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ĮVADAS
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (toliau
TTVAM) savo veiklą pradėjo 1998 m. kaip Daugvilienės
aukštesnioji verslo mokykla. 2001 metais Aukštoji
mokykla pakeitė pavadinimą į Vilniaus teisės ir verslo
kolegiją, o nuo 2009 metų sėkmingai savo veiklą tęsė
kaip Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 
Kiekvienas naujas veiklos etapas skatina kelti sau naujus
tikslus ir uždavinius, atsakyti į laiko iššūkius, savo veiklą
derinti su aktualiais Europos ir Lietuvos švietimo
prioritetais. Aukštoji mokykla siekia tobulinti veiklos
kokybę, atsižvelgiant į šalies ir regiono ekonomikos,
darbo rinkos, švietimo sistemos vystymosi tendencijas ir
kurti kūrybišką, atsakingą, visuomenės darnaus
vystymosi poreikius tenkinančią bendruomenę. 
TTVAM 2022 – 2026 m. strategija grindžiama Aukštosios
mokyklos vertybėmis, sukaupta patirtimi ir
kompetencijomis, šalies ir tarptautiniais reikalavimais
bei visuomenės poreikiais. 



SSGG
ANALIZĖ

STIPRYBĖS SILPNYBĖS

Kūrybiškas požiūris
Greita reakcija į aplinką ir poreikius
Socialinių partnerysčių tinklas
Tarptautinė partnerystė
Lankstus studijų organizavimas
Kompetentingas personalas
Aukštas absolventų įsidarbinimo rodiklis
Augantis populiarumas užsienio rinkose
Savalaikis ir tinkamas veiksmingos
paramos studentams ir personalui
teikimas
Atvira ir nediskriminacinė aplinka
Ilgametė nuotolinio mokymo diegimo
patirtis
TTVAM visuomeniškai aktyvios
bendruomenės daromos įtakos plėtra

Gana žemas dėstytojų
dalyvavimas mokslo
tiriamojoje ir taikomojoje
veikloje
Kryptingas finansų planavimas
ir valdymas
Alternatyvių finansinių šaltinių
paieška ir pritraukimas
Pedagoginio personalo,
dirbančio pagrindinėse
pareigose, trūkumas
Ribota studijų programų
pasiūla

Rengdami 2022-2026 m. strategiją atlikome TTVAM
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) 
 analizę, kurioje stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas
grindžiamas dabartine situacija, nurodomi išoriniai
veiksniai, įvertinamos galimos grėsmės ir numatomos
naujos galimybės, prisidedančios prie strateginių
TTVAM krypčių vystymo.  



GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

Dėstytojų kompetencijų tobulinimo sistemos plėtra
Periodinių recenzuojamų mokslo darbų leidyba
Bendruomenės mobilumo skatinimas
Nauja ES finansinė perspektyva, kurioje daug dėmesio
skiriama tvariam augimui ir darniam vystymuisi
Unikalių studijų programų ir produktų kūrimas
Technologinių ir socialinių inovacijų įveiklinimo
kompetencijų trūkumas rinkoje
Žmogiškųjų išteklių pritraukimas, motyvacinės
sistemos kūrimas ir valdymas
Alumni draugijos įtraukimo didinimas

Nepalanki demografinė padėtis
Nenuosekli valstybės švietimo politika
Didelė konkurencija aukštajame moksle vidaus
ir išorės rinkose
Covid-19 pandemijos padariniai
Valstybės konsulinių įstaigų politika išduodant
vizas potencialiems tarptautiniams studentams
Žemas abiturientų pasirengimas aukštojo
mokslo studijoms



TARPTAUTINĖS TEISĖS IR 

VERSLO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS

VIZIJA, MISIJA
IR VERTYBĖS

VIZIJA – TARPTAUTINĖ AUKŠTOJI
MOKYKLA, VYKDANTI TVARUMĄ,
VERSLUMĄ IR GLOBALIĄ PASAULĖŽIŪRĄ
ĮPRASMINANČIAS STUDIJAS. 
SAVO VIZIJA TTVAM KVIEČIA KURTI
PRASMINGAS PATIRTIS REMIANTIS
VERSLIA IR GLOBALIA PASAULĖŽIŪRA. 

MISIJA – UGDYTI ATSAKINGĄ IR
KŪRYBINGĄ ASMENYBĘ, GEBANČIĄ
ĮGYVENDINTI ATVIROS, SUMANIOS
VISUOMENĖS POKYČIUS.

VERTYBĖS:
PAGARBA ĮVAIROVEI
ATSAKOMYBĖ BENDRUOMENEI
IR APLINKAI
KŪRYBIŠKUMAS
PROFESIONALUMAS IR DARNA VEIKLOJE



1.STUDIJŲ KOKYBĖ IR PLĖTRA
2. TAIKOMOJO MOKSLO VYSTYMAS
3. TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA
4. MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ
PASLAUGŲ PLĖTRA
5. BENDRUOMENĖS TELKIMAS

Siekiant įgyvendinti organizacijos
misiją ir viziją, išskiriami penki
strateginiai prioritetai

Ši strategija apibrėžia mūsų augimo kelią bei padeda
koncentruoti finansinius, materialinius, žmogiškuosius
išteklius numatytiems siekiams. Strategijos įgyvendinimo
planas detalizuojamas kasmet rengiamuose metiniuose
veiklos planuose, įvertinant pažangą, siekiant strategijoje
išsikeltų tikslų. Metiniuose veiklos planuose numatome
konkrečius veiksmus, įgyvendinimo laikotarpius,
pamatuojamus rezultatus, atsakomybes už strateginių
prioritetų įgyvendinimą.  



Rengiant TTVAM 2022 – 2026
metų strategiją, atsižvelgėme į
veiklos vystymui aktualius
nacionalinius ir tarptautinius
dokumentus bei strategijas:

· Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymą;

· Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą;

· Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos 2021–2023 m. strateginį veiklos planą

(Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m.

vasario 6 d. įsakymas Nr. V-163);

· Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“;

· Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės

užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG);

· 2021–2027 m. ES daugiametę bendrąją

mokslinių tyrimų ir inovacijų programą

„Europos horizontas“;

· Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi

darbotvarkę 2030.



STUDIJŲ KOKYBĖ
IR PLĖTRA

1.



TIKSLAS: 
VYKDYTI STUDIJAS, ATLIEPIANT ŽALIOSIOS
IR ŽIEDINĖS EKONOMIKOS POREIKIUS 

RENGTI IR TOBULINTI
STUDIJŲ PROGRAMAS
TENKINANČIAS
GLOBALIUS
VISUOMENĖS IR DARBO
RINKOS POREIKIUS

Identifikuoti naujų studijų programų poreikį,
remiantis sisteminga regiono, šalies ir Europos
ūkio plėtros tendencijų analize, vykdant
profesinio poreikio tyrimus;

Parengti ne mažiau kaip dvi studijų programas
kasmet inžinerijos / technologijos / verslo ir
viešosios vadybos studijų krypčių grupėse;

Parengti ir vykdyti trumpųjų profesinių studijų
programas atliepiant šalies ūkio poreikius.

UŽDAVINIAI                                 RODIKLIAI

Strateginė kryptis: Žaliosios ir žiedinės ekonomikos poreikius
atliepiančios studijos tvariam augimui ir proveržiui



STIPRINTI IR
TOBULINTI PRAKTINIO
MOKYMOSI BAZĘ

Įsteigti tvaraus verslo konsultacinį centrą
skatinantį mokslo ir inovatyvaus bei tvaraus
verslo sąveiką;

Užtikrinti studentų profesinės veiklos
praktikas tvaraus verslo įmonėse Lietuvoje ir
užsienyje;

Sukurti informacinę praktikos vietų sistemą,
jungiančią studentus bei absolventus su
verslo bendruomene, valstybinėmis
institucijomis bei organizacijomis.

Atnaujinti vykdomas studijų programas diegiant
ir tikslingai taikant inovatyvius, kūrybiškus
mokymo(si) bei vertinimo metodus leidžiančius
ugdyti verslumo ir globalios pasaulėžiūros
kompetencijas;

Plėtoti paramos mechanizmus studentams,
užtikrinant jų pasitenkinimą teikiama
akademine ir neakademine parama,
konsultacijomis ir grįžtamuoju ryšiu;

Parengti ir vykdyti dalinių studijų ir ankstesnio
mokymosi, taip pat neformalaus ir savaiminio
mokymosi pripažinimo procedūras;

Sukurti ir įdiegti TTVAM akademinio personalo
kompetencijų tobulinimo sistemą;

Plėtoti ryšius su Alumni, siekiant jų aktyvaus
dalyvavimo TTVAM veikloje.

UŽTIKRINTI
KOKYBIŠKAS Į
STUDENTĄ
ORIENTUOTAS
STUDIJAS



TAIKOMOJO
MOKSLO
VYSTYMAS

2.



STIPRINTI
STRATEGINES
PARTNERYSTES
SKATINANČIAS
INOVACIJAS,
VERSLUMĄ IR TVARIĄ
LYDERYSTĘ

TIKSLAS: 
VYKDYTI IR PLĖTOTI TVARAUS AUGIMO IR DARNIOS
VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANČIAS
TAIKOMOJO MOKSLO VEIKLAS

Užtikrinti aktyvių partnerysčių plėtojimą su
Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo
institucijomis, verslo įmonėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis;

Rengti tvarumo klausimams skirtas publikacijas,
užtikrinant kad jų dalis nuo bendrų mokslinių
publikacijų skaičiaus augtų 20 proc. kasmet;

Kasmet vykdyti ne mažiau nei tris
užsakomuosius / taikomuosius tyrimus;

Stiprinti ryšį su verslo įmonėmis kasmet
inicijuojant ir vykdant projektinę taikomąją
mokslo veiklą.

UŽDAVINIAI                                 RODIKLIAI

Strateginė kryptis: Taikomasis mokslas, atitinkantis tvaraus
augimo ir darnios visuomenės iššūkius bei poreikius



ĮTRAUKTI STUDENTUS
Į MOKSLO TAIKOMĄJĄ
VEIKLĄ

Skatinti aktyvų studentų dalyvavimą
konferencijose, siekiant, kad kasmet 10 proc.
augtų studentų skaitytų pranešimų skaičius;

Sukurti sąlygas ir paramos priemones studentų
įsitraukimui į taikomuosius mokslinius tyrimus;

Palaikyti verslumo kultūrą, diegiant paramos
mechanizmus ir priemones TTVAM studentų
dalyvavimui startuolių kūrime.

UŽTIKRINTI
EFEKTYVIĄ
TAIKOMOSIOS
MOKSLO VEIKLOS
REZULTATŲ SKLAIDĄ

Atnaujinta TTVAM mokslo darbų žurnalo
leidyba;

Pritraukti užsienio tyrėjus ir mokslininkus
publikuoti savo straipsnius TTVAM mokslo
darbų žurnale (ne mažiau kaip penki užsienio
autorių straipsniai kasmet);

Organizuoti kasmetines mokslines
konferencijas, susijusias su tvariu augimu ir
darnios visuomenės poreikiais.



TARPTAUTIŠKUMO
PLĖTRA

3.



TIKSLAS: PUOSELĖTI GLOBALIĄ PASAULĖŽIŪRĄ IR
MOKYMOSI TARPTAUTIŠKUMĄ PLĖTOJANT
TARPTAUTINĮ STUDIJŲ ATVIRUMĄ

SIEKTI UŽSIENIO
STUDENTŲ SKAIČIAUS
AUGIMO DIDINANT
AUKŠTOSIOS
MOKYKLOS
ŽINOMUMĄ UŽSIENIO
RINKOSE

Aktyviai dalyvauti tarptautinėse mokslo ir
studijų parodose;

Nuolat vykdyti aukštosios mokyklos
populiarinimą tarptautinėje erdvėje įtraukiant
užsienio studentus ir absolventus;

Plėsti partnerystes su agentūromis Ukrainos,
Artimųjų Rytų ir Vidurinės Azijos regionuose
siekiant geografinės studentų įvairovės;

Plėsti studijų programų, vykdomų užsienio
kalba, portfelį, siekiant studentų iš užsienio šalių
skaičiaus augimo. 

UŽDAVINIAI                                 RODIKLIAI

Strateginė kryptis: Regioniniu išskirtinumu grįsta
tarptautiškumo plėtra



STIPRINTI
TARPTAUTINĘ
AKADEMINĘ
BENDRUOMENĘ IR
AKADEMINĮ
MOBILUMĄ

Užtikrinti kasmet dalinėms studijoms
atvykstančių mainų studentų skaičiaus augimą
(ne mažiau kaip 5 proc. studentų nuo visų
TTVAM studentų skaičiaus);

Įgyvendinti tarptautinio mobilumo programas,
skatinant TTVAM studentų tarptautinį
mobilumą dalinėms studijoms ir praktikai
išnaudojant tiek fizinio, tiek virtualaus
mobilumo suteikiamas galimybes;

Vykdyti išvykstančių ir atvykstančių vizituojančių
dėstytojų mobilumus, taip prisidedant prie
TTVAM tarptautiškumodimensijos didinimo;

Nuolat vykdyti akademinio ir neakademinio
personalo stažuočių dalyvių patirties sklaidos
renginius.

SKATINTI UŽSIENIO
STUDENTŲ
AKADEMINĮ,
SOCIALINĮ IR
KULTŪRINĮ
INTEGRAVIMĄ

Parengti ir vykdyti studentų mentorių programą;

Kiekvieną semestrą vykdyti renginius
socialiniam ir kultūriniam tarptautinių studentų
integravimui;

Vykdyti įvadinį kursą, užtikrinant sėkmingą
akademinę tarptautinių studentų integraciją
TTVAM;

Plėtoti paramos mechanizmus užsienio
studentų integravimui naudojant tarptautinius
socialinius tinklus ir TTVAM internetinį puslapį.

VYKDYTI
BENDRADARBIAVIMĄ SU
UŽSIENIO IR LIETUVOS
UNIVERSITETAIS,
SIEKIANT TTVAM
STUDENTAMS PASIŪLYTI
GERAS STUDIJŲ
TĘSTINUMO
AUKŠTESNĖSE STUDIJŲ
PAKOPOSE SĄLYGAS

Pasirašyti sutartis dėl studijų tęstinumo
aukštesnėje pakopoje su Lietuvos ir užsienio
universitetais užtikrinant TTVAM studentų
ateities karjeros kelią.



MOKYMOSI VISĄ
GYVENIMĄ
PASLAUGŲ
PLĖTRA

4.



TIKSLAS: PLĖSTI MOKYMOSI VISĄ
GYVENIMĄ PASLAUGŲ SPEKTRĄ IR
UŽTIKRINTI JŲ ĮGYVENDINIMĄ

KURTI IR IŠPLĖTOTI
MOKYMOSI VISĄ
GYVENIMĄ SISTEMĄ
APIMANČIĄ
PASLAUGŲ TEIKIMO
SPEKTRĄ ĮVAIRIOMS
AMŽIAUS GRUPĖMS

Parengti ir vykdyti neformalaus ugdymo
programas, skirtas moksleivių pasirengimui
studijoms aukštojoje mokykloje;

 Sukurti ir įgyvendinti neformalaus ugdymo
programas skirtas mokinių kūrybiškumo,
tvaraus požiūrio į aplinką ir vartojimą
ugdymui; 

Parengti ir vykdyti paklausias, rinkos poreikius
atliepiančias specializuotas kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo programas
suaugusiesiems;

UŽDAVINIAI                                 RODIKLIAI

Strateginė kryptis: Mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtra,
siekiant integralaus visuomenės ugdymo poreikių tenkinimo
darniam šalies ir ūkio vystymuisi

Kasmet teikti specializuotas mokymo paslaugas
pagal įmonių poreikius, ypač orientuojantis į
mokymą darbo vietoje, mentorystę, darbuotojų
perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą (ne
mažiau kaip 5 programos kasmet);

Parengti Valstybės tarnautojų kvalifikacijos
kėlimo programų paketą; 

Identifikuoti ir pasirašyti sutartis su užsienio
akredituotais sertifikavimo centrais dėl
sertifikuotų mokymo programų gyvendinimo
(vykdomos ne mažiau kaip dvi sertifikuotos
mokymo programos);

PLĖTOTI
BENDRADARBIAVIMĄ SU
VERSLO ĮMONĖMIS IR
VIEŠOJO SEKTORIAUS
ORGANIZACIJOMIS,
SIEKIANT TEIKTI JŲ
POREIKIUS
ATITINKANČIAS
MOKYMOSI VISĄ
GYVENIMĄ PASLAUGAS



BENDRUOMENĖS
TELKIMAS

5.



TIKSLAS: KURTI EFEKTYVIĄ IR MOTYVUOTĄ TTVAM
BENDRUOMENĘ, UŽTIKRINANT IŠSKIRTINES
GALIMYBES IR SĄLYGAS NUOLATINIAM TOBULĖJIMUI
BEI ASMENINEI SAVIRAIŠKAI

SKATINTI STUDENTŲ
SOCIALINĮ
VISUOMENINĮ
ATSAKINGUMĄ,
DARNŲ VARTOJIMĄ IR
EKOLOGINĖS
SAVIMONĖS UGDYMĄ.

Vykdyti studentų saviugdai skirtus renginius,
prisidedančius prie jų asmeninio augimo ir
tobulėjimo neformalaus mokymosi kontekste;

Palaikyti studentų savivaldos veikimą TTVAM,
užtikrinant jų įsitraukimą į aukštosios mokyklos
valdymą.

SKATINTI
BENDRUOMENĖS
ATSAKOMYBĘ
VISUOMENEI PER
SAVANORYSTĘ

Vykdyti ir patiems jungtis į prasmingas
savanorystės veiklas ir iniciatyvas siekiant
socialiai atsakingos visuomenės ugdymo ir
aktyvaus dalyvavimo.

UŽDAVINIAI                                 RODIKLIAI

Strateginė kryptis: Tvarias sąveikas kurianti bendruomenė,
skatinanti individualų ir kolektyvinį tobulėjimą.



PUOSELĖTI AKTYVIOS
IR MOTYVUOTOS
TTVAM
BENDRUOMENĖS
ATVIRUMĄ TVARUMO
POLITIKOS
ĮGYVENDINIMUI
AKADEMINĖJE
APLINKOJE.

Parengti ir įdiegti tvarumo politikos standartą,
parengtą bendradarbiavimo pagrindu su TTVAM
bendruomenės nariais;

Vykdyti iniciatyvas, skatinančias TTVAM
bendruomenės sveikatingumą, sąmoningumą
tvaraus vartojimo klausimais; 

Užtikrinti nuolatinės nemokamos psichologinės
pagalbos teikimą TTVAM bendruomenei; 

Įdiegti BSS dokumentų valdymo sistemą,
atsisakant popieriaus naudojimo dokumentų
apyvartoje (išskyrus įstatymų numatytus
atvejus).

UŽTIKRINTI
IŠSKIRTINES
GALIMYBES IR
SĄLYGAS
NEAKADEMINIO
PERSONALO
PROFESINEI
SAVIRAIŠKAI IR
NUOLATINIAM
TOBULĖJIMUI.

Sukurti paramos mechanizmus TTVAM
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui (mokymai,
stažuotės, projektai, renginiai), siekiant kad ne
mažiau kaip 95 proc. darbuotojų pasinaudotų
kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis;

Siekti TTVAM darbuotojų pasitenkinimo
siūlomomis profesinio tobulėjimo galimybėmis;

Kurti organizacinę kultūrą, užtikrinančią
darbuotojų stabilumą (ilgiau nei penkerius
metus dirbančių darbuotojų dalis sudaro 80
proc. nuo visų darbuotojų).



SĖKMĖS
KRITERIJAI
Pagrindiniai mūsų sėkmės kriterijai 2026 m.,
atsižvelgiant į strategijos prioritetus:

STUDIJŲ KOKYBĖ IR PLĖTRA
Padidėjęs studentų skaičius – 40 %
Padidėjęs absolventų įsidarbinimas pagal
specialybę – 10 %
Vykdomų studijų programų skaičius - 12

TAIKOMOJO MOKSLO VYSTYMAS
Išaugusios MTEP veiklos pajamos – 25 %
Padidėjęs studentų, įsitraukusių į taikomuosius
tyrimus, skaičius – 30 %

TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA
Išaugęs pilnoms studijoms atvykusių užsienio
studentų skaičius – 40 %
Darbuotojų, dalyvaujančių tarptautiniuose
mainuose, procentas nuo bendro darbuotojų
skaičiaus – 50 %
Padidėjęs dalinėms studijoms atvykstančių
studentų skaičius – 10 %.



MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PASLAUGŲ PLĖTRA
Išplėtotų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų/produktų skaičius – 10
Mokymosi visą gyvenimą programos dalyviai,
tęsiantys studijas TTVAM – 15 %
Vykdomos užsienio akreditavimo centrų
sertifikuotos mokymo programos - 2

BENDRUOMENĖS TELKIMAS
Studentai, aktyviai įsitraukiantys į visuomeninę
veiklą – 20 %
Darbuotojų pasitenkinimas profesinio tobulėjimo
galimybėmis – 80 %
Darbuotojai, pasinaudoję TTVAM siūlomomis
kvalifikacijų tobulinimo galimybėmis (mokymai,
stažuotės, projektai, renginiai) - 95 %

SĖKMĖS
KRITERIJAI


