
Skillsoft elektroninės knygos 

Baltijos lyderystės ugdymo institutas (BILD) yra oficialus SkillSoft® partneris Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 



• Lyderystė rinkoje:   

• daugiau kaip 7,000 klientų, >20 mln. galutinių vartotojų 

•Produkto pranašumas:  

• didžioji dalis turinio – SkillSoft nuosavybė 

• Globalus aptarnavimas:  

• naudota160 šalyse, partnerių tinkle 

• Aukščiausio lygio ekspertai: 

• instruktoriai ir mentoriai turi ilgametę patirtį ir 95% klientų pasitenkinimo vertinimą 

• autoriai ir pranešėjai įskaitant "Fortune 500" vadovai, labai gerbiami lyderystės 

ugdytojai ir ekspertai, tokie kaip Jack Welch, Stephen R. Covey, Marshall 

Goldsmith, Gary Hamel, ir Harvard Business School profesoriai. 

Skillsoft el. mokymų duomenų bazė 

SkillSoft yra pasaulinė el.mokymų (turinio) lyderė, teikianti savo 

paslaugas didžiausioms ir inovatyviausioms bendrovėms 

pasaulyje, švietimo institucijoms, viešojo sektoriaus 

organizacijoms ir smulkiam bei vidutiniam verslui. 
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Pasaulyje didžiausias el.mokymų turinio pasirinkimas 
 

 

Siūlome koncentruotus el. mokymų sprendimus: 

• Lyderystės ugdymo 

• IT mokymų ir pasirengimo sertifikavimui 

• Kompiuterinio raštingumo 

• Projektų valdymo 

• Finansų ir bankininkystės 

• Rinkodaros 

• Personalo valdymo 

• Pardavimo įgūdžių 

• Kaučingo 
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Skillsoft el. mokymų turinį sudaro: 

• daugiau kaip 46 000 el. knygų 

• daugiau kaip 65 000 video 

• daugiau kaip 7 000 kursų 

 



Įvairiausios tematikos el. knygos 

El. knygos pagal skirtingas tematikas: 
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• Biotechnologijos ir farmacija 

 

• Marketingas 

 

•Architektūra ir konstrukcijos 

 

• Viešbučių vadyba 

 

• Dizainas 

 

• Gamybos vadyba 

 

• Socialinė media 

 

• Aplinkosauga, žaliasis verslas ir soc. 

atsakomybė 

• Ir kitos... 

  

 

  

  

 

• Vadyba ir lyderytė 

 

• Technologijos versle 

 

• Tarptautinis verslas 

 

• IT profesionalams 

 

• Finansai 

 

• Personalas-žmogiškieji ištekliai 

 

• Rinkodara ir pardavimai 

 

• Projektų valdymas 

 

•Kelionės ir turizmas 



Daugiau kaip 165 leidėjai 
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Pilnas leidėjų sąrašas: 
https://www.skillsoft.com/books/publishing/ 

 

http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/52442.html
https://www.skillsoft.com/books/publishing/
https://www.skillsoft.com/books/publishing/


Pagrindinės el. knygų kolekcijos 
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• ITPro 

• BusinessPro 

• BusinessPro (Audio) 

• Engineering Pro 

• Finance Pro 

• Skillsoft Books Summaries 

• IT and Desktop Videos 

• Leadership Channel Videos 

• Office Essentials   

 

  

  

 



Daugiau kaip 46 000 el.knygų 

ITPro™ 
>14 000 knygų 

 

OfficeEssentials™ 

 >1 101 knygų 
BusinessPro™ 
>10 626 knygų 

>1 000 audio knygų 

IT and Desktop Videos 
> 4 7900 video 

Skillsoft Books Summaries 
 >907 santraukų, pačių 

populiariausių knygų. 

Leadership Channel Videos 
>3 900 video 

FinancePro™ 
 >1 819 knygų 

EngineeringPro™ 
 >4 360 knygų 
 

ITIL® 
26 Oficialus ITIL 

mokymų gidų 
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Visų kolekcijų el. knygų sąrašas (xls):  https://goo.gl/ywoyys 

  

https://goo.gl/ywoyys
https://goo.gl/ywoyys
https://goo.gl/ywoyys


ITPro kolekcija 
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Daugiau kaip 14 000  IT srities knygų.  

 
El. knygų duomenų bazė yra nuolat atnaujinama papildant naujomis el. knygomis bei išimant 
neaktualias knygas.  

 

 

 

Pilną knygų kolekcijos sąrašą - galima rasti čia: https://goo.gl/ywoyys 

 

https://goo.gl/ywoyys


BusinessPro ir FinancePro kolekcijos 

Daugiau kaip 10 000 verslo ir daugiau kaip  
1 800 finansų srities knygų. 

Tinka visoms ekonomikos, vadybos ir finansų studijų 
programoms. 

Pilną sąrašą - FinancePro ir BusinessPro  - knygų 
pavadinimų galima rasti čia: https://goo.gl/ywoyys 

 

 

Kolekcijose knygos iš geriausių leidyklų: 
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https://goo.gl/ywoyys


BusinessPro knygos pagal temas 

Projektų valdymas Lyderystė 

Vadyba Darbuotojų mokymas ir ugdymas 

Talentų valdymas Žmogiškųjų išteklių valdymas 

Procesų valdymas (Six Sigma Lean) Rinkodara ir pardavimai 

Komunikacija Pokyčių valdymas 

Organizacijų vystymas Inovacijos 

Verslo įgūdžiai Kaučingas ir mentorystė 

Tarptautinis verslas Komandų valdymas 
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BusinessPro™  > kaip 1000 audio knygų 

 

 

Populiariausios knygos („bestseleriai“) iš pripažintų leidyklų: 

• McGraw-Hill 

• Franklin Covey 

• Autorių įgarsintos knygos– pvz. Stephen Covey 
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FinancePro™: Turinys 

Accounting International Issues – including IFRS 

Auditing Investment Management 

Certification Prep – including CPA Planning & Budgeting 

Economic Influences Risk Management 

Financial Services Sarbanes-Oxley 

General References More ....... 

Iš pripažintų leidyklų: 

Platus ir įvairus turinys finansų specialistams: 

John Wiley & Sons 

McGraw-Hill 

Bloomberg Press 

FERF 

CIMA 

AMACOM 

Kitos ..... 
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FinancePro™ - Pagrindinės finansų temos ir svarbiausios knygos 

Exam Prep 

Sarbanes-Oxley 

Annual GAAP, GAAS & 

IFRS Guides 
Corporate Finance 

Topical Issues 13 



Pirmaujantys universitetai renkasi Skillsoft 







Patogi skaitymui aplinka 

• Ieškoti knygoje - Search 
Galite ieškoti knygoje, norėdami rasti 
konkretų turinį. Naudodamiesi 
paieškos funkcija, Book Viewer 
palygina paieškos terminus su tekstu ir 
grąžina į knygos vietas, kuriose yra šio 
teksto. 
 

• Pažymėti pastabas – My Notes 
Galite užrašyti savo pastabas 
atskiriems puslapiams pasinaudoję 
funkcija My Notes. 
 

• Išsaugoti knygas savo asmeniniame 
Mokymosi plane – Learning Plan 
 

• Sugeneruoti citavimo nuorodą 
 

• Atsispausdinti atskirus lapus 
 

• LiveTables ™ galimybė atidaryti ar 
atsiųsti lenteles spec. formate (pvz. 
Microsoft Excel ir pan.) 
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Skillsoft Learning App 

Tai nemokama Skillsoft aplikacija, skirta patogiam el. knygų, 
santraukų skaitymui, video peržiūrai bei audioknygų klausymui jūsų 
mobiliuose įrenginiuose. 
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Learning App video demonstracija: 

 Skillsoft Learning App  (5:40) 

http://documentation.skillsoft.com/en_us/skillport/8_0/vid/App_Overview_v2.mp4


Skillsoft el. mokymų ir knygų katalogai 

Skillsoft el. mokymų katalogas: https://goo.gl/JKJUy2 

Sertifikavimuisi skirti el. mokymai: https://goo.gl/HAXFUV 
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El. mokymų katalogai parsisiųsti: 

El. mokymų katalogai internete: 

Visų kolekcijų el. knygų sąrašas (xls): https://goo.gl/ywoyys 

Populiariausių 2017m. Skillsoft el. knygų sąrašas (Top 200) pagal kategorijas: https://goo.gl/v5mJ32 

El. knygų katalogai parsisiųsti: 

Skillsoft el. mokymų katalogas: https://www.skillsoft.com/catalog/ 

Sertifikavimuisi skirti el. mokymai: https://www.skillsoft.com/catalog/certification/ 

 

https://goo.gl/JKJUy2
https://goo.gl/HAXFUV
https://goo.gl/ywoyys
https://goo.gl/v5mJ32
https://www.skillsoft.com/catalog/
https://www.skillsoft.com/catalog/certification/


Kontaktai 

 

Baltijos lyderystės ugdymo institutas (BILD) 

 

 +370 62022064 

 info@bildideas.org 

 

 

©  2018 Baltijos lyderystės ugdymo institutas 

Daugiau informacijos apie BILD ir SkillSoft rasite www.bildideas.org/emokymai  

ir www.skillsoft.com 

20 

 

Tel.: +370 620 22064 

info@bildideas.org 
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