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KODĖL ORGANIZUOJAMASKODĖL ORGANIZUOJAMAS
ŠITAS SEMINARAS?ŠITAS SEMINARAS?



Todėl, kad sėTodėl, kad sėdimdim aklavietaklavietėjeėje!!!!!!





Seminaro tikslaiSeminaro tikslai

GAL BŪT, NET:GAL BŪT, NET:

Plėsti akiratį bei asmenines galimybesPlėsti akiratį bei asmenines galimybes

Rengti mokslines diskusijasRengti mokslines diskusijas

Keistis informacijaKeistis informacija
Tobulėti profesiškaiTobulėti profesiškai

Išmokti daryti pranešimus, bendrauti su auditorijaIšmokti daryti pranešimus, bendrauti su auditorija

Planuoti savo ateitį – susirasti sau tinkamą tematiką LTCPlanuoti savo ateitį – susirasti sau tinkamą tematiką LTC
Mokytis iš savo darbo padaryti komercijąMokytis iš savo darbo padaryti komerciją
Mokytis dalyvauti tarptautiniuose projektuoseMokytis dalyvauti tarptautiniuose projektuose



Seminaras –Seminaras –
MŪSŲ VISŲ BENDRAS 

REIKALAS! 
MŪSŲ VISŲ BENDRAS 

REIKALAS! 



Reikalavimai pranešėjuiReikalavimai pranešėjui

Bent duBent du (geriau jau (geriau jau trys trys arba daugiau)arba daugiau)
pranešimai per metuspranešimai per metus

apie tai, ką pranešėjas asmeniškai daro LTC arba 
kitur (firmose, institutuose)
apie tai, ką pranešėjas asmeniškai daro LTC arba 
kitur (firmose, institutuose)

apie tai kas aktualu visiems, bet niekas iki galo to 
gerai nežino (vadovėlinių tiesų esminis 
pakartojimas ir aiški interpretacija)

apie tai kas aktualu visiems, bet niekas iki galo to 
gerai nežino (vadovėlinių tiesų esminis 
pakartojimas ir aiški interpretacija)

apie tai, kas vyksta naujo pasaulyje lazerių fizikos, 
arba artimoje jai, srityje
apie tai, kas vyksta naujo pasaulyje lazerių fizikos, 
arba artimoje jai, srityje



Seminaro pranešimas –Seminaro pranešimas –
jūsų vizitinė kortelė LTCjūsų vizitinė kortelė LTC



Pranešimo planavimasPranešimo planavimas

Pranešimo motyvacija, tikslasPranešimo motyvacija, tikslas
Naujausių straipsnių apžvalga (pageidautina)Naujausių straipsnių apžvalga (pageidautina)

Rezultatų interpretacijaRezultatų interpretacija
Vaizdūs, kokybiški pranešimaiVaizdūs, kokybiški pranešimai
Aiškus temos išdėstymasAiškus temos išdėstymas

Galimi pritaikymai arba patobulinimai LTC 
(parnešėjo akimis)
Galimi pritaikymai arba patobulinimai LTC 
(parnešėjo akimis)
Mokslinės diskusijos organizavimasMokslinės diskusijos organizavimas



Patirties perdavimo principasPatirties perdavimo principas

Vyresnieji padeda jaunesniesiemsVyresnieji padeda jaunesniesiems



PasiūlymaiPasiūlymai

Pasidaryti gerą, patogų interneto puslapį 
apie mūsų seminarą sau ir kitiems
Pasidaryti gerą, patogų interneto puslapį 
apie mūsų seminarą sau ir kitiems

Su pranešimų datomis bei pranešimų turiniuSu pranešimų datomis bei pranešimų turiniu
Su trumpais pranešėjų veiklos aprašymais bei 
publikacijomis
Su trumpais pranešėjų veiklos aprašymais bei 
publikacijomis



ATEITIES PLANAIATEITIES PLANAI

Kontaktų su pramone ieškojimasKontaktų su pramone ieškojimas

Gal net ekskursijų į firmas ar tarptautines 
konferencijas organizavimas
Gal net ekskursijų į firmas ar tarptautines 
konferencijas organizavimas

Žymių žmonių pasikvietimasŽymių žmonių pasikvietimas



Lankomumas neprivalomas..Lankomumas neprivalomas..

Tegul ateina tie, kurie TIKRAITegul ateina tie, kurie TIKRAI nori 
ką nors sužinoti, bei nėra 

šykštuoliai - gali ir nori pasidalinti 
savo patirtimi su kitais

nori 
ką nors sužinoti, bei nėra 

šykštuoliai - gali ir nori pasidalinti 
savo patirtimi su kitais



Jeigu manote, kad bus labai SUNKU…Jeigu manote, kad bus labai SUNKU…

Tuomet įvardinkite bent vieną priežastį, Tuomet įvardinkite bent vieną priežastį, 
kodel jums per pratybas kodel jums per pratybas 

turėtų būti lengva?turėtų būti lengva?



Seminarą skelbiu atidarytuSeminarą skelbiu atidarytu



VISI ORGANIZACINIAI 
KLAUSIMAI PRIIMAMI ADRESU:

VISI ORGANIZACINIAI 
KLAUSIMAI PRIIMAMI ADRESU:

ANDRIUS.MELNINKAITIS@FF.VU.LT

arba tel.: +37068484671 

mailto:ANDRIUS.MELNINKAITIS@FF.VU.LT
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