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KONTEKSTO APŽVALGA 
 

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM) atsakingai plėtoja veiklas ir siekia 

užsibrėžtų tikslų tiek akademine, tiek tarptautiškumo, tiek verslumo prasme. Atsižvelgiant į 

Lietuvos ir pasaulio raidos tendencijas, verslo aplinkos kontekstą ir aukštojo mokslo plėtrą, 

atlikus TTVAM SWOT analizę ir konkurencinės aplinkos analizę, buvo suformuluota aukštosios 

mokyklos misija, vizija ir strategija joms įgyvendinti iki 2018 metų, o 2018 m. rugsėjo 4 d. 

TTVAM direktoriaus įsakymu V-5 šios strategijos galiojimas pratęstas iki 2021 m. 

Žemiau pateikiama pasaulio ir Lietuvos raidos bei aukštojo mokslo plėtros tendencijų apžvalga, 

kuria remiantis buvo formuluojama TTVAM ilgalaikės plėtros strategija 2012-2018 metams.  

 

Pagrindinės globalios tendencijos: 

 

 Pasaulyje auga geografinis ir profesinis darbo jėgos mobilumas, mažėja kilmės šalies, 

socialinės klasės ir kultūros reikšmė, formuojasi pasaulio pilietis.  

 Susiformavo žinių visuomenė, kuriai reikės lankstaus įdarbinamumo. 

 Visuomenė pasižymi augančiu verslumu ir nepriklausomybe nuo formalių struktūrų. Tokioje 

visuomenėje reikės asmenybių, nenustojančių mokytis visą gyvenimą. Formuojama ir 

įsigalioja mokymosi visą gyvenimą samprata. Aukštosios mokyklos turi orientuotis ne vien į 

jaunimą, bet ir į profesionalų perkvalifikavimą. 

 Auga konkurencingų darbdavių ir darbuotojų poreikis mobilioje globalioje erdvėje. 

Konkurencija bus vedima ne gamybos procesų, o inovacijų.  

 Prognozuojamas naujų, dar neegzistuojančių profesijų atsiradimas, dėl kurio statiškas žinių 

perdavimas gali netekti prasmės, jei juo neugdomos kitos, bendrosios kompetencijos.  

 Mobilumas švietime, ypač tarp kontinentų, išliks prioritetu. Dabartinė praktika rodo, kad 

Vakarų Europos aukštosios mokyklos skatina studentus įgauti studijų ir kultūrinės patirties 

Azijoje, Okeanijoje ar Pietų Amerikoje, t. y. regionuose, kuriuose kyla naujos ekonominės 

jėgos. 

 

Europos tendencijos:  

 

 Bolonijos Deklaracijos inicijuotomis reformomis siekiama didinti Europos aukštojo mokslo 

suderinamumą, palyginamumą, konkurencingumą ir patrauklumą.  

 Bolonijos proceso suformuotas mobilumo poreikis toliau augs. Tam reikės ne tik studentų 

judumo, bet ir tarpkultūrinėje erdvėje gebančių dirbti edukatorių.  

 Demografiškai sparčiai senstanti Europa taps dar labiau konkurencinga edukacinėje erdvėje, 

dar labiau išaugs konkurencija Lietuvos aukštosioms mokykloms. 

 Europos 2020 edukaciniai siekiai įtvirtina studentų iš įvairių sluoksnių, klasių, kultūrų ir 

gebėjimų įtraukimą į edukacinį procesą. 

 Stiprėja bendradarbiavimas tarp aukštojo mokslo ir verslo sektoriaus, formuojama ir  

įsigalioja „žinių trikampio “samprata“. 

 Auganti studentų išlaikymo problema jau aktuali Europai. Ši tendencija jau pasireiškia ir 

Lietuvoje stebint studentų nubyrėjimo rodiklius. 
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 Europos komisija 2011 metais kaip vieną iš didžiausių iššūkių iki 2020 metų įvardijo 

Europos darbo jėgos mokslinio išsilavinimo didinimą.1  

Siekiant didinti Europos darbo jėgos mokslinį išsilavinimą numatomos šios priemonės ir 

vertybės/kryptys: (1) efektyvesnis visuomenės pritraukimas studijuoti (aukštųjų mokyklų 

diferenciacija ir profesionalumas, darbo rinkos poreikius atitinkančios studijų programos ir 

moksliniai tyrimai, finansinė parama studentams), (2) aukštojo mokslo aktualumas (didesnis  

absolventų įsidarbinamumas, studijų programų išskirtinumas, tęstinės profesinės studijos), (3) 

studijų kokybės stiprinimas, panaudojant mobilumo ir tarptautinės partnerystės privalumus 

(sistemingi studentų ir dėstytojų mainai, tarptautinių kreditų pripažinimas), (4) “žinių trikampio“ 

įgalinimas (efektyvaus ryšio tarp švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo kūrimas, išskiriant 

aukštojo mokslo ir verslo visuomenės partnerystę, kaip pagrindą aukštojo mokslo veiklai), (5) 

aukštųjų mokyklų efektyvus valdymas ir finansavimas (mokyklų konkurencingumo skatinimas, 

pabrėžiant individualias stiprybes ir išskirtines strategijas, alternatyvių finansavimo šaltinių 

paieška, autonomija, nustatant individualias strategines kryptis, modernus žmogiškųjų išteklių 

valdymas)2. Europos komisijos strateginiam dokumentui antrina ir 2011 metais išleista „Baltoji 

knyga“, kurioje ieškoma galimybių pasiekti tris strateginius uždavinius: (1) stabilaus aukštųjų 

mokyklų finansavimo užtikrinimas, didelį dėmesį sutelkiant ties alternatyvių finansavimo 

šaltinių paieška, (2) darbo rinkos poreikių atliepimas, suteikiant studentams aukštąjį išsilavinimą, 

kuris labiausiai padeda įgyti darbą, baigus studijas, ir/ar suteikiant galimybę tęstiniam 

profesiniam studijavimui, (3) socialinio mobilumo užtikrinimas, skatinant aukštųjų mokyklų 

tarptautiškumą tiek studentų, tiek dėstytojų mainų prasme, tiek studijų programų tarptautinimo 

prasme.  

 

Lietuvos kontekstas: 

 

 Lietuvoje numatomas tolesnis demografinis nuosmukis dėl mažėjančio gimstamumo ir 

emigracijos srautų.  

 Besiplėtojanti nauja verslo etika ir kultūra sukels naujo tipo profesionalų poreikį, ypač vis 

daugiau investuojant užsienio kompanijoms.  

 Lietuvoje filialus atidarys užsienio universitetai, kurių įvaizdis gali būti patrauklus Lietuvos 

jaunimui. 

 

  

                                                           
1 “Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of the Europe’s higher education systems”: Communication 

from the Commission, Brussels: 20.9.2011, p. 2. 
2 Ibid, p. 3-9. 
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ORGANIZACIJOS GEBĖJIMAI  
 

 

Atsižvelgiant į konteksto apžvalgą, konkurencinės aplinkos ir institucinę SWOT analizę, 

įvardijami šie pagrindiniai išskirtiniai organizacijos gebėjimai:  

 

 kūrybingumas ir inovatyvumas; 

 inovatyvių studijų programų ir kitų produktų vystymas;  

 socialinė partnerystė ir tinklaveika; 

 projektų valdymas. 

 

 

MISIJA IR VIZIJA  
 

 

TTVAM misija, kuri nusako organizacijos egzistavimo paskirtį ir prasmę („kodėl esame“),  

suformuluota atsižvelgiant į Lietuvos ir pasaulio raidą, aukštojo mokslo plėtros tendencijas ir 

iššūkius bei organizacijos gebėjimus.   

 

 

TTVAM MISIJA: 

Kurti profesionalą pažangiai visuomenei  

 

 

Vizija išreiškia ilgalaikius organizacijos siekius, nurodo, kuo siekiama tapti („kuo norime būti“). 

Vizija ir misija yra fundamentalios ilgalaikės plėtros strategijos atramos, kurios leidžia matuoti 

organizacijos pažangą. 

 

 

TTVAM VIZIJA: 

Kūrybiškai mąstanti tarptautinė organizacija  

naujam laikmečiui 
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ORGANIZACIJOS VERTYBĖS 
 

TTVAM įvaizdį ir organizacinę kultūrą lemia vyraujanti kūrybiška aplinka, gera reputacija. 

Darbuotojai TTVAM vertina kaip prestižinę darbovietę, tenkinančią kūrybinius, profesinio 

tobulėjimo bei saviraiškos poreikius. Studentai teigia, kad TTVAM yra patraukli aukštoji 

mokykla studijų programų pasiūlos, studijų kokybės ir studijų sąlygų atžvilgiu. 

 

TTVAM apibrėžia moralinį pagrindą ir išskiria vertybes, kuriomis vadovausis siekdama vizijos 

ir įgyvendindama savo misiją: 

 

 Etika ir integralumas. Etika išreiškiama pagarba visoms suinteresuotoms šalims, o 

integralumas yra veiklos skaidrumas, etiškų partnerių pasirinkimas, sąžiningi sprendimai 

savo veikloje.  

 

 Atsakomybė bendruomenei ir aplinkai.  

 

 Atsakomybė studento/absolvento vertybėms. Profesinis asmenybės ugdymo atsakomybės 

supratimas. TTVAM apibrėžia TTVAM absolvento ypatybes, kurios ugdomos integruojant 

jas į studijų procesą ir kuriant išskirtinę mokymo(si) aplinką. 

 

TTVAM ABSOLVENTO YPATYBĖS  
 

TTVAM absolventas – atsakingas ir iniciatyvus pasaulio pilietis, atviras galimybėms, 

pokyčiams ir nuolatiniam tobulėjimui. 

 

TTVAM absolventas pasižymi šiomis ypatybėmis:  

 

 globalia pasaulėžiūra,  

 verslumu, 

 asmeniniu efektyvumu ir tobulėjimu.  

 

Globali pasaulėžiūra: TTVAM absolventas atsakingai, efektyviai ir etiškai taiko savo 

asmeninius, socialinius ir profesinius gebėjimus daugiakultūrinėje aplinkoje.  

 

TTVAM absolventas… 

 

Supratimas, tolerancija, pagarba ir atvirumas kitam 

 

 … supranta, gerbia ir vertina kitoniškumą 

 vertina daugiakultūrinės įvairovės svarbą profesinei veiklai ir pilietiškumui 

 suvokia ir puoselėja savo tapatybę ir kultūrą kitų tautų ir kultūrų atžvilgiu  

 

Globalaus konteksto suvokimas 

 

 suvokia šalies ir tarptautinės aplinkos raidos procesų abipusę sąveiką   
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 suvokia profesinės veiklos tarptautinius aspektus ir kontekstą  

 geba taikyti tarptautinius standartus ir praktikas profesinėje veikloje 

 

Tarpkultūrinė komunikacija 

 

 geba efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėje aplinkoje 

 vertina tarptautinę partnerystę siekdamas darnaus veiklos vystymo 

 

Verslumas: TTVAM absolventas pasižymi kūrybišku veiklumu, iniciatyvumu, geba valdyti 

pokyčius. 

 

TTVAM absolventas… 

 

Kūrybiškumas, inovatyvumas 

 

 …atviras naujoms idėjoms, požiūriams, metodams ir technologijoms 

 ieško inovatyvių sprendimų ir kūrybiškai sprendžia problemas   

 

Iniciatyvumas, veiklumas 

 

 geba inicijuoti naujas veiklas ir priimti iššūkius 

 efektyviai ir atsakingai išnaudoja galimybes 

 

Pokyčių valdymas 

 

 geba lanksčiai reaguoti į kintančias aplinkybes ir dalyvauti kuriant tvarią aplinką 

 geba inicijuoti pokyčius ir valdyti susijusias rizikas  

 

Asmeninis efektyvumas ir tobulėjimas: TTVAM absolventas geba efektyviai ir atsakingai 

panaudoti savo asmeninį potencialą kurdamas ir išnaudodamas galimybes bei siekdamas 

nuolatinio tobulėjimo. 

 

TTVAM absolventas… 

 

Saviraiška 

 

 …konstruktyviai ir atsakingai naudoja savo žinias ir gebėjimus  

 geba realizuoti stipriąsias asmenybės puses 

 

Savianalizė ir mokymasis visą gyvenimą 

 

 geba identifikuoti asmeninio tobulėjimo poreikius ir pasirinkti tam tinkamus būdus ir 

priemones  

 siekia įgyti naujų žinių ir įgūdžių 
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Savarankiškas sprendimų priėmimas 

 

 geba analizuoti ir vertinti kintančią aplinką  

 geba savarankiškai bei atsakingai priimti sprendimus skirtingose situacijose 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas 

 

 geba efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti perimdamas ir dalindamasis gerąja patirtimi  

 vadovaujasi geranoriškumo principu ir etikos normomis 
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STRATEGINĖS KRYPTYS 
 

Siekiant įgyvendinti organizacijos misiją ir viziją, išskiriamos keturios strateginės kryptys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TTVAM strategijos vizijai pasiekti modelis: 

 

 

 

 

  

LYDERYSTĖ  

PARTNERYSTĖ IR VERSLUMAS 

MOKYMASIS  

TARPTAUTIŠKUMAS 

1.  

2.  

3.  

4.  

MISIJA KURIAME PROFESIONALĄ 

PAŽANGIAI VISUOMENEI   

KŪRYBIŠKAI MĄSTANTI 

TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA 

NAUJAM LAIKMEČIUI 

 

 

VIZIJA 

4 STRATE-

GINĖS 

KRYPTYS 

 

Mokymasis 

 

Lyderystė 

 

Tarptautiškumas 

Strateginiai tikslai ir uždaviniai 2012 - 2018 (2019 – 2021) m. 

Partnerystė 

ir verslumas 

Kūrybiškai mąstanti tarptautinė 

organizacija naujam laikmečiui  
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STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. MOKYMASIS 

 

Puoselėsime studentų sėkmę, įsidarbinamumą bei asmeninį ir profesinį augimą užtikrindami 

išskirtinę mokymo ir mokymosi kokybę, aktualias studijų programas ir lanksčias mokymosi 

formas, skaidrią ir palankią mokymosi aplinką, studentų įtraukimą bei mokymosi visą gyvenimą 

galimybes.  

1.1. Užtikrinti aukštą mokymo ir mokymosi kokybę. 

1.2. Gerinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms. 

1.3. Puoselėti skaidrią ir palankią mokymosi aplinką bei studentų įtraukimą. 

 

2. LYDERYSTĖ 

 

Didinsime aukštosios mokyklos įtaką ir pripažinimą, puoselėsime motyvuotą ir efektyvią 

darbuotojų bendruomenę skatindami jų aktyvų įtraukimą ir plėtodami patrauklią, palankią ir 

aukštai vertinamą darbo aplinką, užtikrinsime efektyvų valdymą bei darnią organizacijos plėtrą.  

2.1. Gerinti TTVAM įvaizdį ir pripažinimą Lietuvos ir užsienio abiturientų, absolventų, verslo ir 

visuomenės bendruomenėse. 

2.2. Puoselėti efektyvią ir motyvuotą TTVAM darbuotojų bendruomenę didinant įtraukimą bei 

užtikrinant patrauklią ir palankią darbo aplinką. 

2.3. Užtikrinti efektyvų valdymą ir darnią organizacijos plėtrą. 

 

3. TARPTAUTIŠKUMAS 

 

Puoselėsime globalią pasaulėžiūrą užtikrindami studijų tarptautiškumą, tarptautiškumo aplinką ir 

kultūrą, įtvirtindami tarptautinius akademinės ir institucinės veiklos standartus visose veiklos 

srityse, skatindami žinių ir gerosios praktikos mainus bei tarptautinį mobilumą.  

3.1. Puoselėti globalią pasaulėžiūrą ir mokymosi tarptautiškumą. 

3.2. Plėtoti tarptautiškumo aplinką ir kultūrą. 

 

4. PARTNERYSTĖ IR VERSLUMAS 

 

Sieksime prisidėti prie šalies ir tarptautinės socio-ekonominės plėtros ir žinių visuomenės plėtros 

skatindami švietimo, tyrimų ir verslo sąveiką bei stiprindami partnerystes, įtraukimą ir verslumą.  

4.1. Stiprinti bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis ir didinti jų įtraukimą į TTVAM 

veiklas. 

4.2. Stiprinti švietimo, tyrimų ir verslo sąveiką skatinant pažangą Lietuvos visuomenėje ir 

tarptautinėje erdvėje. 

4.3. Skatinti studentų verslumą. 
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UŽDAVINIAI IR PASIEKIMO RODIKLIAI 

 

1. MOKYMASIS 

 

Puoselėsime studentų sėkmę, įsidarbinamumą bei asmeninį ir profesinį augimą užtikrindami mokymo ir mokymosi kokybę, aktualias studijų 

programas, skaidrią ir palankią mokymosi aplinką, studentų įtraukimą bei mokymosi visą gyvenimą galimybes.  

Tikslas 1.1.  Tikslo (poveikio) rodikliai 

Užtikrinti aukštą mokymo ir mokymosi kokybę 90 proc. absolventų per 6 mėnesius nuo studijų baigimo įsidarbina pagal specialybę 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. studentų išreiškia pasitenkinimą  

studijų kokybe 

 

Visos studijų programos yra teigiamai įvertintos akreditacijų metu 

 

Studijas nutraukusių studentų dalis išlaikoma ties 13 proc. riba 

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai  Rezultato rodikliai 

1.1.1. Užtikrinti studijų programų kokybę, aktualumą 

ir atitiktį įvairiems studentų ir darbdavių poreikiams 

Visi studijų programų dalykų aprašai yra atnaujinami kartą per metus (skaičiuojama 

kiekvienai studijų programai ir bendras vidurkis) 

 

Visi dalykų vertinimo užduočių aprašai yra atnaujinami kartą per metus 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. studijų programų socialinių partnerių palankiai vertina programų 

aktualumą 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. dėstytojų palankiai vertina studijų programų aktualumą 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. dėstytojų palankiai vertina studijų programų inovatyvumą 

1.1.2. Diegti ir tikslingai taikyti inovatyvius Visuose studijų programų dalykuose taikomi inovatyvūs mokymo(si) metodai 
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kūrybiškus mokymo(si) bei vertinimo metodus Visuose studijų programų dalykuose taikomi inovatyvūs vertinimo metodai 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. studentų išreiškia pasitenkinimą studijų procese taikomais 

inovatyviais mokymo(si) ir vertinimo metodais 

1.1.3. Stiprinti praktinio mokymo(si) bazę  Kiekvienai studijų programai yra įsteigtas ir veikia praktinio mokymo centras ar simuliacinė 

laboratorija 

Tikslas 1.2. Tikslo (poveikio) rodikliai 

Gerinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą 

įvairioms visuomenės grupėms 

Tęstinio mokymo(si) programų studentų, įskaitant pasirinkusius nuotolinį ir mišrų (blended 

learning) mokymo(si) būdą, skaičius kasmet auga 10 proc.  

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai  Rezultato rodikliai 

1.2.1. Didinti inovatyvių, aktualių tęstinio 

mokymo(si) programų pasiūlą 

Ne mažiau kaip 80 proc. dalyvių teigiami vertina vykdomų tęstinio mokymosi 

programų/modulių inovatyvumą 

 

Kasmet pradedamos vykdyti naujos tęstinio mokymosi programos 

1.2.2. Užtikrinti lanksčias mokymosi visą gyvenimą 

sąlygas ir formas 

Asmenų, kuriems pripažintos neformaliai įgytos kompetencijos, skaičius kasmet auga 10 

proc. 

 

Laisvų klausytojų, besimokančių nuotolinio mokymosi būdu, skaičius kasmet auga ne mažiau 

kaip 10 proc. 

Tikslas 1.3. Tikslo (poveikio) rodikliai 

Puoselėti skaidrią ir palankią mokymosi aplinką bei 

studentų įtraukimą 

Ne mažiau kaip 80 proc. studentų išreiškia pasitenkinimą mokymosi sąlygų ir formų 

lankstumu 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. studentų palankiai vertina vertinimo skaidrumą/objektyvumą 

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai  Rezultato rodikliai 

1.3.1. Skatinti studentų įtraukimą ir suteikti jiems 

išskirtinį, platesnį mokymosi patyrimą 

Bendruose projektuose/renginiuose dalyvavusių studentų skaičius kasmet auga 

 

Per metus organizuojami ne mažiau kaip 2 bendri projektai /renginiai su studentais 

TTVAM įkurtos ne mažiau kaip 2 socialinės erdvės (social spaces) studentams 
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2. LYDERYSTĖ 

 

Didinsime aukštosios mokyklos įtaką ir pripažinimą, puoselėsime motyvuotą ir efektyvią darbuotojų bendruomenę skatindami jų aktyvų įtraukimą ir 

užtikrindami patrauklią, palankią ir aukštai vertinamą darbo aplinką bei sieksime darnios organizacijos plėtros užtikrindami efektyvų valdymą bei 

gerindami aplinkosauginės veiklos rodiklius.  

 

Tikslas 2.1. Tikslo (poveikio) rodikliai 

Didinti TTVAM pripažinimą Lietuvos ir užsienio  

abiturientų tarpe, absolventų, verslo ir visuomeninėse 

bendruomenėse 

Pasirinkusiųjų TTVAM studijų programas pirmuoju-trečiuoju prioritetu tiesioginiame 

priėmime dalis kasmet didėja 

 

Siekiame įsitvirtinti tarp geriausių Lietuvos kolegijų, konkuruojančių studijų ir mokslo 

veiklų vertinimo reitinguose 

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai Rezultato rodikliai 

2.1.1. Užtikrinti efektyvią TTVAM įvaizdžio, 

produktų ir idėjų komunikaciją 

75 proc. abiturientų-respondentų palankiai atsiliepia apie TTVAM 

 

Paminėjimų žiniasklaidoje skaičius kasmet auga 

 

Rinkodarai išleistų lėšų dalis nuo pajamų* 

2.1.2. Didinti motyvuotų ir tikslingai siekiančių 

studijuoti studentų skaičių  

Stojančiųjų konkursinio balo statistika viršija nustatytus nacionalinius vidurkius ir kasmet 

gerėja 

 

Su aukštais įvertinimais baigusių absolventų dalis kasmet auga 

 

Studentų pažangumo rodiklis kasmet gerėja 

 

Studentų lankomumo rodiklis kasmet gerėja 

Kiekvienoje studijų programoje studijuoja ne mažiau kaip 10 proc. studentų, kurių 

parengimą finansuoja darbdaviai 
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2.1.3. Didinti absolventų įsidarbinimo galimybes  Studentų, įsidarbinusių po praktikos, dalis kasmet didėja 

 

Partnerių, kurie priima į praktiką TTVAM studentus, skaičius kasmet didėja 

Tikslas 2.2. Tikslo (poveikio) rodikliai 

Puoselėti efektyvią ir motyvuotą TTVAM darbuotojų 

bendruomenę didinant įtraukimą bei užtikrinant 

patrauklią ir palankią darbo aplinką 

Darbuotojų pasitenkinimo darbu rodiklis kasmet gerėja 

 

Darbuotojų kompetencijų vertinimo rodiklis kasmet gerėja 

 

Darbuotojų stabilumo rodiklis (ilgiau nei vienerius metus dirbančių darbuotojų dalis) 

kasmet gerėja 

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai Rezultato rodikliai 

2.2.1. Užtikrinti išskirtines galimybes ir sąlygas 

darbuotojų profesinei saviraiškai ir nuolatiniam 

tobulėjimui  

Ne mažiau kaip 80 proc. darbuotojų išreiškia pasitenkinimą profesinio tobulėjimo 

galimybėmis 

 

Ne mažiau kaip 70 proc. darbuotojų kasmet pasinaudoja kvalifikacijų tobulinimo 

galimybėmis, įskaitant mokymus, stažuotes, projektus, renginius ir kt.  

 

Išlaikoma darbuotojų profesiniam tobulėjimui išleistų lėšų dalis nuo pajamų 

2.2.2. Užtikrinti ir puoselėti sveiką ir saugią darbo 

aplinką  

Ne mažiau kaip 80 proc. darbuotojų išreiškia pasitenkinimą darbo sąlygomis 

 

Rengti darbuotojams pirmosios medicininės pagalbos ir darbo saugos mokymus 

 

Teikti darbuotojams ir studentams individualias psichologines konsultacijas 

*Šis rodiklis bus konkrečiai įvardytas atlikus išsamesnę esamos būklės analizę. 
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3. TARPTAUTIŠKUMAS  

Puoselėsime globalią pasaulėžiūrą užtikrindami studijų tarptautiškumą, tarptautiškumo aplinką ir kultūrą bei įtvirtindami tarptautinius akademinės ir 

institucinės veiklos standartus visuose veiklos srityse skatindami žinių ir gerosios praktikos mainus bei tarptautinį mobilumą.  

Tikslas 3.1. Tikslo (poveikio) rodikliai 

3.1. Puoselėti globalią pasaulėžiūrą ir mokymosi 

tarptautiškumą 

Užsienio studentų dalis nuo visų studentų skaičiaus kasmet auga 20 proc. 

 

Tarptautinių produktų vartotojų skaičius kasmet auga 10 proc. 

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai Rezultato rodikliai   

3.1.1. Užtikrinti studijų programų ir kitų produktų 

tarptautiškumą  

Anglų kalba dėstomų dalykų studijuojančiųjų vietinių studentų skaičius kasmet auga 

 

Studentų, dalyvaujančių tarptautiniuose projektuose, skaičius kasmet auga 

 

Kiekvienoje studijų programoje dėstančių užsieniečių dėstytojų skaičius auga 

 

Kiekvieną studijų programą per vienerius jos vykdymo mokslo metus vizituoja ne mažiau 

kaip 5 užsienio dėstytojai 

3.1.2. Stiprinti tarptautinę akademinę bendruomenę ir 

akademinį mobilumą 

Ne mažiau kaip 10 proc. kiekvienos studijų programos studentų išvyksta dalinėms 

studijoms į užsienį 

 

Į kiekvieną studijų programą dalinėms studijoms kiekvieną semestrą atvyksta ne mažiau 

kaip 10 užsienio studentų  

 

Kasmet didėja užsienyje praktiką atliekančių studentų slaičius  

 

Per vienerius kiekvienos studijų programos vykdymo metus į užsienį kaip vizituojantys 

dėstytojai išvyksta ne mažiau kaip 5 kiekvienos programos dėstytojai  

Tikslas 3.2. Tikslo (poveikio) rodikliai 
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Plėtoti tarptautiškumo aplinką  ir kultūrą Ne mažiau kaip 85 proc. užsienio studentų išreiškia pasitenkinimą socialiniu ir kultūriniu 

integravimusi  

 

Kasmet gerėja TTVAM darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų vertinimo rodiklis 

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai Rezultato rodikliai 

3.2.1. Skatinti užsienio studentų akademinį, socialinį ir 

kultūrinį integravimąsi 

Ne mažiau kaip 80 proc. užsienio studentų išreiškia pasitenkinimą akademinio, socialinio ir 

kultūrinio integravimosi galimybėmis 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. užsienio studentų dalyvauja renginiuose ir iniciatyvose, skirtose 

užsienio studentų socialiniam ir kultūriniam integravimuisi  

 

Per semestrą organizuojami ne mažiau kaip 2 renginiai /iniciatyvos, skirtos užsienio 

studentų socialiniam ir kultūriniam integravimuisi  

3.2.2. Ugdyti darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas 

ir savišvietą kultūrų klausimais 

Kasmet organizuojami ne mažiau kaip 2 užsienio kalbų ir tarpkultūrinių kompetencijų 

tobulinimui skirti mokymai, renginiai ir pan.  

 

Visi TTVAM darbuotojai bent kartą per metus dalyvauja tarpkultūrinių kompetencijų 

tobulinimui skirtuose renginiuose: užsienio kalbų kursuose, tarpkultūrinių kompetencijų 

mokymuose, paskaitose, užsienio stažuotėse, konferencijose ar kituose renginiuose 

 

TTVAM darbuotojų, komandiruotų į užsienį, skaičius kasmet auga 
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4. PARTNERYSTĖ IR VERSLUMAS  

 

Sieksime prisidėti prie šalies ir tarptautinės plėtros ir žinių visuomenės plėtros skatindami švietimo, tyrimų ir verslo sąveiką bei stiprindami 

partnerystes, įtraukimą ir verslumą.  

Tikslas 4.1. Tikslo (poveikio) rodiklis 

Stiprinti bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis ir  

didinti jų įtraukimą į TTVAM veiklas 

Ilgalaikių (3 metų) partnerysčių dalis sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visų TTVAM 

partnerysčių  

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai Rezultato rodikliai 

4.1.1. Plėtoti strategines partnerystes Lietuvoje ir 

užsienyje 

Aktyvių partnerysčių (su verslu, mokyklomis ir kitomis švietimo institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio aukštosiomis mokyklomis ir kitomis 

organizacijomis) skaičius kasmet didėja 

 

Bendrų projektų, renginių, iniciatyvų, pilietinio aktyvumo akcijų ir pan. skaičius kasmet 

auga  

4.1.2. Stiprinti ryšius su TTVAM alumni Alumni narių skaičius kasmet auga 

 

Alumni suteiktų praktikos ir darbo vietų TTVAM studentams/absolventams skaičius 

kasmet auga 10 proc. 

4.1.3. Plėtoti aktyvią TTVAM narystę šalies ir 

tarptautinėse  organizacijose 

Kasmet didėja TTVAM darbuotojų, dalyvaujančių kitų organizacijų veikloje 

visuomeniniais pagrindais, skaičius 

Tikslas 4.2. Tikslo (poveikio) rodikliai 

4.2. Stiprinti švietimo, tyrimų ir verslo sąveiką skatinant 

pažangą Lietuvos visuomenėje ir tarptautinėje erdvėje 

Mokslinių publikacijų skaičius vienam akademinio personalo nariui kasmet auga 

 

Kasmet padedama komercializuoti ne mažiau kaip 1 verslo idėją 

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai Rezultato rodikliai 

4.2.1. Tapti žinių centru, jungiančiu mokomąją ir 

mokslinę veiklas  

Įvykdytų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius kasmet auga 

 

Studentų konferencijų pranešimų skaičius kasmet auga 



18 

Studentų, dalyvavusių taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, skaičius kasmet auga 

4.2.2. Užtikrinti mokslo ir verslo sąveiką  Užsakomųjų tyrimų ir suteiktų ekspertinių konsultacinių paslaugų, įskaitant užsienyje, 

skaičius kasmet auga 

 

Kasmet auga verslo praktikose dalyvavusių TTVAM dėstytojų, nevykdančių profesinės 

praktikos, skaičius 

4.2.3. Didinti TTVAM leidžiamų mokslo darbų žurnalų 

įtaką ir žinomumą tarptautinėje akademinėje 

bendruomenėje  

20 proc. padidėjęs žurnalų straipsnių cituojamumas 

 

Kiekviename TTVAM mokslo darbų žurnalų tome publikuojami ne mažiau kaip 5 

užsienio autorių straipsniai 

 

Tarptautinių duomenų bazių, kuriose referuojami TTVAM mokslo darbų žurnalai, 

skaičius kasmet auga 

Tikslas 4.3. Tikslo (poveikio) rodikliai 

4.3. Skatinti studentų verslumą  Studentų verslo iniciatyvų – įsteigtos įmonės, dalyvavimas steigiant įmonę – skaičius 

kasmet auga 

Uždaviniai ir funkciniai sprendimai Rezultato rodikliai 

4.3.1. Užtikrinti studentų verslumo ugdymą studijų 

procese 

Visose studijų programose integruota absolvento verslumo ypatybė 

 

Į studijas integruotų verslumo projektų skaičius kasmet auga 

 

Dėstytojų, tobulinusių studentų verslumo ugdymo/mentorystės kompetencijas, skaičius 

kasmet auga 

4.3.2. Užtikrinti palankią studentų verslumo skatinimo 

aplinką 

Studentų, dalyvavusių verslumo projektuose/renginiuose, skaičius kasmet auga 

 

Verslumo skatinimui skirtos lėšos kasmet auga 

 


