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Sitecore akademija 
 
Kas yra Sitecore akademija? 

Lietuvoje startuoja pirmoji visoje Rytų Europoje „Sitecore akademija“, kuri 
siūlys informacinių technologijų studentams įgyti „Sitecore“ sistemos 
programavimo sertfikatus bei baigus akademiją tęsti praktiką ir darbą 
Olandijos IT bendrovėje „Macaw“. 

Kokie studentai gali dalyvauti? 
 
Sitecore akademijoje gali dalyvauti informacinių technologijų studentai bei 
studijas baigę, ar kitaip programavimo žinias įgiję asmenys, kurie turi bazines 
VisualStudio, C# ir .Net žinias. 

Studijų eiga 

Akademija startuos gegužės 13 dieną, Vilniuje. Planuojama, kad studijos vyks 
Socialinių mokslų kolegijoje (Kalvarijų g. 135, Vilniuje). 

Studijų kursas truks dvi savaites. Pirmą savaitę studentams kasdien studijos 
truks po 4 – 5 valandas, antrą savaitę studijos truks po 6 – 7 valandas. 

Studijų temos 

Akademijos metu studentams bus dėstomi šie moduliai: 

• Microsoft Web Development principai; 

• Web Experience Management 

• Experience Solution Developer (SXSD)* 
 

Sitecore sertifikatas 

Po dviejų savaičių kursų studentai laikys Sitecore egzaminą ir turės galimybę 
nemokamai įgyti visame pasaulyje pripažįstamą „Sitecore Professional 
Developer Certification”diplomą. 

Ką reikia turėti studentui? 

Akademijos metu studentai turi naudotis savo kompiuteriais (arba turi 
pranešti organizatoriams, kad jiems būtų duodamas kompiuteris), kadangi 
juose bus įdiegtos „Sitecore“ licenzijos. Visa studijų medžiaga studentams bus 
prieinama ir internetu. 



 
 
 

 

Nauda studentui 

Baigę „Sitecore Akademiją“ studentai bus kviečiami atlikti dviejų mėnesių 
praktiką Olandijos IT bendrovėje „Macaw“, po kurios praktikantai turės 
galimybę įsidarbinti bendrovėje ir toliau dirbti su „Sitecore“ projektais. 

Kas yra Sitecore? 

„Sitecore“ yra 2011 – ais metais įkurta informacinių technologijų bendrovė, kuri 
yra sukūrusi vieną pažangiausių ir inovatyviausių turinio valdymų sistemų 
pasaulyje – „Sitecore“. Šia sistema naudojasi ne viena pasaulinė korporacija, o 
šios sistemos populiarumas kiekvienais metais vis didėja. 

„Sitecore“ turinio valdymo sistema leidžia didelėms įmonėms valdyti savo 
internetines svetaines skirtingose šalyse, apjungti ir optimizuoti internetinės 
rinkodaros įrankius. 

„Macaw“ – vienas geriausių darbdavių Europoje 

Bendrovė „Macaw“ – 1993 – aisiais metais įkurta informacinių technologijų 
įmonė, kuri šiuo metu yra viena sėkmingiausių ir didžiausių IT įmonių 
Olandijoje. 2017 – taisiais metais „Macaw“ atidarė savo biurą Lietuvoje ir 
Vokietijoje.  

Bendrovė dirba su vienomis žinomiausių bendrovių visoje Europoje ir pasaulyje 
– BMW, Delloite, Heineken ir kitomis. 

 

Dėl daugiau informacijos ir dėl registracijos kreipkitės e-paštu: 
povilas.zarnauskas@macaw.nl, arba telefonu +370 605 55078 
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