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Įvadas 

TTVAM iki 2018 m. vadovavosi ilgalaikės plėtros strategija 2012-2018 metams. 2018 m. 

rugsėjo  4 d. TTVAM direktoriaus įsakymu V-5 šios strategijos galiojimas pratęstas iki 2021 m. 2021 

m. balandžio 1 d. pasikeitus Aukštosios mokyklos vieninteliam akcininkui, peržiūrėtos galiojančios 

strategijos nuostatos ir tikslai, bei inicijuotas naujos ilgalaikės strategijos, atitinkančios laikmečio 

tendencijas, parengimas.   

1. TTVAM misija ir vizija 

Aukštosios mokyklos misija „Kurti profesionalą pažangiai visuomenei“ bei vizija 

„Kūrybiškai mąstanti tarptautinė organizacija naujam laikmečiui“ įkūnija Europos aukštojo mokslo 

erdvės nuostatas bei nacionalinę mokslo ir ekonomikos vystymo politiką. TTVAM strateginiai tikslai 

tiesiogiai koreliuoja su  „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030““, kurios pamatą sudaro siekis 

paskatinti esminius visuomenės pokyčius ir sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir 

atvirai asmenybei. Aukštosios mokyklos misija ir vizija patvirtina, kad institucija yra orientuota į 

ateitį ir subrendusi ateities iššūkiams, o siekiant jas įgyvendinti TTVAM vysto tokias veiklos kryptis: 

mokymasis, lyderystė, tarptautiškumas, partnerystė ir verslumas.  

2. TTVAM valdymas 

Aukščiausias Aukštosios mokyklos valdymo organas yra visuotinis Aukštosios mokyklos 

akcininkų susirinkimas. Vienasmenis Aukštosios mokyklos valdymo organas yra Aukštosios 

mokyklos direktorius, kuris veikia jos vardu ir jai atstovauja. Direktorius vadovauja Aukštajai 

mokyklai, organizuoja Aukštosios mokyklos veiklą, užtikrindamas Strateginio veiklos plano 

įgyvendinimą.  

3. Aukštosios mokyklos organizacinė struktūra 

TTVAM veikia šie patariamieji ir savivaldos organai: Aukštosios mokyklos Taryba, 

Aukštosios mokyklos Akademinė taryba, Studentų atstovybė ir kt. TTVAM organizacinė struktūra 

pateikta 1 paveiksle. 
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1 pav. TTVAM organizacinė struktūra 

4. Akademinis ir neakademinis personalas 

 2020-2021 m. m. TTVAM akademinis personalas sudarytas iš skirtingo amžiaus grupių 

asmenų. Analizuojant dėstytojų skaičių pagal lytį matyti, kad moterys sudarė daugiau negu pusę visų 

dėstytojų, tačiau šis rodiklis neviršijo 67 proc. Tai užtikrina TTVAM kokybės vadove numatyto 

tolerantiškumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą. Detalesnis pasiskirstymas pagal amžiaus 

grupes, lytį pateiktas šiose lentelėse bei diagramose (skaičiais ir procentais): 

  

 1 lentelė. Dėstytojų skaičius pagal amžių ir lytį 2020-2021 m. m. 

Dėstytojai pagal amžių (be aukštosios mokyklos vadovų) 2020 2021 

Amžius Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

Jaunesni nei 25 metų - - - - 

25–29 metų - 1 - 1 

30–34 metų 2 2 3 2 

35–39 metų 7 3 9 6 

40–44 metų 6 3 5 3 

45–49 metų 5 1 6 2 

50–54 metų 2 2 2 4 

55–59 metų 5 1 5 3 

60–64 metų 3 1 1 1 

65 metų ir vyresni 1 1 1 1 

Iš viso: 31 15 32 23 

 

2 lentelė. Dėstytojų pasiskirstymas pagal lytį skaičiais, 2020-2021 m. m. 

Mokslo metai 2020 2021 

Moterys 31 32 

Vyrai 15 23 

Iš viso: 46 55 
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 3 lentelė. TTVAM studentų skaičius, dėstytojų skaičius, mokslo laipsnį turinčių dėstytojų 

skaičius bei dėstytojų skaičiaus ir studijuojančių studentų skaičiaus santykis 

Mokslo metai 2020-2021 m. m. 

Iš viso studentų 683 

Iš viso dėstytojų 46 

Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų skaičius 8 

Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų santykis, procentais 17% 

Studentų, tenkančių vienam dėstytojui, skaičius 15 

  

 2020-2021 m. m. studentų, tenkančių vienam dėstytojui, skaičius neviršijo 15. Tai nesiekia 

Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikoje1 nustatyto maksimalaus rodiklio. 

 TTVAM akademinis personalas tenkina Bendruosius studijų vykdymo reikalavimus2. 

Lyginant mokslo laipsnį turinčių dėstytojų skaičių su bendru dėstytojų skaičiumi, TTVAM pasižymi 

aukštu rodikliu: 2020-2021 m. m. rodiklis sudarė 17 proc. (žr. 3 lentelė) TTVAM dirba daugiau kaip 

90 proc. dėstytojų, turinčių ne mažesnę negu 3 m. praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje.   

5. Akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimas 

 TTVAM sudaro sąlygas akademiniam personalui tobulinti pedagogines ir mokslines 

kompetencijas. Siekiant kokybiško studijų proceso įgyvendinimo, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Aukštųjų mokyklų dėstytojų 

kompetencijų tobulinimo gairėmis, nuo 2020 m. TTVAM diegiama Dėstytojų kompetencijų 

tobulinimo sistema, kurioje apibrėžtos kompetencijų tobulinimo planavimo, organizavimo ir 

įgyvendinimo stebėsenos procedūros. Pavyzdžiui, paskutiniu metu pasaulį užvaldžius pandemijai, 

ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas dėstytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimui. Per 2020-

2021 m. m. TTVAM vyko dėstytojų mokymai, seminarai ir individualios konsultacijos dėl 

skaitmeninių įrankių naudojimo: vaizdo konferencijų BigBlueButton įrangos naudojimas nuotolinių 

paskaitų vedimui; vaizdo konferencijų Google meet įrangos galimybės ir kt. Taip pat organizuojamos 

individualios konsultacijos dėstytojams, kurių metu apmokoma naudotis VMA Moodle sistemos 

įrankiais.  

 Teikiant veiksmingą paramą studentams, darbuotojams ypatingai svarbu lavinti profesinę 

kompetenciją, todėl TTVAM skatina dalyvauti įvairiuose projektuose, konferencijose, seminaruose, 

mokymuose. Per šį ataskaitinį laikotarpį personalas dalyvavo:  

✔ Projekto „Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas“ mokymuose (Nr. 

09.3.2-ESFA-V-710-01-0003, 2021 m.);  

✔  „RDA standarto taikymas katalogavime“ mokymuose, eLABa, 2020 m.;  

✔ „Aleph mokymai pradedantiesiems kataloguotojams“ mokymuose, eLaba, 2020, 2021 m.;  

                                                           
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA58DEFD9A3E/asr  
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/739065a0ce9911e69e09f35d37acd719/asr  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA58DEFD9A3E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/739065a0ce9911e69e09f35d37acd719/asr
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✔ „eLABa talpyklos versijos, naujos funkcijos, laukai, reikšmės ir jų naudojimas” seminare, 

eLABa, 2021 m. 

6. Neakademinio personalo kvalifikacijos tobulinimas 

 TTVAM skatina neakademinį personalą sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją formaliuoju ir 

neformaliuoju būdu. TTVAM, siekdama tapti tvaria organizacija, nuo 2020 m. pereina prie 

elektroninių dokumentų. 2021 m. Aukštojoje mokykloje yra įdiegta BSS dokumentų valdymo 

sistema, leidžianti atsisakyti popierinių dokumentų. Visiems darbuotojams vyko mokymai dėl BSS 

sistemos naudojimo. 

 Pandemijos laikotarpiu siekiant užtikrinti sklandų administracijos darbą, buvo pereita prie 

virtualaus bendravimo įrankių. Visiems administracijos darbuotojams vyko konsultacijos dėl Google 

įrankių naudojimo ir virtualių konferencijų įrankių naudojimo.  

7. TTVAM materialieji ištekliai 

Aukštoji mokykla studentams pateikia materialiuosius išteklius: kompiuterizuotą biblioteką, 

kompiuterinę įrangą auditorijose, virtualią mokymosi aplinką su e-mokymosi ištekliais bei 

virtualiomis dėstytojų auditorijomis (naudojama „Moodle“ platforma) ir kt. Bibliotekos darbo 

grafikas yra lankstus – biblioteka ir skaitykla dirba savaitgaliais, egzaminų sesijos metu pratęsiamas 

bibliotekos ir skaityklos darbo laikas. Bibliotekoje yra įdiegta kompiuterizuota bibliotekinė programa 

ALEPH, kuri leidžia vartotojams iš bet kurios kompiuterizuotos darbo vietos užsisakyti leidinį ar 

pratęsti grąžinimo terminą. Studentai ir dėstytojai gali naudotis viso teksto mokslinių straipsnių 

duomenų bazėmis: EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas), Emerald Management 

eJournals Collection, Taylor and Francis eBooks Collections (paskutinioji duomenų bazė buvo 

prenumeruojama iki 2021 m.). Pandemijos laikotarpiu biblioteka dirbo nuotoliniu būdu. Studentai 

buvo konsultuojami raštu ir telefonu. Buvo rekomenduojama naudotis elektroninėmis knygomis ir 

įvairiomis duomenų bazėmis, kurios tuo laikotarpiu buvo  testuojamos. Siekiant bendros socialinės  

vertės sukūrimo, gerosios patirties sklaidos 2020 m. TTVAM pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

Socialinių mokslų kolegija. Studentams ir dėstytojams sudarytos sąlygos naudotis bendra materialine 

baze, turimais bibliotekos ištekliais. Planuojama vystyti bendrus mokslo verslo partnerystės 

projektus, mokslo taikomosios veiklos projektus. 

TTVAM siekia, kad akademinės, finansinės, socialinės ir kt. rūšių paramos studentams 

organizavimas ir vykdymas būtų savalaikis ir tinkamas. 

8. Finansinių ir materialiųjų išteklių valdymo veiksmingumas 

 TTVAM patalpos paskirstytos į auditorijas paskaitoms, praktiniams užsiėmimas, 

laboratorijas, patalpas dokumentų archyvui, administracinei ir mokslinei veiklai, yra konferencijų 

salė. Aukštojoje mokykloje veikia biblioteka su dviem skaityklomis, kurių bendras plotas yra 321 m2. 

Iš viso bibliotekoje skaitytojams skirtos 72 darbo vietos, iš jų 37 kompiuterizuotos. Papildomai 

bibliotekoje įrengti ir 2 paieškos kompiuteriai, taip pat įrengtos 5 darbo vietos neįgaliesiems.  

 TTVAM nuolat vykdo kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą, kad 

patenkintų studentų ir darbuotojų poreikius. 2020 m. pavasario semestre visiems administracijos 
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darbuotojams buvo atnaujinta kompiuterinė įranga. Prasidėjus Covid-19 pandemijai, siekdama 

užtikrinti kokybiškas studijas ir darbą nuotoliniu būdu TTVAM skyrė lėšų programų nuotoliniams 

susitikimams organizuoti ir juos vykdyti įsigijimui (Zoom Meeting Pro). 2020-2021 m. m. siekdama 

užtikrinti sklandų hibridinį mokymą, leidžiantį studijuoti visiems studentams, TTVAM įsigijo 

hibridiniam mokymui skirtos įrangos komplektus: plačiaekranes kameras, fiksuojančios dėstytojo 

judėjimą, kokybiško garso perdavimą užtikrinančius mikrofonus. 

9. TTVAM kokybės užtikrinimo sistema 

 TTVAM siekdama Aukštosios mokyklos misijos, vizijos ir tikslų įgyvendinimo, aukštos 

studijų kokybės bei besimokančiųjų ir kitų suinteresuotų šalių poreikių tenkinimo, sukūrė ir plėtoja 

kokybės vadybos sistemą, atitinkančią Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) nuostatas, Lietuvos 

aukštąjį mokslą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės 

užtikrinimo nuostatų ir gairių reikalavimus. Ši sistema apima visus kolegijos veiklos procesus. Pagal 

dabar funkcionuojantį kokybės valdymo sistemos modelį yra išskirti šie procesai: valdymo procesai, 

pagrindiniai procesai ir palaikomieji procesai. Kiekvienas  veiklos procesas turi paskirtą šeimininką, 

kuris yra atsakingas už tinkamą proceso valdymo nustatymą ir to proceso gerinimą.   

10. TTVAM kokybės sistemos įgyvendinimo ir tobulinimo priemonės 

 Pagrindiniai TTVAM kokybės užtikrinimo įrankiai yra Kokybės vadovas ir iš jo išplaukianti 

kokybės užtikrinimo Procesų ir Procedūrų visuma – Valdymo procesai, Pagrindiniai procesai, 

Palaikomieji procesai. Vidinės kokybės užtikrinimas vykdomas vadovaujantis TTVAM veiklos 

planu, įgyvendinamu nuosekliai laikantis vidaus kokybės užtikrinimo procesų ir procedūrų: 

 

2 pav. TTVAM veiklos plano įgyvendinimo schema 

  

 Taikant šį TTVAM vidaus kokybės užtikrinimo modelį, siekiama nuolat darniai tenkinti tiek 

Aukštosios mokyklos vidaus, tiek išorinių suinteresuotųjų pusių lūkesčius. TTVAM veiklos plano 

įgyvendinimo bei Aukštosios mokyklos veikimo plačiąja prasme sėkmingumas vertinamas remiantis 

Veiklos rodiklių matavimo, stebėsenos ir vertinimo metodika.  

  

 

 

 
 Kokybės vadovas 

 Veiklos 
planas 

 
Procedūros 

 
Procesai 

 
Veiklos 

rezultatai, 
atgalinis ryšys 
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11. TTVAM veiklų kokybės užtikrinimas 

TTVAM veiklų kokybės užtikrinimas remiasi veiklos valdymo ciklu, kuris įgyvendinamas 

šiais etapais 1) veiklos planavimas; 2) veiklos įgyvendinimas; 3) veiklos rezultatų įvertinimas; 4) 

veiklos rezultatų gerinimas: 

3 pav. Veiklos valdymo ciklas 

 

 Vadovaujantis TTVAM ilgalaikės plėtros strategija3, kasmet rengiamas veiklos planas, 

apibrėžiami uždaviniai ir pasiekimo rodikliai. Veiklos plano rengime dalyvauja visi padaliniai savo 

kompetencijų ribose. Veiklos planas svarstomas Akademinės tarybos posėdyje, tvirtinamas 

Aukštosios mokyklos direktoriaus. Veiklos stebėsena bei vertinimo ir tobulinimo procesus užtikrina 

kiekvienas TTVAM padalinys savo kompetencijos ribose vadovaudamasis Veiklos rodiklių 

matavimo, stebėsenos ir vertinimo metodika. Aukštoji mokykla yra apsibrėžusi kokybės rodiklių 

grupę, skirtą matuoti, stebėti ir vertinti pagrindinius TTVAM procesus. Šie kokybės rodikliai apima 

tokias sritis kaip kokybės užtikrinimo politika, pagrindinių institucijos procesų kokybės užtikrinimas, 

studijų programų kūrimas ir vykdymas, į studentą orientuotas mokymasis, mokymas ir vertinimas, 

studentų priėmimas, nuolatinė programų stebėsena, moksliniai tyrimai ir plėtra, tarptautiškumas, 

žmogiškieji ištekliai. 

 

12. TTVAM studijų ir mokslo (meno) veikla 

 TTVAM mokslo veikla vykdoma remiantis strateginiais planais, Akademinės tarybos 

patvirtintomis tyrimų kryptimis, TTVAM mokslinės veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų 

                                                           
3 https://www.ttvam.lt/_files/200000042-8eacc8fa5c/strategija-2012-2018.pdf?ph=814b09be7f  

https://www.ttvam.lt/_files/200000042-8eacc8fa5c/strategija-2012-2018.pdf?ph=814b09be7f
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organizavimo nuostatais (MT nuostatai) bei vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu. MT 

nuostatai numato tokius TTVAM tyrimų veiklos tikslus: integracija į tarptautinių tyrimų erdvę, 

dėstytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas, aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir studijų 

programų papildymas naujausiomis mokslo ir praktikos žiniomis. Pagrindinės TTVAM mokslinių 

tyrimų kryptys formuojamos atsižvelgiant į Europos tyrimų erdvės nuostatas, šalies ir regiono darbo 

rinkos, valdžios institucijų ir ūkio subjektų poreikius, socialinės ir ekonominės plėtros prioritetus, 

TTVAM poreikius, dėstytojų mokslinę kompetenciją, intelektinius ir materialiuosius išteklius.  

 TTVAM Akademinės taryba 2021 m. apibrėžė šias prioritetines kryptis: 

✔ Žalios logistikos kūrimo principų, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai,  tyrimai; 

✔ Tvaraus verslo kūrimo, užtikrinat socialiai atsakingą elgseną žmogui ir aplinkai, tyrimai; 

✔ Ekonominio, aplinkosauginio, socialinio ir kultūrinio tvarumo priemonių efektyvumo 

turizmo sektoriuje tyrimai; 

✔ Technologijomis grįstų finansinių inovacijų ir naujų verslo modelių poveikio finansų 

rinkai tyrimai. 

 TTVAM įtraukia savo studentus į mokslinę tiriamąją veiklą per projektų įgyvendinimą, 

taikomuosius tyrimus, mokslinius renginius, tarptautinius projektus. Aukštoji mokykla skatina tyrėjus 

atlikti įvairius mokslinius darbus, dalyvauti mokslinėse konferencijose, skaityti pranešimus, 

organizuoti renginius, taip pat į šias veiklas įtraukti ir studentus. 

13. Mokslo taikomoji veikla 

 TTVAM yra vykdomos 5 studijų programos: Verslo vadybos, Logistikos ir ekspedijavimo, 

Turizmo ir viešbučių verslo, Kosmetologijos ir Finansų. 4 studijų programos vykdomos nuolatine ir 

ištęstine forma, Kosmetologijos studijų programa vykdoma tik nuolatine studijų forma. Vykdomose 

programose studijos vykdomos lietuvių kalba, Verslo vadybos bei Turizmo ir viešbučių verslo 

programose studijos vykdomos ir anglų kalbomis. Lietuvių kalba vykdomos nuolatinės ir ištęstinės 

studijų formos studijos, anglų kalba vykdomos tik nuolatinės formos studijos. 

 

 4 lentelė. 2020-2021 m. m. TTVAM vykdomos studijų programos 

Eil. 

Nr. 
Studijų 

programa 

Studijų 

kryptis 

Programos 

vykdymo kalba 

Studijų forma (trukmė 

metais) 

Studijų apimtis 

kreditais ECTS 

1. Verslo vadyba verslas lietuvių, anglų nuolatinė (3 metai), 

ištęstinė (4 metai) 

180  ECTS 

2. Logistika ir 

ekspedijavimas 

verslas lietuvių nuolatinė (3 metai), 

ištęstinė (4 metai) 

180  ECTS 

3. Turizmo ir 

viešbučių verslas 

turizmas ir 

poilsis 

lietuvių, anglų nuolatinė (3 metai), 

ištęstinė (4 metai) 

180  ECTS 

4. Kosmetologija kosmetologija lietuvių nuolatinė (3 metai) 180  ECTS 

5. Finansai finansai lietuvių nuolatinė (3 metai), 

ištęstinė (4 metai) 

180  ECTS 

 

Vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis 

TTVAM yra apibrėžti studijų programų kūrimo ir tvirtinimo procesai. Vykdomos studijų programos 

sudaro sąlygas studentų tobulėjimui, siekiant studijų programose numatytų tikslų, apibrėžiant 

numatomą studento darbo apimtį ECTS kreditais. Studijų programose išdėstytos ir vykdomos 
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struktūruotos praktinių įgūdžių įgijimo galimybės bei aiškūs studijų rezultatai. Studijų trukmė 

priklauso nuo pasirinktos studijų formos, nuolatinių studijų trukmė 3 metai, ištęstinių studijų trukmė 

4 metai. 

14. Studijų programos ir studentai 

Aukštojoje mokykloje 2020-2021 m. m. Verslo vadybos, Logistikos ir ekspedijavimo, 

Turizmo ir viešbučių verslo, Finansų ir Kosmetologijos studijų programose studijavo 683 studentai. 

Per paskutinius mokslo metus 156 studentai atvyko pilnoms studijoms iš užsienio valstybių. 2020 m. 

spalio 1 d. duomenimis TTVAM dirbo 46 dėstytojai ir 23 administracijos darbuotojai.  

 

5 lentelė. Priimtų studentų skaičius 2020-2021 m. m. 

Studijų programos pavadinimas Priimta studentų 2020-2021 m. m. 

Finansai 28 

Kosmetologija* 13 

Logistika ir ekspedijavimas 55 

Turizmo ir viešbučių verslas 32 

Verslo vadyba 102 

Priimta iš viso 230 

 

 6 lentelė. 2020-2021 m. m. studijuojančių studentų skaičius. 

Mokslo metai 2020-2021 m. m. 

Bendras studijuojančių studentų skaičius  683 

 

 Kiekvienoje studijų programoje studijuoja motyvuoti ir aukšto pažangumo siekiantys studentai, 

kurių parengimą finansuoja darbdaviai. Baigiamuosiuose darbuose studentai analizuoja aktualias 

darbo rinkai temas, turinčias praktinį pritaikomumą. 

15. Priėmimo rodikliai 

 Priėmimas į pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas 

(mokamas) vietas vykdomas per bendrąjį priėmimą, per LAMA BPO internetu www.lamabpo.lt 

(numatomi terminai ir procedūros www.lamabpo.lt) ir tiesioginiu būdu. Tiesioginio priėmimo metu 

vykdomas stojančiųjų priėmimas ir motyvacinis vertinimas vykdant motyvacinius pokalbius. 

TTVAM priėmimo metu laikomasi minimalių reikalavimų stojantiesiems, vadovaujantis 

reikalavimais, nurodytais 2017 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ 

ir TTVAM studentų priėmimo 2021–2022 metais taisyklėmis. Priėmimo taisyklėse stojantiesiems 

išdėstyti numatomi terminai ir procedūros, taisyklės skelbiamos TTVAM internetiniame puslapyje4. 

                                                           
4 https://www.ttvam.lt/stojantiesiems/  

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/
https://www.ttvam.lt/stojantiesiems/
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 Stojančiųjų į TTVAM motyvacija ir pasirengimas yra tinkami. Studijų sutartis pasirašiusiųjų 

vidutinis konkursinis balas pateikiamas 7 lentelėje. 

 

 7 lentelė. Minimalus ir vidutinis konkursinis balas 

Stojimo metai 

Minimalus 

konkursinis 

balas, stojant į 

VNF/ST 

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas 

vf+vnf/st vnf 

TTVAM Kitose kolegijose TTVAM Kitose kolegijose 

2020 1* - 6,03 3,78 4,72 

2021 1 - 6,06 3,61 4,26 

*Kolegijos bendrų rekomendacijų dėl mažiausio konkursinio balo nepriėmė.  

 

TTVAM vykdo priėmimą tiesiogiai ir dalyvaudama bendrajame priėmime kartu su kitomis 

aukštosiomis mokyklomis. Bendrajame priėmime 2021 m. dalyvavo 35 aukštosios mokyklos (16 

universitetų – 11 valstybinių ir 5 privatūs, 19 kolegijų – 12 valstybinių ir 7 privačios) ir 63 profesinio 

mokymo įstaigos. Tarp stojančiųjų į kolegijas ir siekiančių studijuoti verslo, administravimo ir teisės 

sritį kasmet yra apie 30%.: 2020 m. – 29.1%, 2021 m. -  23 % (duomenų šaltinis LAMA BPO), nors 

bendras abiturientų skaičius Lietuvoje kasmet mažėja.  

16. Studijų nutraukimas (nubyrėjimas) 

TTVAM siekdama mažinti studentų nubyrėjimą, ypatingai per pastaruosius metus, stebi ir 

analizuoja studijų nutraukimo priežastis ir rodiklius. Studijų vadybininkai ir studijų programų 

vadovai organizuoja susitikimus su studentais, norinčiais nutraukti studijas, teikia konsultacijas, 

aiškinasi nubyrėjimo priežastis. 

Dažniausia studijų nutraukimo ir nubyrėjimo priežastis – finansiniai sunkumai, ypatingai 

pastaraisiais metais susidariusi nedarbo problema dėl COVID-19. 

 

 8 lentelė. 2020-2021 m. m. studentų, nutraukusių studijas, skaičius: 

Studijų metai 

Nutraukę 

studijas savo 

noru 

Nutraukę 

studijas dėl 

finansinių 

sunkumų 

Neįvykdė 

studijų 

programos 

reikalavimų 

Iš viso 

Nutraukusių studijas 

studentų dalis (%) 

nuo visų 

studijuojančių 

2020-2021 m. m. 41 25 5 71 10,41 

17. TTVAM studentų pažangumas ir įsidarbinimas 

 Atlikus baigiamosios profesinės veiklos praktikos vertinimų analizę, gauti rezultatai parodė 

pakankamai aukštą absolventų teorinį pasirengimą ir tinkamą praktinių gebėjimų dirbti įgūdžių 

formavimą Aukštojoje mokykloje. Darbdaviai, vertindami TTVAM rengiamų specialistų profesinę 

kompetenciją, pažymi gerą Aukštosios mokyklos studentų pasirengimą praktinei profesinei veiklai. 

Dėl šių priežasčių dalis studentų įsidarbina jau/dar studijuodami. Pavyzdžiui, 2020 m. absolventų 

apklausos rezultatai parodė, kad net 34 proc. studentų įsidarbino po profesinės arba baigiamosios 

profesinės veiklos praktikos atlikimo.  
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 9 lentelė. 2020-2021 m. m. darbo neradusių absolventų dalis, praėjus ne mažiau kaip 9 mėn. 

po studijų baigimo: 

Metai* Opcija proc. Šaltinis 

2021 

2020 m. laidos kolegijos absolventų (iki 2021 m. vasario 1 d.) 

neradusių darbo, santykis su visais alumnais, baigusiais kolegiją 

2020 m. (proc.) 

1,6 

Užimtumo tarnyba, 

Nacionalinė švietimo 

agentūra 

2020 

2019 m. laidos kolegijos absolventų (iki 2020 m. vasario 1 d.) 

neradusių darbo, santykis su visais alumnais, baigusiais kolegiją 

2019 m. (proc.) 

5,8 

Užimtumo tarnyba, 

Nacionalinė švietimo 

agentūra 

Šaltinis: *“Reitingai“ 2020 m. gegužė – gruodis/Nr.1(13), 2021 m. gegužė – gruodis/Nr.1(15). 

 

Tyrimų rezultatai rodo, kad TTVAM rengia profesionalus, galinčius konkuruoti darbo rinkoje 

bei pajėgius kurti ir plėtoti savo verslą specialistus. Įsidarbinimo lygis, praėjus ne mažiau kaip 9 mėn. 

po studijų baigimo, yra gana aukštas, pvz.: 2021 m. duomenimis darbo nerado 1,6 proc. 2020 m. 

studijas baigusių TTVAM absolventų. 

18. Parama studentams 

 TTVAM studentams yra teikiama dėstytojų bei administracijos darbuotojų akademinė 

parama, kuri padeda studijuojančiam tikslingai ir nuosekliai pasiekti studijų rezultatus. Gaudami 

akademinę paramą, studentai jaučiasi visaverčiais studijų proceso dalyviais, yra atsakingi ir reiklūs 

įgyjamoms žinioms ir gebėjimams, bei ugdo savyje mokymosi visą gyvenimą nuostatas. 

 Studentai gali kreiptis į administracijos darbuotojus dėl studijų metu iškilusių problemų: 

✔ studijų proceso klausimais; 

✔ dėl studentams teikiamos finansinės paramos; 

✔ dėl studijų pritaikymo individualiems poreikiams ir galimybių pristatymo; 

✔ dėl kitų bendrų klausimų.  

 TTVAM dėstytojai teikia studentams akademinę paramą konsultacijų valandomis, elektroniniu 

paštu arba virtualioje mokymosi aplinkoje. TTVAM numatyta ir taikoma studentų konsultavimo 

strategija: 

✔ konsultacijos, kurioms skiriamos kontaktinės valandos, 

✔ esant poreikiui, dėstytojai konsultuoja studentus po paskaitų, elektroniniu paštu arba 

virtualioje mokymosi aplinkoje. 

 Remiantis Aukštosios mokyklos direktoriaus įsakymais, patvirtintais finansinės paramos 

teikimo tvarkų aprašais, Aukštosios mokyklos studentai gali gauti paramą: finansinę paramą - iš 

valstybės biudžeto, taip pat finansinę paramą teikiamą iš TTVAM lėšų, socialinę paramą, 

psichologinę pagalbą, asmeninę pagalbą (pagalba neįgaliesiems).  

19. Tarptautiškumas 

 Tarptautiškumo skatinimas ir įgyvendinimas yra viena svarbiausių strateginių TTVAM 

krypčių, įtvirtintų institucinėje strategijoje, siekiant įgyvendinti institucinę misiją ir viziją bei prisidėti 

kuriant Europos švietimo erdvę. TTVAM yra į ES švietimo proceso tendencijas orientuota aukštojo 

mokslo institucija. Pagrindiniai TTVAM mokslo (meno) ir studijų veiklos tarptautiškumo tikslai yra:  
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✔ Puoselėti globalią pasaulėžiūrą ir mokymosi tarptautiškumą, 

✔ Plėtoti tarptautiškumo aplinką ir kultūrą.  

 Pagrindinės TTVAM kartu su užsienio partneriais vykdytos veiklos yra susijusios su 

ERASMUS+ mobilumu. Tai studentų mainai studijoms ir praktikoms, akademinio ir administracinio 

personalo vizitai dėstymui ir gerosios praktikos sklaidai, bei dalyvavimas mokymuose, skirtų 

personalo kompetencijų tobulinimui. 

 Dauguma TTVAM partnerinių institucijų užsienyje yra jau daug metų puoselėjančios glaudų 

abipusį bendradarbiavimą. Esminiai abipusio bendradarbiavimo tikslai ir lūkesčiai apima siekius 

plėsti tarptautinius ryšius, sudaryti sąlygas studentų ir personalo tarptautiniam mobilumui, patirties, 

žinių ir kompetencijų plėtrai ir sklaidai, studijų ir praktikų turinio tobulinimui, rengiamų specialistų 

tarpkultūrinės kompetencijos ir tolerantiškumo ugdymui. 

20. TTVAM studijų ir mokslo tarptautiškumas 

 TTVAM parengtos ir anglų kalba dėstomos studijų programos yra nuolat atnaujinamos ir 

pritaikytos globalios darbo rinkos poreikius atitinkančiam specialistui rengti, taikant inovatyvius 

studijų, mokymo ir mokymosi metodus, integruojant tarpkultūrines vertybes ir žinias į studijų 

programų turinį ar dėstant specialiuosius studijų dalykus. Šiuo tikslu į anglų kalba vykdomos Verslo 

vadybos bei Turizmo ir viešbučių verslo programų privalomų studijų dalykų sąrašą įtraukti Dalykinės 

ir Tarpkultūrinės komunikacijų, Tarptautinio verslo studijų dalykai, o kitų studijų dalykų programos 

papildytos aktualiomis integruotomis temomis. 

21. TTVAM tarptautinio mobilumo galimybės 

 Visi TTVAM studijuojantys studentai studijų metu turi galimybę išvykti į užsienį dalinėms 

studijoms ar praktikai. Judumo galimybės studentams yra pristatomos įvairiais kanalais: įvadinių 

paskaitų metu prasidedant mokslo metams, TTVAM tinklapyje bei socialinių tinklų paskyrose. 

Kvietimai teikti mobilumo paraiškas taip pat yra siunčiami studentams elektroniniu paštu, iškabinami 

skelbimų lentose. Prieš kiekvieną kvietimą teikti paraiškas yra organizuojami informaciniai 

seminarai, kurių metu dalyvaujantiems studentams yra pristatomos mobilumo galimybės ir mobilumo 

įgyvendinimo sąlygos.  

 TTVAM turi 64 tarpinstitucines sutartis su užsienio partneriais beveik visose Europos 

Sąjungos valstybėse narėse. Šios šalys ir partneriai buvo pasirinkti atsižvelgiant į siūlomų akademinių 

programų aktualumą ir palyginamumą, geografinę padėtį ir kultūrinę įvairovę. TTVAM siekia 

užmegzti partnerystę su kuo daugiau aukštųjų mokyklų ES ir kuo daugiau ES valstybių narių, kad 

studentams būtų suteiktas platesnis mobilumo vietų pasirinkimas akademinių sričių ir skirtingų 

kultūrų atžvilgiu.  

 

 10 lentelė. 2020-2021 m. m. išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų studentų skaičiaus ir santykio 

dinamika 

Mokslo metai 

Išvykstantys studentai 
Atvykstantys 

studentai 

studijoms 

Išvykusių ir 

atvykusių 

studentų 

santykis 

Išvykusių 

dalinių 

studijų 

Išvykusių 

praktikai 
Iš viso: 

2020-2021 4 25 29 4 7,3 
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 Žemiau esančiose lentelėse pateikiama statistinė informacija apie TTVAM studentų 

tarptautinį judumą. 

 

 11 lentelė. 2020-2021 m. m. TTVAM studentų mobilumo studijoms ir praktikai duomenys 

Mokslo metai 
TTVAM studentų 

skaičius 
Išvyko dalinių studijų Išvyko praktikai 

2020-2021 682 4 (0,6%) 25 (3,7%) 

 

 12 lentelė. 2020-2021 m. m. TTVAM studentų, išvykusių dalinių studijų pasiskirstymas 

pagal vykdytas studijų programas 

Mokslo metai 

Iš viso dalinių 

studijų 

išvykusių 

studentų5 

Studijų programos 

Turizmo ir 

viešbučių 

verslas 

Verslo 

vadyba 

Logistika ir 

ekspedijavim

as 

Finansai 
Kosmetolo 

gija 

2020-2021 4 2 2 0 0 0 

 

13 lentelė. 2020-2021 m. m. TTVAM studentų, išvykusių praktikai pasiskirstymas pagal 

vykdytas studijų programas 

Mokslo metai 

Iš viso 

praktikai 

išvykusių 

studentų 

Studijų programos 

Turizmo ir 

viešbučių 

verslas 

Verslo 

vadyba 

Logistika ir 

ekspedijavim

as 

Finansai 
Kosmetolo 

gija 

2020-2021 25 6 19 0 0 0 

  

 14 lentelė. 200-2021 m. m. iš užsienio partnerinių aukštojo mokslo institucijų į TTVAM 

dalinėms studijoms atvykusių studentų duomenys 

Mokslo metai 
Iš viso dalinių studijų 

atvykusių studentų 

Studijų programos 

Turizmo ir viešbučių verslas Verslo vadyba 

2020-2021 4 1 3 

  

 TTVAM taip pat sudaro sąlygas ir skatina akademinį ir administracinį personalą tarptautiniam 

mobilumui. Darbuotojų judumas dėstymui ir mokymams yra viena iš priemonių siekiant TTVAM 

tarptautiškumo strategijoje nurodytų tikslų - padėti įtraukti naujus mokymo ir mokymosi metodus į 

TTVAM programas, taip pat pagerinti jų kokybę ir atitikimą, susipažinti ir pritaikyti naujus mokymo 

metodus, mokymąsi ir pridėtinę vertę patobulintoms akademinio ir administracinio personalo 

kompetencijoms. Todėl Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo centras reguliariai teikia darbuotojams 

informaciją apie Erasmus programos teikiamas galimybes ir skatina juos aktyviai teikti paraiškas 

dėstymo ir mokymosi vizitams užsienyje. Duomenys apie akademinio ir neakademinio personalo 

                                                           
5 Nepakankama  nurodytų studijų programų studentų judumui įtakos turėjo šie veiksniai: analogiškų studijų programų 

anglų kalba stoka (pvz., Kosmetologija), studijų programos turinio neatitikimas (pvz., Finansai), dirbančių studentų 

galimybės derinti studijas užsienyje ir darbą Lietuvoje. 
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judumą pateikiami 15 lentelėje. Personalo mobilumo finansavimas skiriamas naudojantis Europos 

Komisijos patvirtinta tvarka. 

 

 15 lentelė. Akademinio ir neakademinio personalo dalyvavimo ERASMUS + mobilume 

dinamika 2020-2021 m. m.  

Mokslo 

metai 

Išvykstantys darbuotojai Atvykstantys darbuotojai 

Išvykę dėstymo 

vizitams 

Išvykę mokymosi 

vizitams 

Atvykę dėstymo 

vizitams 

Atvykę mokymosi 

vizitams 

2020-2021 0* 1 0* 1 

* - nevyko dėl COVID-19 pandemijos 

 

 Vizitams pasirinktų šalių ir aukštųjų mokyklų-partnerių įvairovė ir kokybė bei jų skaičiaus 

dinamika pateikiama 16 lentelėje. 

 

 16 lentelė. Vizitams pasirinktų šalių ir aukštųjų mokyklų-partnerių įvairovė ir kokybė ir 

dalyvių skaičiaus dinamika 2020-2021 m. m. 

Mokslo 

metai 

Mobilumas dėstymui Mobilumas mokymams 

Institucija, Šalis 
Dalyvių 

skaičius 
Institucija, Šalis 

Dalyvių 

skaičius 

2020-2021 Dėl Covid-19 pandemijos 

dėstymo mobilumų 

nebuvo  

0 Schipcon mokymai, tema: „English for 

Educators: advance your career (Level I)“, 

Ispanija 

2 

Schipcon mokymai, tema: „English for 

Educators: advance your career (Level I)“, Italija 

1 

22. Išoriniai partneriai 

TTVAM turi virš 60 akademinių partnerių iš 22 pasaulio šalių ir įtraukia suinteresuotas šalis 

į organizacijos valdymo procesus. Tobulinant studijų programas ir mokymąsi, studentai yra 

visaverčiai partneriai. Per grįžtamąjį ryšį jie įvertina dėstymo kokybę ir studentų pasiekimų vertinimo 

procesus. Studentų atstovai yra įtraukti į Akademinę tarybą ir Studijų programų komitetus. Viena iš 

TTVAM stiprybių yra gebėjimas kurti ryšius su socialiniais partneriais, kurie aktyviai dalyvauja 

TTVAM organizuojamose apskritojo stalo diskusijose, studijų programų komitetų veikloje 

(tobulinant esamas programas ir rengiant naujas), baigiamųjų darbų vertinime, bendradarbiauja 

suteikiant studentams praktikos vietas. 

23. Poveikis regiono ir šalies raidai 

 TTVAM daromas poveikis regionui yra kompleksinis reiškinys, iš esmės sąlygojamas 

palankios Aukštosios mokyklos geografinės padėties. Aukštojo mokslo, ekonomikos,  sociokultūrinio 

gyvenimo ir daugybės kitų veiksnių kuriamas kontekstas yra palankus plėtoti TTVAM veiklas ir 

užtikrinti jų kokybę. Vilniaus miestas ir apskritis nuolat auga. Šio regiono ekonominiai, investicijų 

plėtros, darbo vietų ir verslo kūrimo aplinkos bei galimybių, darbo užmokesčio konkurencingumo ir 

kiti rodikliai – patys geriausi Lietuvoje. Šie rodikliai skatina didelę Lietuvos gyventojų dalį keltis į 

Vilnių studijuoti, dirbti, persikvalifikuoti ir pan. Tai, viena vertus, suburia didelę bendruomenę, 
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ieškančią konkrečių teikiamų paslaugų (taip pat ir mokslo bei studijų), kita vertus, sąlygoja didesnę 

konkurenciją paslaugų teikėjų tarpe.  

 Aukštoji mokykla nuolat stebi regiono vystymo ir ateities strategines ambicijas siekdama 

pagal išgales prisidėti prie jų įgyvendinimo. Siekdama atliepti „Lietuvos pažangos strategija 2030“ 

nuostatas ir siekinius sukurti Lietuvos kaip sumanios šalies įvaizdį ir aplinką, kurioje gera gyventi ir 

dirbti, bei įgyvendindama savo strateginius tikslus, TTVAM ėmėsi esamų studijų programų 

peržiūros, iniciavo studijų programų turinio atnaujinimą. Verslo vadybos studijų programa 

grindžiama pamatiniais dalykais – visuomenine, tvaria ir atsakinga rinkodara, į darbuotoją orientuota 

lyderyste, visuotine ir tvaria kokybės vadyba; turizmo ir viešbučių verslas – ekologijos, tvarumo, 

socialinio atsakingumo ir visuotine bei tvaria vadyba; logistikos ir ekspedijavimo studijų programa - 

eismo valdymo išmaniosiomis sistemomis, žaliąja ES transporto politika, žaliąja tiekimo grandine 

bei internetinė prekyba; automatizuotu sandėliavimu, informacinėmis sistemomis ekspedicijoje ir kt., 

finansų – finansų rizikų vertinimu, atsakinga finansų analitika ir konsultavimu, investavimo 

sėkmingumu ir rizikingumu, finansinių laboratorijų vaidmeniu ir kt. Šiais pokyčiais siekiama 

atliepiant laikmečio tendencijas ir poreikius parengti specialistus, galinčius užimti aukštos pridėtinės 

vertės darbo vietas darbo rinkoje, galinčius ne tik panaudoti vidinį potencialą, bet ir dalyvauti 

pasaulinėje konkurencijoje.  

 Aukštoji mokykla atkreipė dėmesį į 2020 m. kovo 11 d. Europos komisijos pristatytą 

komunikatą Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas siekiant švaresnės ir konkurencingesnės 

Europos, kuriuo siekiama pereiti į konkurencingesnę, skaitmeninę ir klimatui neutralią veiklą. Šios 

nuostatos tiesiogiai koreliuoja su TTVAM strateginiais siekiais, ne tik tvariai, inovatyviai ir socialiai 

atsakingai vykdyti kokybiškas studijas bei kurti darnų Aukštosios mokyklos mikroklimatą, bet ir 

rengti su globaliai propaguojamomis pažangiomis tendencijomis supažindintą, modernios 

visuomenės iššūkius pasirengusį priimti specialistą.  

24. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų užtikrinimas 

 TTVAM vykdo studijas įvairiomis formomis, taip užtikrindama socialinės dimensijos 

principų įgyvendinimą aukštajame moksle. Nuolatinė studijų forma skirta asmenims, galintiems 

intensyviai studijuoti trejus metus. Ištęstinė studijų forma skirta asmenims, kurie derina savo darbinę 

veiklą su mokymosi visą gyvenimą siekiu. Istoriškai žiūrint, TTVAM visada vykdė studijų programas 

skirtas dirbantiems studentams.  

 Ištęstinių studijų studentams studijos organizuojamos šeštadieniais. TTVAM studentams 

sudaroma galimybė konsultuotis su dėstytojais, administracijos darbuotojais, studijų programų 

vadovais, praktikų, darbo vietų paieškos ar kitais klausimais.  

 Studijos TTVAM organizuojamos labai lanksčiai ir atsižvelgiant į individualius studentų 

poreikius, o tam labai plačiai pasitelkiamos šiuolaikinės informacinės komunikacinės technologijos, 

naudojama virtuali mokymosi aplinka „Moodle“. E-mokymuisi ir studijoms nuotoliniu būdu 

organizuoti naudojama virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ duomenų bazė yra pilnai suderinta 

su studentų informacine sistema TTVAMIS, todėl prieiga prie virtualios mokymosi aplinkos 

„Moodle“ yra verifikuojama naudojantis TTVAMIS studentų duomenų baze ir studentams kiekvieną 

semestrą pagal jų studijų planus pateikiami TTVAM parengti e-vadovėliai. Be e-vadovėlių virtualioje 

mokymosi aplinkoje kiekvieną semestrą yra parengiamos virtualios auditorijos kiekvieno dėstytojo 

kiekvienam studijų dalykui ir kiekvienai grupei. Savo virtualiose auditorijose dėstytojai studentams 
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pateikia visą aktualią konkretaus semestro studijų informaciją, konsultuoja studentus, organizuoja 

kontaktinį nuotolinį darbą (praktiniai užsiėmimai ir paskaitos vedamos naudojant „Moodle“ ir kitas 

virtualaus komunikavimo priemones bei vaizdo konferencijų programinę įrangą „BigBlueButton“), 

pateikia užduotis, tikrina ir vertina studentų darbus bei pateikia įvairią papildomą mokomąją 

medžiagą elektroniniu formatu (priklausomai nuo studijų dalyko specifikos tai gali būti paskaitų 

vaizdo įrašai, vaizdo ir garso įrašai, nuorodos į pačius įvairiausius atviruosius internetinius šaltinius, 

paskaitų pateiktys, konspektai ir pan.). 

  

 


