo įmonių veiklos galimybes. 

3. Atskleisti Lietuvos imitacinių bendrovių ir realaus verslo įmonių bendradarbiavimą 

skatinančius ir stabdančius veiksnius. 

4. Pateikti rekomendacijas mokymo institucijoms ir verslo įmonėms siekiant imitacinių 

bendrovių ir realaus verslo įmonių inovatyvaus bendradarbiavimo proveržio tarpusavio veikloje. 

Tyrimo metodai: kiekybinė reprezentatyvi apklausa raštu, statistinė duomenų analizė. 
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1. TYRIMO METODIKA 

Tyrimo procesas. Prieš pradedant tyrimą, buvo nuspręsta apklausti tris respondentų 

grupes: verslo įmonių atstovus, IB vadovus ir praktikantus (studentus ar moksleivius). Tuo tikslu, 

išvardintoms respondentų  grupėms, buvo sukurti trys klausimynai.. Tyrimo pradžioje buvo 

nuspręsta apklausti apie 35 Lietuvos imitacinių bendrovių vadovus, arba ne mažiau nei 70% 

Lietuvos tinklo imitacinėse bendrovėse dirbančių vadovų. Šiuo metu veikia 50 imitacinių 

bendrovių, 70% sudaro 35 imitacinės bendrovės; apie 200 Lietuvos imitacinėse bendrovėse 

dirbančių ar dirbusių praktikantų ir apie 150 esamų ar potencialių realaus verslo įmonių. 

Statistinės paklaidos įvertinimas - respondentų skaičius apskaičiuotas taikant V. Panioto 

imties tūrio formulę, taip pat  atsižvelgiant į tyrimo tikslą, tyrimo populiacijos savybes (t. y. dydį ir 

vienalytiškumo tiriamojo požymio atžvilgiu kriterijų), siekiamų gauti duomenų tikslumą ir 

klausimyno charakteristikas (A. Valackienė, S. Mikėnė, 2008; K. Kardelis, 2009; A. Bryman, 2016; 

J. Pallant, 2016 ir kt.). 

Tyrimo eiga. Tyrimas vyko 2017-2018 metais. 2017 m. buvo parengti tyrimo klausimynai, 

tyrimo metodika, tyrimo atlikimo kalendorius. Vykdant apklausą buvo sukurtas elektroninis tyrimo 

klausimynas ir išsiųstas kvietimas – prašymas dalyvauti tyrime. 2018 m. kovo – birželio mėn. buvo 

vykdoma apklausa, kuri, nesurinkus pakankamo respondentų kiekio, rugsėjo- lapkričio mėn. buvo 

pratęsta. 2018 m. gruodžio mėn. buvo analizuojami tyrimo rezultatai, parengta tyrimo ataskaita.  

Tiriamųjų atranka – respondentams atrinkti naudojama netikimybinė kriterinė atranka 

(A. Valackienė, S. Mikėnė, 2008; K. Kardelis, 2009; A. Bryman, 2016).  

Apklausos metodas – anketinė apklausa, naudojant iš anksto parengtą standartizuotą 

klausimyną, kuris sudarytas tyrimo autorių. Buvo parengti trys klausimynai tikslinėms grupėms: 

verslo įmonių atstovams, IB vadovams ir praktikantams (studentams ar moksleiviams). 

Klausimynus  sudarė demografiniai klausimai ir teiginiai, kuriais siekiama įvertinti verslo įmonių ir 

IB bendradarbiavimo skirtingus aspektus, bendradarbiavimo dažnumą ir pan. Bendradarbiavimo 

dažnumas vertintas taikant 5 lygių skalę (nuo 1 - niekada iki 5 - kartą į ketvirtį ar dažniau), 

bendradarbiavimo nauda  vertinama taip pat 5 lygių skale (nuo 1 – visiškai nenaudinga iki 5 – labai 

naudinga). Klausimynų sandara pateikta 1 lentelėje. Ranginiams kintamiesiems tikrintas skalės 

vidinis patikimumas, tai yra ar klausimai  matuoja tą patį dalyką, ar tarpusavyje susiję. Mokslinėje 

literatūroje dažniausiai nurodoma mažiausia Cronbacho α koeficiento reikšmė yra 0,7. Visų 

ranginių kintamųjų Cronbach alfa reikšmės didesnės nei 0,7, tai rodo gerą klausimyno patikimumą.  
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1 lentelė. Tyrimo klausimynų struktūra ir patikimumas 

Eil. 
Nr. 

Klausimynai ir jų dalys  Teiginių skaičius Cronbach alfa 
reikšmė 

1. Klausimynas verslo įmonių atstovams 
1.1. Verslo įmonių bendradarbiavimo su IB sritys ir dažnumas 9 0,88 
1.2. Verslo įmonių ir IB bendradarbiavimo nauda 6 0,91 
1.3. IB ir verslo įmonių bendradarbiavimo sritys ir dažnumas  10 0,92 
1.4. Verslo įmonių  ir IB bendradarbiavimą skatinančios veiklos atviras - 
1.5. Verslo įmonių ir  IB bendradarbiavimo kliūtys 4 - 
1.6. Demografiniai klausimai 4 - 

2. Klausimynas IB vadovams 
2.1. IB praktikantai padėjo/ dalyvavo (prisidėjo) bendradarbiaujant su 

verslo įmonėmis 
10 0,95 

2.2. IB praktikantų galima nauda realiai verslo įmonei  9 0,86 
2.3. Verslo įmonių pagalba IB 10 0,88 
2.4. Realaus verslo įmonės naudingumas IB veiklai 9 0,89 
2.5. Veiksniai padedantys ar trukdantys bendradarbiavimui 13 0,73 
2.6. IB vadovų pasiūlymai suaktyvinti imitacinių bendrovių žinomumą atviras - 
2.7. Demografiniai klausimai 2 - 

3. Klausimynas praktikantams (studentams ar moksleiviams) 
3.1. Praktikantų naudingumas realiai verslo įmonei 10 0,74 
3.2. Realios verslo įmonės galimybės prisidėti prie IB veiklos 9 0,78 
3.3. Realios verslo įmonės teikiama nauda imitacinei bendrovei 9 0,90 
3.4. Demografiniai klausimai 6 - 

 

Kokybės kontrolė: 

 vidinis tyrimo atlikimo patikrinimas: 100 proc. kontrolė (anketos užpildymo pilnumas, 

apklausos nuoseklumas);  

 išorinis tyrimo atlikimo patikrinimas: apklausa vykdoma laikantis metodinių 

reikalavimų; nepažeistas respondentų atrankos principas;  

 duomenų įvedimo kontrolė: tikrinama mažiausiai 20 proc. įvesto duomenų masyvo. 

Tyrimo etika. Tyrimo metu laikomasi tyrimo etikos principų: apsaugos, slaptumo 

(anonimiškumo ir konfidencialumo), geranoriškumo, universalumo, reikšmingumo, pagarbos 

asmens orumui, teisingumo bei teisės gauti tikslią informaciją (B. Bitinas, L. Rupšienė, V. 

Žydžiūnaitė, 2008; K. Kardelis, 2009; T. May, 2011 ir kt.). Tyrimo etika numato šio tyrimo bendrai 

priimtinus dalykus (imties dydis, imties atranka, duomenų rinkimas, apibendrinimas ir kt.), kurie 

paskatino apsvarstyti visos tyrimo eigos alternatyvas, numatant jų stipriąsias ir silpnąsias puses bei 

pasirinkti tinkamiausią tyrimo eigą. 

Tyrimo duomenų analizė: duomenų analizė atlikta taikant socialiniams tyrimams skirtą 

statistikos programą SPSS 25.0. Skaičiuoti procentiniai dažniai, aprašomosios statistikos 

charakteristikos. Grafinė analizė atlikta Ms Excel skaičiuokle. 
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2. DEMOGRAFINĖS TYRIMO DALYVIŲ CHARAKTERISTIKOS 

Tyrimas apėmė tris respondentų grupes: verslo įmonių atstovus, IB vadovus ir praktikantus 

(studentus ar moksleivius). 

2.1.Verslo įmonių atstovių charakteristikos.  

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovai nurodė įvairias veiklos sritis: renginių organizavimas, 

prekyba, gamyba, paslaugos, turizmas, logistika draudimas, statybos, viešas maitinimas. 

Respondentų atsakymai sugrupuoti ir rezultatai pateikti 1 lentelėje. Remiantis 2 lentelės 

duomenimis galima teigti, kad daugelis įmonių užsiima prekyba arba smulkiuoju verslu (30 verslo 

įmonių), taip pat nemažai įmonių teikia paslaugas (23 įmonės), aštuonios įmonės užsiima turizmu, 

po šešias įmones užsiima statybomis ir logistika, penkios įmonės teikia maitinimo paslaugas, dvi 

įmonės užsiima gamyba ir teikia sporto ir sveikatingumo paslaugas.  

2 lentelė. Respondentų verslo įmonių atstovų pasiskirstymas pagal įmonės veiklos pobūdį 

Įmonės veiklos pobūdis 
Įmonių skaičius 

Skaičius Proc. 
Prekyba ir smulkus verslas 30 37 

Paslaugos (tarp jų: draudimas, mokymai, kelionių organizavimas 
ir pan.) 

23 28,4 

Statyba 6 7,4 

Logistika (taip pat krovinių pervežimas, kitos vežimo paslaugos) 6 7,4 

Turizmas (taip pat ir kaimo turizmas) 8 9,9 

Gamyba 2 2,5 

Maitinimo paslaugos 5 6,2 

Sporto ir sveikatingumo paslaugos 1 1,2 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

Tyrimu siekta nustatyti, kokia jų atstovaujamos įmonės patirtis metais. Galimi atsakymai 

buvo: nuo vienerių iki penkerių metų, nuo šešerių iki dešimties metų, nuo vienuolikos iki 

penkiolikos metų, nuo šešiolikos iki dvidešimties metų ir nuo dvidešimt vienerių ir daugiau metų. 

Daugiausiai tyrime (35,4 proc.) dalyvavo įmonės, kurių veiklos patirtis nuo 6 iki 10 metų, 

mažiausiai atstovaujamos įmonės, turinčios didelę veiklos patirtį metais, tai yra 21 m. ar daugiau, 

tokių įmonių buvo 8,6 proc. (1 pav.). 

 

1 pav. Verslo įmonių patirtis metais, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių  pagal tyrimo duomenis, 2018 

25.6

35.4

15.8

14.6

8.6

0 10 20 30 40

nuo 1 iki 5

nuo 6 iki 10

nuo 11 iki 15

nuo 16 iki 20

21 ir daugiau



9 

Respondentų pasiskirstymas pagal veiklos vietovę labai įvairus: Vilnius, Klaipėda, Plungė, 

Gargždai, Mažeikiai, Kretinga, Palanga, Tauragė, Utena, Telšiai, Kaunas, Klaipėdos rajonas, Šilutė, 

Šventoji. Sugrupuoti ir apibendrinti rezultatai pateikiami 3 lentelėje. Apibendrinti rezultatai leidžia 

teigti, kad daugiau nei pusė – 51 proc. respondentų atsakė, jog jų įmonės yra įsikūrusios Klaipėdoje 

ar jos rajone. 14,2 procentų respondentų atsakė, kad įmonė įsikūrusi Palangoje, Gargžduose, 

Kretingoje ar jos rajone, Šventojoje. Mažiausias procentas įsikūrusių Kaune ar Utenoje, Akmenėje 

(3,5 proc.). Taigi, tyrimo respondentų pasiskirstymas pagal vietoves užtikrina, kad tyrimo rezultatai 

atspindi įvairių Lietuvos verslo įmonių požiūrį tyrimo tema.  

3 lentelė. Respondentų (verslo įmonių atstovų) pasiskirstymas pagal įmonės veiklos pobūdį 
Vietovė Įmonių skaičius 

Skaičius Proc. 
Klaipėda, įmonės įsikūrusios ir Klaipėdoje ir kituose Lietuvos 
miestuose, Klaipėdos rajonas, padalinys Klaipėdoje, registruota 
Kaune, bet filialas Klaipėdoje. 

45 51,2 

Vilnius  7 8,4 
Kaunas  3 3,5 
Palanga, Gargždai, Kretinga, Kretingos rajonas, Šventoji 12 14,2 
Tauragė, Telšiai, Šilutė, Plungė 11 13,3 
Mažeikiai 5 5,9 
Akmenė, Utena 3 3,5 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

Vienas iš demografinių klausimų buvo: koks darbuotojų skaičius dirba jūsų įmonėse. Gauti 

atsakymai pateikiami 2 paveiksle. Tyrimu nustatyta, kad pusė tyrime dalyvavusių įmonių atstovų 

priklauso nedidelėms įmonėms, kuriose dirba nuo vieno iki devynių darbuotojų – 42 įmonės, 

dvidešimt aštuoniose įmonėse (33,3 proc.) dirba nuo dešimties iki keturiasdešimt devynių 

darbuotojų, vienuolikoje įmonių (13,1 proc.) dirba nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų 

keturiasdešimt devynių  ir vos trejose įmonėse (3,6 proc.) dirba daugiau nei du šimtai penkiasdešimt 

darbuotojų. Taigi, tyrimo rezultatai atspindi įvairaus dydžio verslo įmonių požiūrį. 

 

2 pav. Darbuotojų skaičius verslo įmonėse, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių  pagal tyrimo duomenis, 2018 
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2.2. IB vadovų charakteristikos.  

Tyrime dalyvavo 39 IB vadovai iš trijų mokslo institucijų lygių. Aukštųjų mokyklų 

vadovai sudarė 48,7 proc., profesinių mokyklų vadovai – 41 proc. ir bendrojo lavinimo mokyklų 

vadovų – 10,3 proc. (3 pav.). Taigi, respondentų nuomonės atspindės visų lygių IB vadovų 

nuomones.  

 

3 pav. Tyrimo dalyvių (IB vadovų) kontingentas, procentais 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 
Daugiausia vadovų buvo apklausta iš Vilniaus 23,1 proc., Kauno ir Kauno rajono 20,6 

proc. ir Klaipėdos 17,9 proc., kadangi šiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose yra daugiausia 

veikiančių IB    (4 pav.). 

 

4 pav. Tyrimo dalyvių (IB vadovų) kontingentas, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 
Į tyrimą siekta įtraukti Imitacines bendroves, vykdančias skirtingas veiklas, jų 

pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį pateiktas 4 lentelėje. Galima teigti, kad IB  veiklų pobūdis 

48.7

41

10.3
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5.1

10.3

17.9

7.7

5.1

2.6

7.7

5.1
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labai įvairus,  tačiau daugiausiai vadovų vadovauja paslaugas teikiančioms bei didmeninės ir 

mažmeninės prekybos imitacinėms bendrovėms. 

4 lentelė. IB vadovų pasiskirstymas pagal vadovaujamų IB veiklos pobūdį 

Veiklos sritis Prekės/paslaugos/gamyba IB skaičius 

Didmeninė/mažmeninė prekyba 

Telefonais, vaizdo, garso įranga 2 
Rūbais, avalyne 3 
Maisto produktais 3 
Turizmo, laisvalaikio prekėmis 1 
Baldais,  interjero detalėmis 3 
Papuošalais, juvelyriniais dirbiniais 3 
Automobilių detalėmis 2 
Kosmetika, parfumerija 2 

 
Paslaugos 

Renginių organizavimo 2 
Turizmo 3 
Apgyvendinimo 2 
Sveikatingumo  1 
Automobilių nuomos, remonto 3 
Statybos, remonto, apdailos 2 
Reklamos  4 
Floristikos ir aplinkotvarkos 2 

Gamyba 
Žemės ūkio produktų  1 
Baldų  1 
Konditerinių gaminių  1 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

5 paveiksle pateikiama vadovų patirtis vadovaujant IB praktikantų veiklai. Daugiausiai 

(net 41 proc.) vadovų turi didžiausią patirtį vadovaujant IB – nuo 16 iki 24 metų, 39 proc. – nuo 6 

iki 15 metų, mažiausiai vadovavimo patirties nuo 1 iki 5 metų turi 20 proc. vadovų.  

 

5 pav. IB vadovų vadovavimo patirtis metais, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

IB vadovų pedagoginio ir profesinio darbo patirties versle pasiskirstymas pateikiamas 6 

paveiksle. Didžiausia pedagoginio darbo patirtis yra net 37 metai (vidurkis – 15,3 metų), o 

didžiausia profesinio darbo patirtis versle – 26 metai (vidurkis – 8 metai). 
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6 pav. IB vadovų pedagoginio ir profesinio darbo patirtis versle metais, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 

IB vadovų respondentų demografinių duomenų analizė leidžia teigti, kad šios grupės 

respondentai turi patirties tyrimo tema, o jų nuomonė atspindi visų Lietuvos IB vadovų nuomonę.  

2.3. Praktikantų charakteristikos.  

Tyrime dalyvavo 130 respondentų iš trijų mokslo institucijų lygių (7 pav.): aukštųjų 

mokyklų studentai sudarė 70,1 proc., profesinių mokyklų moksleiviai sudarė 15,3 proc. ir bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleiviai – 14,6 proc.. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį: 64,6 proc. 

moterų ir 35,4 proc. vyrų. Galima teigti, kad pagrindinę respondentų grupę sudaro aukštųjų 

mokyklų studentai. 

 

7 pav. Tyrimo dalyvių praktikantų kontingentas, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 
Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal kursą pateiktas 8 paveiksle. Aktyviausia ir gausiausia 

respondentų grupė buvo II kurso studentai (49,3 proc.). 16,7 proc. respondentų studijuoja III kurse, 

o 16 proc. tiriamųjų – I kurse; 9,7 proc. praktikantų nurodė esantys 11 klasės moksleiviai; 

4,2 proc. – IV kurso studentai ir 4,2 proc. tiriamųjų nepateikė duomenų. 
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8 pav. Tyrimo dalyvių praktikantų pasiskirstymas pagal kursus, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 
9 paveiksle pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal esamą Imitacinės bendrovės 

vietovę: patys aktyviausi tyrimo dalyviai yra iš Klaipėdos miesto (53,5 proc.); 16,7 proc. tyrimo 

dalyvių yra iš Vilniaus miesto; iš Kėdainių miesto dalyvavo 13,2 proc.; Kauno miestą atstovavo 

6,9 proc. respondentų; 6,3 proc. dalyvių yra iš Utenos; 12 proc. dalyvių  nenurodė vietovės. 

Išanalizavus tyrimo duomenimis, matoma, kad aktyviausi buvo Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų 

studentai. 

 

9 pav. Tyrimo dalyvių praktikantų pasiskirstymas pagal vietovę, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 

Duomenų suvestinė rodo, kad tyrimo dalyviai atstovauja įvairias studijų programas 

(5 lentelė). Didžiausias tiriamųjų grupes sudaro Verslo vadybos studijų programos praktikantai 

(13,84 proc.); Maisto technologijos studijų programos atstovų yra 12,3 proc.; Kultūrinės veiklos 

vadybos studijų programos ir Įstaigų įmonių administravimo programos dalyviai pasiskirsto po 

lygiai – 11,53 proc.; tyrime aktyvūs buvo Turizmo administravimo studentai (10,76 proc.); 

9,13 proc. sudaro Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo studijų programos studentai.  

16
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5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų programas 

Studijų programos pavadinimas 
Dalyviai, 

proc. 

Verslo vadyba 13,8 

Maisto technologijos 12,4 

Kultūrinės veiklos vadyba 11,5 

Įstaigų ir įmonių administravimas 11,5 

Turizmo administravimas 10,8 

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas 9,2 

Logistika ir prekyba 6,9 

Finansai 5,4 

Buhalterinė apskaita 5,4 

Poilsio paslaugų agentas 3,8 

Logistas ekspeditorius 3,8 

Turizmo ir Pramogų verslo industrija 1,5 

Statybos inžinerija 0,8 
Fotografija 0,8 

Ekonomika 0,8 

Investicijos ir draudimas 0,8 

Automobilių transporto inžinerija 0,8 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 
 

Apibendrinus tyrimo respondentų grupių demografinius rodiklius, galima teigti, kad tyrimo 

rezultatai atitinka įvairių vietovių, veiklos sričių bei dydžio verslo įmonių, įvairių mokslo lygių bei 

patirties IB vadovų, įvairių studijų programų studentų požiūrį. 
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3. TYRIMO REZULTATAI 

3.1. Verslo įmonių bendradarbiavimo su IB vertinimas 

Pirmiausia buvo siekta nustatyti kaip dažnai verslo įmonės bendradarbiauja su IB 

skirtingose veiklos srityse. Respondentai galėjo rinktis įvairias bendradarbiavimo sritis bei šio 

bendradarbiavimo intensyvumą: ar verslo įmonė suteikė praktikos vietą, supažindino su verslo 

sritimi (pardavimai, statybos, turizmas), suteikė paramą imitacinei bendrovei, padėjo suvokti bendrą 

verslo įmonės veiklą, teikė konsultacijas, organizavo mokymus, sudarė sąlygas naudotis įmonės 

materialine baze, bendradarbiavo rengiant bendrus projektus, sudarė galimybes bendradarbiauti su 

kitomis įmonėmis (6 lentelė). 

6 lentelė. Verslo įmonių bendradarbiavimo sričių su IB dažnumas procentais 

Verslo įmonės bendradarbiavimo su IB 
sritys 

Kartą į 
ketvirtį 

ar 
dažniau 

Kartą į 
pusmetį 

ar 
dažniau 

Kartą į 
metus ar 
dažniau 

Yra tekę 
tai daryti 

Niekada 

Suteikė praktikos vietą 8,3 15,5 28,6 28,6 19,0 
Supažindino su verslo sritimis (pardavimai, 
statyba, turizmas ir t.t.) 

7,1 17,9 21,4 39,3 14,3 

Suteikė paramą IB  2,4 9,5 9,5 32,1 46,4 
Padėjo suvokti bendrą verslo įmonės veiklą 6,0 21,4 21,4 33,3 17,9 
Teikė konsultacijas 6,0 16,7 22,6 23,8 31,0 
Organizavo mokymus 3,6 13,1 15,5 27,4 40,5 
Sudarė galimybes naudotis įmonės 
materialine baze 

4,8 7,1 10,7 40,5 36,9 

Bendradarbiavo rengiant bendrus projektus 6,0 4,8 4,8 34,5 50,0 
Sudarė galimybes bendradarbiauti su 
kitomis įmonėmis 

6,0 2,4 9,5 38,1 44,0 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad dalis įmonių padėjo suvokti bendrą 

įmonės veiklą, teikė konsultacijas, organizavo mokymus, sudarė galimybes naudotis įmonės 

materialine baze, bendradarbiavo rengiant bendrus projektus, sudarė galimybes bendradarbiauti su 

kitomis įmonėmis (6 lentelė). Tik nedidelė dalis verslo įmonių įvairiomis formomis bendradarbiauja 

su IB kartą į ketvirtį ar dažniau: įvairiose formose bendradarbiavimo dažnumas kartą į ketvirtį ar 

dažniau svyruoja nuo 2,4 proc. iki 8,3 proc. Kartą į pusmetį daugiausia verslo įmonės padeda IB 

praktikantams suvokti bendrą verslo įmonių veiklą (21,4 proc.), o kitų bendradarbiavimo formų 

intensyvumas svyruoja nuo 2,4 proc. iki 17,9 proc. Kartą į metus verslo įmonės bendradarbiauja su 

IB įvairesnėmis formomis. Nors beveik visose bendradarbiavimo formose verslo įmonės turi 

patirties, tačiau taip pat galima konstatuoti, kad bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir IB galima 

plėtoti: jokios bendradarbiavimo patirties neturi nuo 14,3 proc. iki 50 proc. tyrime dalyvavusių 

verslo įmonių. Taigi verslo įmonių ir IB bendradarbiavimą galima plėtoti.  

Kitame klausimyno klausime įmonių atstovai turėjo įvertinti bendradarbiavimo naudą su 

imitacinėmis bendrovėmis pagal šiuos aspektus: įmonės reklamos galimybės, galimybė garsinti 
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savo įmonę įvairiuose renginiuose, galimybė garsinti įmonės vardą, galimybė garsinti įmonės vardą 

steigėjų internetiniuose puslapiuose bei jų socialiniuose tinkluose, galimybė vykdyti organizacijai 

užsakomuosius tyrimus, galimybė rasti specialistą. Verslo įmonių respondentų atsakymų 

pasiskirstymas pateiktas 10 paveiksle. 

 

10 pav. Verslo įmonių ir IB bendradarbiavimo nauda, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių  pagal tyrimo duomenis, 2018 

 

Remiantis tyrimo duomenimis (10 pav.), galima teigti, kad verslo įmonių atstovai mano, 

kad bendradarbiavimas su IB yra naudingas: naudingumo vertinimas pasireiškia nuo 56 proc. iki 

65,5 proc.. Labiausiai verslo įmonėms bendradarbiavimas naudingas kaip galimybė reklamuoti 

įmonę, galimybė garsinti ir viešinti įmonės vardą IB steigėjų interneto puslapiuose ir pan. Įmonių 

atstovai neslėpė, jog bendradarbiaujant neretai tikisi surasti puikų specialistą. Tačiau taip pat 

tikslinga pastebėti, kad dalis verslo įmonių bendradarbiavimo naudos nesuvokia / nepatiria. 

Mažiausiai naudos verslo įmonės mato savo užsakomųjų tyrimų vykdyme (nenaudinga – 

28,6 proc.). Tokie tyrimo duomenys rodo būtinybę IB vadovams išryškinti / atskleisti / akcentuoti 

bendradarbiavimo naudos galimybes ieškant naujų partnerysčių su verslo įmonėmis.  

Trečiame klausimyno klausime buvo prašoma apibūdinti įmonių ir imitacinių bendrovių 

bendradarbiavimo sritis ir dažnumą: imitacinė bendrovė padėjo rengiant įmonės reklamą 

(lankstinukus, brošiūras), platinant įmonės reklamą socialiniuose tinkluose, ieškant įmonei 

potencialių klientų, organizuojant įmonės renginius, konsultuojant įmonės klientus (pristatant 

prekes ar paslaugas) lietuvių ir užsienio kalbomis, dalyvaujant / rengiant projektus, organizuojant ir 

vykdanti įvairias rinkos apklausas, tvarkant dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, 

rengiant prezentacijas (pristatymus) apie įmonę, dirbant specializuotomis kompiuterinėmis 

programomis. Verslo įmonių respondentų atsakymų pasiskirstymas pateiktas 7 lentelėje. 
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7 lentelė. IB ir verslo įmonių bendradarbiavimo sritys ir dažnumas procentais 

Imitacinės bendrovės pagalbos ar 
dalyvavimo bendradarbiaujant sritys 

Kartą į 
ketvirtį 

ar 
dažniau 

Kartą į 
pusmetį 

ar 
dažniau 

Kartą į 
metus ar 
dažniau 

Yra tekę 
tai daryti 

Niekada 

rengiant įmonės reklamą (lankstinukus, 
brošiūras) 

3,6 6,0 15,5 47,6 27,4 

platinant įmonės reklamą socialiniuose 
tinkluose 

8,4 4,8 16,7 51,2 19,0 

ieškant įmonei potencialių klientų 3,6 4,8 10,7 45,2 35,7 
organizuojant įmonės renginius 3,6 6,0 8,3 39,3 42,9 
konsultuojant įmonės klientus (pristatant 
prekes ar paslaugas) lietuvių ir užsienio 
kalbomis 

4,8 3,6 13,1 25,0 53,6 

dalyvaujant/  rengiant projektus 4,8 2,4 4,8 27,4 60,7 
organizuojant ir vykdanti įvairias rinkos 
apklausas 

4,8 6,0 13,1 27,4 48,8 

tvarkant dokumentus pagal Dokumentų 
rengimo taisykles 

3,6 3,6 8,3 22,6 61,9 

rengiant prezentacijas apie įmonę 
(pristatymus) 

6,0 7,1 13,1 28,6 45,2 

dirbant specializuotomis kompiuterinėmis 
programomis 

6,0 8,3 10,7 28,6 46,4 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

Remiantis tyrimo duomenimis (7 lentelė) galima teigti, kad IB praktikantai labai retai arba 

iš viso neprisideda prie verslo įmonių daugelio veiklos sričių. Kiek intensyvesnis IB praktikantų 

dalyvavimas nustatytas rengiant ir platinant įmonės reklamą, ieškant įmonei potencialių klientų, 

organizuojant įmonės renginius (kartą į metus ar rečiau procentai svyruoja nuo 39,3 iki 51,2). 

Mažiausiai IB ir jų praktikantai pasitelkiami rengiant ar vykdant projektus, tvarkant dokumentus, 

rengiant prezentacijas ar dirbant su specializuotomis programomis (niekada tokia pagalba 

nesinaudojo nuo 45,2 iki 61,9 proc. įmonių).  

Verslo įmonių atstovų buvo paklausta, kas skatintų bendradarbiavimą tarp realių įmonių ir 

imitacinių bendrovių. Įmonių atstovai siūlė labiau reklamuoti įmonių ir IB bendradarbiavimo 

galimybę, rekomendavo mokymo įstaigoms rodyti didesnę iniciatyvą bendradarbiauti, rengti 

bendrus renginius, projektus, konferencijas, suorganizuoti atvirą stalą, surengti diskusiją. Įmonių 

atstovų pasiūlyti bendradarbiavimą skatinantys būdai yra apibendrinti 8 lentelėje.  

8 lentelė. Verslo įmonių  ir IB bendradarbiavimą skatinančios veiklos 

Priemonės, veiklos Atsakymų skaičius Procentai 
Bendri renginiai, projektai, mugės, konferencijos 24 40,0 
Daugiau informacijos apie IB, bendradarbiavimo reklama 13 21,7 
Studentų iniciatyvumas 9 15,0 
Įmonių plėtra 3 5,0 
Tarpusavio bendradarbiavimas 7 11,7 
Nežinau 3 5,0 
Nėra tokių būdų 1 1,7 

Šaltinis: sudaryta autorių  pagal tyrimo duomenis, 2018 
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Tyrimo duomenų analizė parodė, kad realių įmonių ir imitacinių bendrovių 

bendradarbiavimą labiausiai skatintų bendri renginiai, projektai, mugės, konferencijos, taip atsakė 

net 40 procentų respondentų, net 22 procentai minėjo, kad trūksta informacijos apie įmonių ir 

imitacinių bendrovių bendradarbiavimo galimybes (8 lentelė). 

Tyrimu siekta nustatyti, kokios egzistuoja bendradarbiavimo kliūtys tarp imitacinių 

bendrovių ir realių verslo įmonių. Buvo nurodytos šios kliūtys: įmonėms trūksta informacijos apie 

imitacines bendroves, nėra pasirašytų sutarčių tarp imitacinių bendrovių ir realių įmonių, per mažai 

iniciatyvos iš imitacinių bendrovių ir per mažai iniciatyvos iš realių įmonių. Respondentai galėjo 

žymėti visas jiems tinkamas kliūtis (11 pav.). 

 

11 pav. Verslo įmonių ir IB bendradarbiavimo kliūtys, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių  pagal tyrimo duomenis, 2018 

Kaip didžiausią bendradarbiavimo kliūtį respondentai nurodė informacijos apie imitacines 

bendroves trūkumą (63,1 proc.). 56 proc. respondentų mano, kad reikėtų pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartis tarp mokymo institucijų ir verslo įmonių, 50 proc. mano, jog trūksta 

iniciatyvos iš verslo įmonių, 45,2 proc. respondentų mano, kad trūksta iniciatyvos iš imitacinių 

bendrovių (11 pav.). 

3.2. IB vadovų nuomonė apie bendradarbiavimą su verslo įmonėmis 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti IB vadovų nuomonę, kaip IB praktikantai prisidėjo / 

dalyvavo prie bendradarbiavimo su verslo įmonėmis. Respondentų atsakymų pasiskirstymas 

pateiktas 9 lentelėje. Ištirta, kad daugumos IB praktikantų dalyvavimas / pagalba yra retas (rečiau 

nei kartą į metus) arba tokio bendradarbiavimo dar nėra buvę. IB praktikantams yra tekę rengti 

prezentacijas apie įmonę (pristatymus) (36,1 proc.), platinti reklamą socialiniuose tinkluose (33,3 

proc.), organizuojant ir vykdant rinkos apklausas (31,6 proc.), rengiant įmonės reklamą 

(lankstinukus, brošiūras) (29,7 proc.), atstovaujant įmonę parodose / mugėse (27,0 proc.), padedant 

organizuoti įmonėms renginius – 24,3 proc.. Tačiau toks bendradarbiavimas  nėra labai dažnas. 

Rečiausiai IB praktikantų pagalba ar dalyvavimas panaudotas konsultuojant įmonių klientus 
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(51,4  proc.) bei vykdant ar rengiant projektus (48,6 proc.) (9 lentelė). Taigi, tyrimo rezultatai 

leidžia konstatuoti, kad verslo įmonių ir IB bendradarbiavimas, IB praktikantų pasitekimas verslo 

įmonių veikloje yra neišplėtotas. 

9 lentelė. IB praktikantai padėjo/ dalyvavo (prisidėjo) bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, 

proc. 
 
IB praktikantų ir darbuotojų 
pagalbos/dalyvavimo sritys 

Kartą į 
ketvirtį ar 
dažniau 

Kartą į 
pusmetį 

ar 
dažniau 

Kartą į 
metus ar 
dažniau 

Yra tekę 
tai daryti 

Niekada 

Rengiant įmonės reklamą (lankstinukus, 
brošiūras) 

10,8 16,2 18,9 29,7 24,3 

Platinant įmonės reklamą socialiniuose tinkluose 8,3 19,4 8,3 33,3 30,6 
Ieškant įmonei potencialių klientų 13,5 10,8 10,8 27,0 37,8 
Organizuojant įmonės renginius 8,1 8,1 24,3 24,3 35,1 
Konsultuojant įmonės klientus (pristatant prekes 
ar paslaugas) lietuvių ir užsienio kalbomis 

2,7 16,2 8,1 21,6 51,4 

Dalyvaujant/  rengiant projektus 8,6 11,4 14,3 17,1 48,6 
Organizuojant ir vykdant įvairias rinkos 
apklausas 

5,3 23,7 13,2 31,6 26,3 

Tvarkant dokumentus pagal Dokumentų 
rengimo taisykles 

18,4 10,5 7,9 21,1 42,1 

Rengiant prezentacijas apie įmonę (pristatymus) 11,1 11,1 5,6 36,1 36,1 
Atstovaujant įmonę parodose/mugėse 5,4 5,4 27,0 27,0 35,1 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti IB vadovų nuomonę, kokia yra IB darbuotojo (praktikanto) 

bendradarbiavimo nauda realiai verslo įmonei (12 pav.). Respondentų nuomone IB praktikantai 

realioms verslo įmonėms galėtų būti labiausiai naudingi platinant įmonės reklamą socialiniuose 

tinkluose (89,2 proc.), rengiant įmonės reklamą (lankstinukai, brošiūros) naudingi galėtų būti 

78,4 proc., padedant organizuoti ir vykdyti įvairias rinkos apklausas 76,9 proc., rengiant 

prezentacijas apie įmonę (pristatymus) 71 proc., padedant organizuoti įmonės renginius 68,5 proc.. 

IB vadovai mažiausią bendradarbiavimo naudą mato konsultuojant įmonės klientus 23,7 proc. ir 

tvarkant dokumentus 15,8 proc. 

Net 21,6 proc. apklausų IB vadovų nemato projektų rengimo naudos su verslo įmonėmis, o 

29,7 proc. neturi susiformavę nuomonės apie projektų rengimo naudą, būtų galima pasiūlyti, kad 

projektinę patirtį turinys IB vadovai plačiau supažindintų visus su projektų rengimo gerąją patirtimi 

ir bendrų projektų su verslo įmonėmis rengimo galimybėmis (12 pav.). 
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12 pav. IB darbuotojo (praktikanto) bendradarbiavimo nauda realiai verslo įmonei, proc. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 
 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti kokia buvo verslo įmonių pagalba IB (10 lentelė). IB 

vadovų respondentų apklausos rezultatai rodo, kad visumoje bendradarbiavimas nėra labai 

intensyvus, tačiau kartą į metus ar kiek rečiau yra patiriama verslo įmonių pagalba. Kartą į metus ar 

dažniau verslo įmonės suteikė praktikos vietas IB praktikantams (39,5 proc.), organizavo mokymus 

ar seminarus (36,1 proc.), skolino / dovanojo produkcijos pavyzdžių (21,6 proc.). IB vadovai 

respondentai nurodę, kad verslo įmonės yra skolinusios/dovanojusios produkcijos pavyzdžių 

dalyvavimui mugėse/renginiuose (59,5 proc.), konsultavusios įmonės veiklos klausimais 

(43,2 proc.), suteikusios materialinę paramą (42 proc.). Mažiausiai išvystytos bendradarbiavimo 

sritys yra: sudarytos sąlygos naudotis įmonių materialine baze (66,7 proc.), bendrų projektų 

rengimas (61,1 proc.), sudarytos sąlygos bendradarbiauti su kitomis įmonėmis (59,5 proc.) bei 

stažuočių vietų IB vadovams suteikimas (54,1 proc.).  

Apibendrinant duomenis galima teigti, kad verslo įmonių bendradarbiavimas ir pagalba 

IB yra minimali / reta. 
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10 lentelė. Verslo įmonių pagalba IB, procentais 

Verslo įmonių pagalbos IB sritys 
Kartą į 

ketvirtį ar 
dažniau 

Kartą į 
pusmetį ar 

dažniau 

Kartą į 
metus ar 
dažniau 

Yra tekę 
tai daryti 

Niekada 

Suteikė praktikos vietą IB praktikantams 2,6 15,8 39,5 15,8 26,3 
Suteikė stažuotės vietą IB pedagogams 0 5,4 13,5 27,0 54,1 
Supažindino su verslo veiklos rūšimis (pardavimai, 
statyba, turizmas 

5,3 18,4 26,3 31,6 18,4 

Suteikė materialią paramą IB  0 0 18,4 42,1 39,5 
Skolino/dovanojo produkcijos pavyzdžių dalyvavimui 
mugėse/renginiuose 

2,7 2,7 21,6 59,5 13,5 

Konsultavo įmonės veiklos klausimais 0 16,2 16,2 43,2 24,3 
Organizavo mokymus/skaitė paskaitas/vedė seminarus 2,8 8,3 36,1 27,8 25,0 
Sudarė galimybes naudotis įmonės materialine baze 2,8 11,1 5,6 13,9 66,7 
Bendradarbiavo rengiant bendrus projektus 2,8 5,6 2,8 27,8 61,1 
Sudarė galimybes bendradarbiauti su kitomis įmonėmis 0 2,7 5,4 32,4 59,5 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 
Tyrimo metu siekta išsiaiškinti kaip realaus verslo įmonės gali būti naudingos IB veiklai 

(13 pav.). Visumoje galima pastebėti, kad vadovų nuomone bendradarbiavimas su verslo įmonėmis 

yra labai naudingas įvairiose srityse. Labiausiai verslo įmonės gali būti naudingos suteikiant 

praktikos vietą IB praktikantams (94,7 proc.), suteikiant stažuotės vietą IB pedagogams 

(89,8 proc.), teikiant konsultacijas (87,1 proc.), organizuojant mokymus/skaitant paskaitas/vedant 

seminarus (86,8 proc.), suteikiant finansinę paramą IB (86,8 proc.). IB vadovų nuomone, mažiausiai 

naudingas (nenaudingas) bendradarbiavimas rengiant bendrus projektus (8,1 proc.). 

 

13 pav. Realaus verslo įmonės naudingumas IB veiklai, proc.  
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 
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Tyrimu siekta identifikuoti IB vadovų požiūrį į veiksnius, padedančius ar trukdančius 

bendradarbiavimui tarp IB ir verslo įmonių (14 pav.). IB vadovai nurodė, kad labiausiai padėtų 

skatinti bendradarbiavimą: asmeniniai ryšiai su verslo įmonės atstovais (89,5 proc.), įtikinimai ir 

konkretūs įrodymai, kad tikrai IB bus naudinga įmonei (86,5 proc.), įmonėse dirbantys mokymo 

institucijos absolventai ar bendraminčiai (84,3 proc.), mokymo institucijos, kurioje įsikūrusi IB, 

įvaizdis ir ryšiai (78,4 proc.).  

14 pav. Veiksniai padedantys ar trukdantys bendradarbiavimui, proc. 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

Tačiau IB vadovai taip pat išskyrė veiksnius, kurie trukdo bendradarbiavimui su verslo 

įmonėmis: įmonė nenori turėti jokių papildomų įsipareigojimų (59,4 proc.), įmonės nepasitiki mažai 

žinoma IB (56,7 proc.), tarp mokymo institucijos ir verslo įmonių nėra pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys (40,5 proc.) ir verslo įmonėms trūksta informacijos apie IB veiklą (43,6 

proc.).  

15 paveiksle pateikiamai IB vadovų pasiūlymai, kaip suaktyvinti imitacinių bendrovių 

žinomumą. Daugiausiai vadovų veiklos suaktyvinimui siūlo: IB veiklos pristatymas žiniasklaidoje 

bei socialiniuose tinkluose (50,7 proc.), bendrų renginių su verslo įmonių atstovais organizavimas ir 

jų viešinimas (42,9 proc.), bendrų projektų su verslo įmonių atstovais rengimas (27,3 proc.) ir  

organizavimas susitikimų su verslo įmonių atstovais, kurių metu būtų pristatomos IB paslaugų 

teikimo galimybės (23,4 proc.).  

 

41

32.4

21.6

20.6

16.2

73.7

89.5

78.4

75.6

78.3

53.8

84.3

86.5

15.4

27.0

18.9

33.3

27.0

21.1

10.5

18.9

18.9

16.2

10.8

7.9

10.8

43.6

40.5

59.4

46.1

56.7

5.3

0

2.7

5.4

5.4

5.4

7.9

2.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Verslo įmonėms trūksta informacijos apie IB

Tarp mokymo institucijos ir verslo įmonių nėra pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys

Įmonė nenori turėti jokių papildomų įsipareigojimų

Įmonė neįžvelgia naudos

Įmonė nepasitiki nežinoma Imitacine bendrove

Geri abiejų šalių norai ir pasitikėjimas;

Asmeniniai ryšiai su verslo įmones atstovais

Mokymo institucijos, kurioje įsikūrusi IB, įvaizdis ir ryšiai;

Įmonės susidomėjimas IB veikla ir problemomis

Įmonės noras gauti papildomą reklamą, populiarinti savo vardą

Įmonių vadovų geranoriškumas padėti ruošiant konkrečios srities
specialistus

Įmonės atstovai yra jūsų mokymo institucijos absolventai ar
bendraminčiai

Įtikinimas ir konkretūs įrodymai, kad tikrai IB bus naudinga įmonei

 Veiksniai padedantys bendradarbiauti Nei padedantys nei trukdantys veiksnai

Veiksniai trukdantys bendradarbiauti



23 

 
15 pav. IB vadovų pasiūlymai suaktyvinti imitacinių bendrovių žinomumą, proc. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 
Apibendrinus IB vadovų nuomonę galima teigti, kad verslo įmonės gali būti labai 

naudingos IB veiklai suteikiant praktikos vietą IB praktikantams, teikiant konsultacijas, 

organizuojant mokymus / skaitant paskaitas / vedant seminarus, suteikiant finansinę paramą IB, 

rengiant bendrus projektus.  

Pasinaudoti verslo įmonių pagalba teko daugiau nei pusė IB, tačiau kita dalis iš viso 

nebuvo niekada sulaukusi pagalbos iš verslo atstovų. Siekiant suaktyvinti bendradarbiavimą ir 

sulaukti pagalbos iš verslo įmonių būtų galima pasiūlyti, kad IB vadovai viešintų gerąją 

bendradarbiavimo su verslo įmonėmis patirtį, rengtų seminarus, mokymų ciklus, stažuotes ir taip 

kurtų verslui pridėtinę vertę. 

Siekiant abipusės  naudos tarp verslo įmonių ir IB buvo išsiaiškinti veiksniai, kurie padeda 

ar trukdo bendradarbiavimui. IB vadovų nuomone bendradarbiavimui labiausiai padeda asmeninių 

ryšių palaikymas su verslo įmonėmis ar įmonių,  kuriose  dirba jų mokymo institucijos absolventai,  

IB  įvaizdis ir  naudos įmonei įrodymas. IB vadovai nurodė kad bendradarbiavimui  trukdo, jog 

įmonė nenori turėti jokių papildomų įsipareigojimų, tarp mokymo institucijos ir verslo įmonės nėra 

pasirašiusios bendradarbiavo sutarčių, kad verslo įmonės trūksta informacijos apie IB veiklą ir todėl 

jomis mažai pasitiki.  

Siekiant suaktyvinti IB patikimumą ir žinomumą IB vadovai siūlo daugiau pristatyti IB 

veiklą žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose, organizuoti bendrus renginius su įmonių atstovais 

ir juos viešinti, rengti bendrus projektus, organizuoti susitikimus su verslo įmonių atstovais, kurių 

metu būtų pristatomos IB paslaugų teikimo galimybės ir inicijuoti tarp mokymo institucijos ir 

verslo įmonių bendradarbiavo sutarčių pasirašymą. 

3.3. Praktikantų požiūris 

 
Tyrimo metu siekta išsiaiškinti kuo IB darbuotojas, tai yra studentas (praktikantas) gali 

būti naudingas realiai verslo įmonei. Tyrimo rezultatai (16 pav.) rodo, kad 72,2 proc. studentų 

(praktikantų) mano, kad galėtų būti naudingi realiai verslo įmonei dirbant su specializuotomis 
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kompiuterinėmis programomis, kuriomis išmoksta dirbti studijų metu. 74,5 proc. respondentų 

mano, kad galėtų prisidėti prie realios įmonės reklamos platinimo socialiniuose tinkluose. Padėti 

organizuoti ir vykdyti įvairias rinkos apklausas sutiktų 68,8 proc. apklaustųjų, 66,2 proc. galėtų 

prisidėti rengiant įmonės reklamą, tai yra kurti lankstinukus bei brošiūras, 66,7 proc. realios įmonės 

veikloje padėtų tvarkyti dokumentus, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, bei prisidėti 

organizuojant įmonės renginius. Tyrimo duomenų analizė rodo, kad 57,1 proc. ryžtųsi dalyvauti 

rengiant įmonėje projektus, o 52,8 proc. sutiktų padėti ieškoti įmonei potencialių klientų. 46,5 proc. 

nurodė, kad būtų naudingi konsultuojant  realios įmonės klientus. 30 proc. tyrimo dalyvių 

pažymėjo, kad negalėtų teikti konsultacijų įmonės klientams. 

 

16 pav. Respondentų nuomonė apie studentų naudą realiai verslo įmonei 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

Apibendrinus duomenis, galima teigti, kad Imitacinės bendrovės praktikantas realiai verslo 

įmonei gali būti naudingas įvairiais aspektais  ir verslo įmonių atstovai turi galimybę tuo naudotis. 

Tyrimo metu respondentų buvo prašoma įvertinti kaip realios verslo įmonės prisideda prie 

IB veiklos. Tyrimo rezultatai rodo aukštus teigiamus vertinimus (17 pav.). 83,7 proc.  praktikantų 

sutinka jog verslo įmonės prisideda  suvokiant bendrą verslo įmonės veiklą. 83 proc. apklaustųjų 

sutinka su teiginiu, kad verslo įmonės supažindina  su įvairiomis verslo sritimis. 76,6 proc. 

respondentų pritaria jog verslo įmonė  prisideda suteikiant praktikos vietas. Prie IB veiklos verslo 

įmonė galėtų prisidėti ir bendradarbiauti rengiant bendrus projektus, tai nurodo 63,1 proc. tyrimo 

dalyvių. 66,9 proc. respondentai sutiktų, kad verslo įmonės teiktų konsultacijas IB veikloje bei 

organizuotų įvairius mokymus. 56,1 proc. pritartų paramos suteikimui IB veikloje ir galėtų sudaryti 

galimybes naudotis įmonės materialine baze, tačiau 23 proc. respondentų išsakė nuomonę, kad 
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įmonės nesudaro galimybių naudotis savo baze. Beveik ketvirtadalis (24 proc.) respondentų teigia 

jog verslo įmonės nesuteikia paramą imitacinėms bendrovėms.  

 

19 pav. Respondentų nuomonė apie realios verslo įmonės galimybes prisidėti prie IB veiklos 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 
Respondentų nuomonė apie realios verslo įmonės galimybes prisidėti prie Imitacinės 

bendrovės veiklos parodė aukštus teigiamus rezultatus, todėl atsiveria plačios galimybės aktyvinti 

verslo įmonių ir Imitacinių bendrovių bendradarbiavimo formas ir būdus. 

Praktikantų grupės respondentų nuomone realaus verslo įmonė IB veikloje galėtų gali būti 

naudinga  įvairias aspektais (20 pav.). 82,2 proc. nurodė, kad verslo įmonės gali padėti užmegzti 

bendradarbiavimo ryšius su kitomis įmonėmis. 80,7 proc. tyrimo dalyvių patvirtino, jog verslo 

įmonės gali suteikti studentams praktikos vietą. IB veikloje įmonės turi galimybę supažindinti su 

verslo sritimi ir padėti suvokti bendrą verslo įmonių veiklą (80 proc.). Verslo įmonės būtų 

naudingos rengiant įvairius projektus (78,2 proc. respondentų). Tačiau tyrimo duomenyse 

pastebima, kad 10 proc. praktikantų pažymi, jog verslo įmonės negalėtų teikti paramos Imitacinėms 

bendrovėms, o 9,4 proc. dalyvių pažymėjo, kas verslo įmonei būtų sudėtinga sudaryti galimybes 

Imitacinėms bendrovėms naudotis jų materialine baze. 
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20 pav. Respondentų nuomonė apie realios verslo įmonės naudą IB 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal tyrimo duomenis, 2018 

 

Apibendrinus duomenis, galima teigti jog respondentai labai teigiamai išreiškė nuomonę 

apie realių verslo įmonių prisidėjimą prie Imitacinių bendrovių veiklos, todėl būtina ieškoti 

įvairesnių bendradarbiavimo formų ir metodų kurie stiprintų realių verslo įmonių ryšius su 

Imitacinėmis bendrovėmis. 
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4. IŠVADOS 

 
1. Remiantis tyrimo rezultatais galima konstatuoti, kad verslo įmonių vadovai mano, jog 

bendradarbiavimas su imitacinėmis bendrovėmis yra naudingas. Labiausiai verslo įmonėms 

bendradarbiavimas naudingas kaip galimybė reklamuoti įmonę, galimybė garsinti ir viešinti įmonės 

vardą IB steigėjų interneto puslapiuose, potencialių darbuotojų paieškoje ir pan. Įmonių atstovai 

neslėpė, jog bendradarbiaujant neretai tikisi surasti puikų specialistą. Tačiau taip pat tikslinga 

pastebėti, kad dalis verslo įmonių bendradarbiavimo naudos nesuvokia arba nepatiria. Mažiausiai 

naudos verslo įmonės mato verslui aktualių tyrimų vykdyme. Verslo įmonių vadovai, turintys 

bendradarbiavimo patirties, minėjo naudojęsi imitacinių bendrovių praktikantų pagalba rengiant ir 

platinant įmonės reklamą, ieškant įmonei potencialių klientų, organizuojant įmonės renginius. 

Mažiausiai IB ir jų praktikantai pasitelkiami rengiant ar vykdant projektus, tvarkant dokumentus, 

rengiant prezentacijas ar dirbant su specializuotomis programomis (niekada tokia pagalba nesinaudojo 

nuo 45,2 iki 61,9 proc. įmonių). Tyrimo rezultatai rodo, kad verslo įmonių ir IB bendradarbiavimas yra 

labai neintensyvus. IB vadovų nuomone, IB verslo įmonėms gali būti naudingos rengiant prezentacijas 

apie įmonę, platinant reklamą apie įmonę socialiniuose tinkluose, organizuojant ir vykdant įvairias 

rinkos apklausas, rengiant įmonės reklamą; atstovaujant įmonę renginiuose. Tuo tarpu imitacinių 

bendrovių praktikantai siūlosi verslo įmonėms dirbti su specializuotomis kompiuterinėmis 

programomis (kurias jie įvaldė studijų metu), platinti įmonės reklamą socialiniuose tinkluose. 

Praktikantai norėtų padėti organizuoti ir vykdyti įvairias rinkos apklausas, rengti įmonės reklamą 

organizuojant įmonės renginius bei padėtų tvarkyti dokumentus. 

2. Nustatyta, kad Lietuvos imitacinių bendrovių vadovai labai vertina bendradarbiavimo su 

verslo įmonėmis naudą. Remiantis IB vadovų teiginiais verslo įmonės padėjo praktikantams suvokti 

bendrą įmonės veiklą, teikė konsultacijas, įmonės suteikė praktikos vietas IB praktikantams, 

organizavo mokymus ar seminarus, skolino / dovanojo produkcijos pavyzdžių dalyvavimui 

mugėse/renginiuose, suteikė materialinę paramą. Mažiausiai išvystytos bendradarbiavimo sritys yra: 

sudarytos sąlygos naudotis įmonių materialine baze, bendrų projektų rengimas, sudarytos sąlygos 

bendradarbiauti su kitomis įmonėmis bei stažuočių vietų IB vadovams suteikimas. Remiantis 

duomenimis visumoje verslo įmonių bendradarbiavimas ir pagalba IB yra minimali / reta, tačiau labai 

vertinama (branginama).  

3. Tyrime atskleisti IB ir realaus verslo įmonių bendradarbiavimą skatinantys veiksniai įmonių 

vadovų požiūriu yra: bendri renginiai, projektai, mugės, diskusijos, konferencijos; bendradarbiavimo 

gerosios patirties sklaida / naudų reklamavimas; didesnė iniciatyva ir pastangos iš imitacinių bendrovių 

pusės. IB vadovai išskyrė tokius bendradarbiavimą skatinančius veiksnius su verslo įmonėmis: 

palaikyti bendradarbiavimą su verslo įmonės atstovais naudojantis asmeniniais ryšiais; kurti teigiamą 
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įvaizdį apie IB, puoselėti tvirtus ryšius su verslo įmonėmis; siekti glaudžiau bendradarbiauti su verslo 

įmonėmis, kuriose absolventai yra IB atstovai; rengti bendrus renginius ir prezentacijas apie verslo 

įmones. Išskirti IB ir realaus verslo įmonių bendradarbiavimą stabdantys veiksniai. Įmonės vadovų 

nuomone trūksta informacijos apie įmonių ir imitacinių bendrovių bendradarbiavimo galimybes; verslo 

įmonėms trūksta informacijos apie imitacines bendroves ir jų vykdomą veiklą; nėra pasirašytų sutarčių 

tarp imitacinių bendrovių ir realių įmonių. Verslo įmonių vadovai pažymi, kad per mažai iniciatyvos 

rodoma iš imitacinių bendrovių pusės, tačiau pabrėžia, kad iniciatyvos trūksta ir iš realių verslo 

įmonių. IB vadovai teigia, kad verslo įmonės nenori turėti jokių papildomų įsipareigojimų; nepasitiki 

mažai žinoma IB ir nesudaro galimybių naudotis savo baze. Dažnai tarp mokymo institucijos ir verslo 

įmonių būna nepasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir tai užkerta galimybes tolimesniam 

bendradarbiavimui. IB vadovai pripažįsta, jog verslo įmonėms trūksta informacijos apie IB veiklą.               

Siekiant imitacinių bendrovių ir realaus verslo įmonių inovatyvaus bendradarbiavimo proveržio 

tarpusavio veikloje teikiamos rekomendacijos. 
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5. REKOMENDACIJOS 

Rekomendacijos mokymo institucijoms: 

 Sukurti duomenų bazę įmonių, su kuriomis jau susisiekta bendradarbiavimo klausimais ir jos 

žino apie imitacines bendroves. Kiekviena IB galėtų prisijungti prie bazės ir pildyti 

duomenis, o valdyti ją galėtų „Simulith“ centras. 

 Rengti IB vadovams mokymus apie projektų rengimą ir bendrų projektų su verslo įmonėmis 

rengimo galimybes. 

 Sukurti IB vadovo stažuotės pavyzdines programas, padėsiančias įmonei ir IB vadovui 

organizuoti stažuotę. 

 Sukurti metodiką (atmintinę) IB vadovams, verslo įmonės atstovams bei studentams ir 

aprašyti visus partnerystės kūrimo etapus – kaip eiti į įmonę, kaip parašyti laišką – 

pasiūlymą, pristatyti bendradarbiavimo naudą, numatyti bendradarbiavimo tikslus bei 

uždavinius, paruošti bendradarbiavimo sutartį ir t.t. 

 Kartu su verslo įmonių atstovais organizuoti susitikimus, diskusijas, verslumo konkursus, 

kurių metu būtų pristatoma  IB veikla bei išgryninamos bendradarbiavimo galimybės. 

 Kartu su verslo įmonėmis rengti seminarus, mokymų ciklus, išvykstamąsias paskaitas, 

bendrus projektus. 

 Sudaryti sąlygas IB vadovams stažuotis užsienio IB, kurių metu būtų galima perimti jų 

bendradarbiavimo su verslo įmonėmis patirtį.  

 Pasidalinus gerąja patirtimi apie verslo įmonių ir imitacinių bendrovių bendradarbiavimą 

užsienyje, sukurti IB ir verslo įmonės bendradarbiavimo gerosios praktikos pavyzdžių leidinį 

su patarimais, rekomendacijomis. Vadovaujantis minėtu leidiniu, būtų suaktyvinamas 

bendradarbiavimas tarp Lietuvoje esančių IB ir verslo įmonių. 

 Sukurti scenarijus IB studentams, kaip organizuoti Verslo įmonių susitikimus, apvalaus stalo 

diskusijas ir kitus renginius imitacinėje bendrovėje, kadangi bendri renginiai labai svarbūs 

partnerystėje. 

Rekomendacijos verslo įmonėms: 

 Ugdant verslumą, būtina pereiti nuo mokymo prie mokymosi, todėl siūlome verslo įmonėms 

priimti kuo daugiau studentų į praktikas, sukuriant jiems kuo artimesnę tikram gyvenimui 

darbinę aplinką, taikant socialiai atsakingo verslo plėtros principus.  

 Verslo įmonių atstovai, kasdien susidurdami su nuolat kintančia verslo specifika bei 

planuodami verslo perspektyvas, gali objektyviau prognozuoti konkrečių sričių specialistų 

poreikį ir apibrėžti jų kompetencijas. Siūlome, rengiant projektus, verslo bei edukacinius 

renginius, įtraukti partneriais mokymo institucijas, kuriose veikia IB, tuo užsitikrinant 

kvalifikuotų specialistų parengimą savo įmonei bei verslo pasauliui. 



30 

6. LITERATŪRA 

1. Bitinas, B., Rupšienė, L. and Žydžiūnaitė, V. (2008). Edukologinis tyrimas: sistema ir 

procesas. Kronta, Vilnius. 

2. Bryman, A. (2016). Social Research Methods. Oxford University Press, Oxford 

3. Kardelis, K. (2009). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Judex, Kaunas. 

4. May, T. (2011). Social research: Issues, Methods and process. Open University Press, 

Berkshire. 

5. Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual. Allen & Unwin, Sydney. 

6. Valackienė, A., Mikėnė, S. (2008). Sociologinis tyrimas. Metodologija ir atlikimo 

metodika. Technologija, Kaunas. 

 


