
K V I EČ I A M E

Į  N U O T O L I N I U S  S E M I N A R U S

Nuotoliniuose seminaruose bus pristatomi naujausių kaimo vystymosi valdymo srities mokslinių
tyrimų rezultatai ir kaimo plėtros administravimo studijų programos, vykdomos Vytauto Didžiojo
universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultete. Informacija apie fakulteto
studijų programas: https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/.  
 

Seminarai skirti jauniesiems vietos bendruomenių lyderiams ir ūkininkams,   savivaldybių
administracijų ir seniūnijų specialistams, turizmo ir verslo informacinių centrų darbuotojams,
technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklų, universitetų akademinės bendruomenės nariams,
gimnazijų ir vidurinių mokyklų moksleiviams ir kitiems.
 

Registruotiems dalyviams el. paštu bus išsiųstos seminaro prisijungimo nuorodos.

Gegužės 21 d. 15.00-16.30 val. 
PAŽANGAUS KAIMO LINK: KAIMO PLĖTROS ADMINISTRATORIAUS PERSPEKTYVA

 
  

Seminarą moderuos prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (VDU Žemės ūkio akademija, Bioekonomikos
plėtros fakultetas).
Dalyvaus: doc. dr. Gintarė Vaznonienė, lekt. dr. Daiva Urmonienė, dokt. Aistė Ragauskaitė,
dokt. Ingrida Kazlauskienė, magistrantė Aida Markaitienė, Alvydas Aleksandravičius (Kaimo
verslo ir rinkų plėtros agentūra) ir kiti.
 

Seminaro metu bus aptarti klausimai:
• Pažangus kaimas – koks jis?
• Teminis kaimas - telkiančios lyderystės ir bendradarbiavimo tinklas.
• Kaip tapti socialiniu inovatoriumi? 
• Kodėl verta rinktis kaimo plėtros administravimo studijų programas?
 

Seminaro metu vyks diskusija.
 
Maloniai kviečiame registruotis čia.

Gegužės 26 d. 15.00-16.30 val.
VIETOS MAISTO SISTEMOS LINK: KAIMO PLĖTROS ADMINISTRATORIAUS

PERSPEKTYVA
 
Seminarą moderuos prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (VDU Žemės ūkio akademija, Bioekonomikos
plėtros fakultetas)
Dalyvaus: lekt. dr. Daiva Urmonienė, direktorė Lina Gumbrevičienė (asociacija "Viva Sol"), dokt.
Aistė Ragauskaitė, dokt. Ingrida Kazlauskienė, magistrantė Aida Markaitienė, Alvydas
Aleksandravičius (Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra) ir kiti.
 

Seminaro metu bus aptarti klausimai:
• Ar priimame trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietos maisto sistemų kūrimo iššūkį?
• Vietos plėtra krizės atveju: gamintojų ir vartotojų solidarumas.
• Rinkodara be biudžeto.
• Kodėl verta rinktis kaimo plėtros administravimo studijų programas?
 

Seminaro metu vyks diskusija.
 
Maloniai kviečiame registruotis čia.

https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/
https://forms.gle/LgncYHEM2EuZ732Q8
https://forms.gle/LgncYHEM2EuZ732Q8

