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Įvadas 

 

 

 

Imitacinė bendrovė (IB) yra praktikantų vadovaujama įmonė, veikianti kaip tikras verslas. Ji 

atspindi tikros įmonės verslo procesus, produktus ir paslaugas. IB savo forma, struktūra ir 

funkcijomis primena realią bendrovę. Vadovaujant dėstytojui ar mentoriui, praktikantai steigia IB, 

pradėdami nuo produkto kūrimo, gamybos, platinimo ir baigdami rinkodaros, pardavimo, 

žmogiškųjų išteklių, apskaitos, finansų procesais ir interneto puslapio dizaino kūrimu. 

 

Dauguma imitacinių bendrovių aukštosiose mokyklose bendradarbiauja su įmone, tikro verslo 

pasaulio atstove, vadinama mentoriaus įmone. Mentorių įmonės teikia imitacinių bendrovių 

vadovams  ir praktikantams patarimų ir idėjų apie verslo procesus ir jo valdymą. Mentorių 

įmonės gali pasiūlyti realaus pasaulio produktus ir paslaugas, parduodamus virtualioje aplinkoje. 

Kai kuriais atvejais jų atstovai įtraukiami į studentų įdarbinimo ir vertinimo procesus. 

 

Bendradarbiavimas su mentorių įmone - tai pagrindinė pagalba vykdant ir plėtojant imitacinės 

bendrovės veiklą. Mentorių įmonės teikia su verslu susijusią informaciją ir pagalbą studentams 

atsižvelgiant į realią rinką. Ši informacija padeda imitacinėms bendrovėms geriausiai atspindėti 

įvairias verslo situacijas. Mentoriaus įmonė jau ankstyvame bendradarbiavimo etape pastebi 

kvalifikuotus jaunus talentus ir paskatina juos ateityje pasirinkti jų įmonę kaip darbdavį. 
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Imitacinių bendrovių privalumai mentorių įmonėms 

HEIPNET projektas išnagrinėjo naudą mentorių įmonėms, kurios bendradarbiauja ir kuruoja 

aukštajame moksle veikiančias imitacines bendroves. Keletas bendradarbiavimo privalumų 

mentorių įmonėms: 
 

- Gerai apmokytos darbo jėgos samdymo galimybė. 

- Įdarbinimo išlaidų sumažinimas, samdant gerai apmokytus imitacinių bendrovių 

absolventus. 

- Darbuotojo adaptacinio laikotarpio sutrumpinimas. 

- Išvengimas klaidų įdarbinant darbuotojus. 

- Efektyvi vertinimo sistema. 

- Geros viešųjų ryšių galimybės. 

- Praktiška parama bendruomenei. 

- Nemokamas produktų / rinkos tyrimas pasauliniame imitacinių bendrovių tinkle. 

- Padidėjęs vietinis matomumas. 

- Rinkodara, specialiai skirta jauniems žmonėms. 

 

Mentorių įmonių privalumai imitacinėms bendrovėms 

HEIPNET projektas taip pat nagrinėjo bendradarbiavimo ir darbo kartu su mentorių įmonėmis 

naudą aukštųjų mokyklų imitacinėms bendrovėms. Štai keletas bendradarbiavimo privalumų 

imitacinėms bendrovėms: 
 

- Ryšio tarp aukštojo mokslo institucijų ir verslo sektoriaus stiprinimas. 

- Tarptautinio bendradarbiavimo galimybė. 

- Verslo kontaktų duomenų bazė. 

- Bendradarbiavimas su skirtingais universitetais ir studijų programomis vieną ar kelis 

semestrus. 

- Praktikos realioje įmonėje galimybė. 

- Komercinės operacijos, atitinkančios realaus verslo procesus. 

- Didelės ir gerai žinomos įmonės yra puiki rinkodaros galimybė IB koncepcijai. 

- Bendradarbiavimo tarp imitacinių bendrovių plėtojimas. 

 

Austrijoje verslo kolegijos glaudžiai bendradarbiauja su regiono verslu. Bendradarbiavimas yra 

naudingas abiem pusėms. 

Nuo 2014 m. praktika Austrijos aukštosiose mokyklose veikiančiose imitacinėse bendrovėse yra 

privaloma, Vieną semestrą dirbama imitacinėje bendrovėje, daugiausia dėmesio skiriant verslo ir 

IB bendradarbiavimui, todėl glaudus ryšys su realaus pasaulio įmonėmis yra būtinas.  

 

BDAR ir Partnerysčių duomenų bazė 

Partnerysčių duomenų bazėje atidžiai atsižvelgiama į BDAR ir duomenų apsaugą, nes duomenų 

bazė yra sukurta mokymo tikslais. 

Taip pat, verslo partnerių ryšiai dažniausiai yra paremti asmeniniais ryšiais tarp mentoriaus 

įmonėje dirbančio asmens ir imitacinės bendrovės, todėl bendradarbiaujant reikia atsižvelgti ir į 

realaus verslo darbuotojų duomenų apsaugos teises. 

 

Projekto HEIPNET metu sukurta partnerysčių duomenų bazė naudinga aukštojo mokslo 

įstaigoms ir studentams, kartu išlaikomas duomenų konfidencialumas ir atitiktis BDAR. Visi 
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tinklalapiai, duomenų rinkiniai ir prisijungimai atitinka BDAR, o žiniatinklio programos skiltys 

pasiekiamos tik prisijungus. 

 

Partnerysčių duomenų bazės kūrimas 

Duomenų bazės kūrimas apėmė 2 etapus. Pirmiausia prie dabartinės žiniatinklio programos buvo 

pridėti 2 duomenų rinkiniai: aukštosios mokyklos studijų sritis ir mentoriaus įmonės 

pavadinimas. Šie du duomenų rinkiniai yra nauji tarptautiniame imitacinių bendrovių tinke, nes 

iki šiol nebuvo renkami su tuo susiję duomenys. Mentorių įmonių pavadinimų rinkinys 

žiniatinklio programoje pateikiamas papildome lauke. 

 

Sukurta medžiaga leido patobulinti esamą duomenų rinkimo sistemą, taip pat pateikti duomenų 

lenteles, integruotas į tam skirtą tinklalapį, skirtą aukštojo mokslo institucijoms, kad jos galėtų 

rasti ir platinti informaciją apie savo veiklą ir paslaugas, susijusias su imitacinėmis bendrovėmis. 

 

Antrojo etapo tikslas - iš esmės pakeisti tarptautinės imitacinių bendrovių asociacijos 

naudojamus duomenų standartus. Standartai buvo įtvirtinti 1990-ųjų pradžioje ir kas kelerius 

metus atnaujinami. Paskutinis esminis standartų pakeitimas įvyko 2016 m., kai buvo įtraukti 

papildomi laukai tikslinei grupei ir kiti duomenų laukai. Nauji standartai, įdiegti projekto 

HEIPNET metu, apima specifinę sritį, skirtą aukštųjų mokyklų tikslinei grupei. 

 

Šis, antrasis etapas buvo svarbus IB tinklo plėtrai, nes jis apima techninį pritaikymą, kuris daro 

įtaką nacionalinei duomenų rinkimo programinei įrangai IB tinklo šalyje. Kai kurios IB tinklo 

narės naudoja savo nacionalinę programinę įrangą, siekdamos prisijungti prie žiniatinklio 

programos. Šalys, kuriose nėra nacionalinės programinės įrangos, naudoja šią žiniatinklio 

programą duomenų bazėms ir operacijų apdorojimui, ir naujai sukurtais mentorių įmonių ir 

aukštojo mokslo institucijų laukais. 

 

Tai reiškia, kad šalys, turinčios nacionalinę programinę įrangą, buvo priverstos atlikti technines, 

kodų pritaikymo operacijas savo nacionalinėse sistemose, o tai reikalauja laiko ir investicijų, nes 

programavimas yra labai svarbus keičiant duomenų standartus ir žiniatinklio paslaugas. 

 

Sprendimai dėl šių naujų duomenų standartų diegimo aukštojo mokslo institucijoms buvo priimti 

visame tinkle (visų šalių, naudojančių imitacinių bendrovių koncepciją, ne tik HEIPNET 

partnerių). 

 

Greta partnerysčių duomenų bazės, aukštojo mokslo institucijoms reikalinga speciali paieškos 

sistema, skirta informacijai apie kitas aukštąsias mokyklas susirasti, taip randant partnerius 

įvairioms veikloms bei moksliniams tyrimams. Šiuo metu duomenų bazėje yra 154 aukštosios 

mokyklos. Specialiai HEIPNET projektui sukurtas būdas, kad aukštosios mokyklos rastų 

informaciją apie kitas tinkle esančias aukštąsias mokyklas, o duomenų bazė gali būti naudojama 

ieškant informacijos apie tinkle jau esančias aukštąsias mokyklas ir naujai prisijungiančias 

aukštąsias mokyklas. 

 

Siekiama, kad aukštosios mokyklos galėtų bendrauti su kitomis aukštojo mokslo institucijomis ir 

su verslo pasaulio atstovais, nes tai yra unikali tikslinė grupė, kuri ieško kitų imitacinių bendrovių 

ir verslo įmonių ne tik komercinei veiklai vykdyti, bet ir pedagoginiams mainams (pavyzdžiui 

tyrimams ir t.t). 
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Šiuo metu yra šie paieškos laukai: 

- Aukštosios mokyklos pavadinimas. 

- Miestas, šalis. 

- Aukštosios mokyklos (pvz., skyriaus) kontaktai. 

- Imitacinės bendrovės pavadinimas. 

- Aukštosios mokyklos kontaktai (el. paštas, socialiniai tinklai). 

- Studentų, atliekančių praktiką imitacinėje bendrovėje studijų sritis. 

- Imitacinės bendrovės komercinės veiklos bazės aprašas. 

- Imitacinės bendrovės mentoriaus pavadinimas. 

- Imitacinės bendrovės mentoriaus dydis. 

- Imitacinės bendrovės mentoriaus kontaktai (el. paštas / kita).

 

Problemos, kurias reikėjo išspręsti kuriant duomenų bazę: 

1. Duomenų bazės informacija – iš kokios duomenų bazės gaunama informacija? 

2. Bendroji prieiga – ką daryti su visomis aukštosiomis mokyklomis, kurios nenaudoja 

žiniatinklio taikomosios programos? 

3. Ribota prieiga – užtikrinama, kad apriboti duomenys nebūtų viešai prieinami, bet vis tiek 

pasiekiami pagal pageidavimą tyrimų ar kitais tikslais. 

4. BDAR – prieigos prie asmeninių duomenų (asmeninių kontaktų, vardų, el. pašto adresų ir 

kt.) apribojimas. 

 

Mentorių įmonių apkausa 

Internetinė apklausos klausimynas buvo sukurtas ir išsiųstas visoms 154 aukštosios 

mokykloms, kuriose veikia imitacinės bendrovės. Apklausos rezultatai buvo panaudoti 

partnerių paieškos skiltims. 
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Papildomas duomenų laukas mentoriams 

Papildomas duomenų laukas mentoriams buvo užkoduotas žiniatinklio programoje, kurią 

naudoja visos tinklo aukštosios mokyklos. Laukas atnaujinamas naudojant žiniatinklio paslaugą 

ir bendrinamas visose tinklo platformose. Šis duomenų laukas yra naujas standartas dalytis 

mentorių įmonės informacija. 

 

 
 

 

Geltonųjų puslapių paieškos galimybė aukštojo mokslo institucijoms 

Imitacinių bendrovių komercinių partnerių paieškos žiniatinklio programoje yra užkoduota 

galimybė ieškoti pagal tikslinę grupę, įskaitant aukštąjį mokslą (ISCED 6–7 lygis). Tai leidžia 

sudaryti aukštųjų mokyklų sąrašą ir atsisiųsti jį komerciniais tikslais. Tai taip pat leidžia aukštojo 

mokslo institucijoms plėsti savo tinklą ir sužinoti, kokius verslo mentorius jų partnerės 

aukštosios mokyklos turi pasitelkusios savo komercinei veiklai vykdyti. 
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„Iframes“ puslapis, skirtas paieškai pagal tikslinę grupę 

Kiekviena aukštoji mokykla, turinti prieigą per savo nacionalinį žiniatinklį, gali pasiekti „Iframe 

for the Market List“, įskaitant tikslinės grupės filtrą. 

 

 

Tikslinės grupės imitacinių bendrovių skaičiaus statistiniai puslapiai 

Žiniatinklio programos puslapyje, kuriame išsamiai aprašomos tikslinę grupę apimančios 

imitacinės bendrovės, buvo sukurta atvira prieiga prie visame pasaulyje veikiančių imitacinių 

bendrovių. Anksčiau tai buvo vidinė duomenų bazė ir aukštųjų mokyklų imitacinių bendrovių ji 

nepasiekdavo. Iki šiol veikusios pagrindinės tikslinės grupės nuo institucinių (mokyklų ir 

aukštųjų mokyklų) ir įsidarbinimo galimybes suteikiančių (suaugusiųjų mokymas) išplėstos į 

skirtingus lygius, siekiant konkrečiai nustatyti ir išfiltruoti institucines profesines grupes į 

aukštąsias mokyklas, profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą. 
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El. pašto sąrašo generavimas 
Sukurtas aukštųjų mokyklų sąrašo generatorius, skirtas siųsti pranešimus visoms imitacinėms 

bendrovėms esančioms aukštojo mokslo institucijose. Sąrašo generatorius pasiekiamas tik PEN 

Worldwide vidiniame tinkle, kad būtų laikomasi BDAR. 

 

Pasaulio aukštųjų mokyklų partnerystės duomenų bazė 

Visoms aukštosiose mokyklose veikiančioms imitacinėms bendrovėms sukurtas puslapis, 

kuriame pateikiama pasaulinės statistikos santrauka. Anksčiau tai buvo vidinis puslapis ir 

imitacinėms bendrovėms jis buvo  nepasiekiamas. Svetainėje pateikiamas dabartinis visų į 

duomenų bazę įtrauktų mentorių įmonių sąrašas kartu su aprašymu (tai taip pat naujiena tinkle). 
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Verslo mentorių duomenų bazė 

 Duomenų bazės įkėlimo rezultatų sąrašas buvo užkoduotas – pateikiamas 411 dabartinių 

mentorių įmonių sąrašas: 
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Verslo mentoriaus faktų lapas 

Sukurta A4 formatu spausdinama skrajutė su visais bendradarbiavimo privalumais mentorių 

įmonėms: 
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Imitacinių bendrovių apklausa 

Projekto metu buvo sukurta ir išplatinta anketa, skirta aukštosiose mokyklose veikiančių 

imitacinių bendrovių vadovams. Surinkti duomenys panaudoti užpildant duomenų bazę, taip 

pat apklausa buvo siekiama skleisti HEIPNET projekto rezultatus tiek aukštosiose mokyklose, 

tiek verslo mentoriams. 
 

Pagalba ir paslaugos 

Informacija, padedanti imitacines bendroves koordinuojančiam centrui teikti kokybiškesnes 

paslaugas aukštojo mokslo įstaigoms. 
 

Komercinės operacijos 

Imitacinių bendrovių komercinių operacijų informacija, įskaitant ryšius su kitomis aukštojo 

mokslo institucijomis. 
 

Nuotolinis tinklo atstovų susitikimas 

Surengtas nuotolinis aukštųjų mokyklų atstovų susitikimas. Jis buvo naudingas planuojant 

būsimus susitikimus ir veiklas, padedančias sukurti bendruomeniškumo jausmą tarp 

aukštosiose mokyklose veikiančių imitacinių bendrovių ir verslo mentorių HEIPNET projektui 

pasibaigus. 

 


