TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJI MOKYKLA
STUDENTŲ PRIĖMIMO 2019 METAIS TAISYKLĖS*
* Taisyklės gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į naujai priimtus LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktus.
Stojantieji, norintys studijuoti Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (toliau – TTVAM) privalo būti įgiję vidurinį ar jam
prilygintą išsilavinimą, patvirtintą dokumentais. Studijų formos: nuolatinės studijos ir ištęstinės studijos. Studijų procese taikomas ir
nuotolinis mokymo(si) būdas. Studentai gali rinktis studijas lietuvių ir anglų kalbomis (žr. 1 lentelė).
1. STUDIJŲ PROGRAMOS
1.1. Studijų programų sąrašas
1 lentelė. Studijų programos
Valstybinis
kodas
6531LX021

Studijų
programa

Studijų programos
specializacijos

Finansai

Finansų rinkos ir
finansų valdymas
Apmokestinimas
Turto vertinimas ir
investicijos
Transporto logistika

Studijų forma
ir trukmė (m.)

Dėstomoji kalba

NL*

I**

3

4

Verslo vadybos profesinis Lietuvių kalba (nuolatinės ir
bakalauras
ištęstinės studijos)

3

4

Verslo vadybos profesinis Lietuvių kalba (nuolatinės ir
bakalauras
ištęstinės studijos)

3

4

Verslo vadybos profesinis Lietuvių kalba (nuolatinės ir
bakalauras
ištęstinės studijos)
Anglų kalba (nuolatinės
studijos)
Verslo vadybos profesinis Lietuvių kalba (nuolatinės ir
bakalauras
ištęstinės studijos)
Anglų kalba (nuolatinės
studijos)
Sveikatos mokslų
Lietuvių kalba (nuolatinės
profesinis bakalauras
studijos)

6531LX022

Logistika ir
ekspedijavimas Autotransporto
įmonių valdymas

6531LX024

Turizmo ir
viešbučių
verslas

6531LX025

Verslo vadyba

3

4

6531GX011

Kosmetologija

3

-

Ekspedijavimas
Turizmo
administravimas
Viešbučių
administravimas

Kvalifikacinis laipsnis,
teikiamas baigus studijas

* NL – nuolatinės studijos. Šioje studijų formoje auditoriniai užsiėmimai studentams vyksta dienos metu. Taip pat taikomas nuotolinis mokymo(si)
būdas.
** I – ištęstinės studijos. Šioje studijų formoje užsiėmimai studentams vyksta šeštadieniais. Taip pat taikomas nuotolinis mokymo(si) būdas.

2. MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS
2.1. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės ne finansuojamas studijų vietas su studijų stipendija (VNF/ST):
2.1.1. Stojantieji, 2019 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1
lygiu;
 matematikos valstybinį brandos egzaminą;
 lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų), matematikos valstybinių egzaminų
vidurkis, suapvalinus iki sveiko skaičiaus, turi būti ne žemesnis negu 25 balai;
 penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne
žemesnis negu 6, iš šių privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba
rusų, arba vokiečių); užsienio kalba (anglų arba vokiečių, arba prancūzų); matematika; istorija arba geografija, arba
integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas.
2.1.2. Stojantieji, 2018 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
 užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1
lygiu;
 matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu.
2.1.3. Stojantieji, 2017 ir 2016 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
 matematikos valstybinį brandos egzaminą;
 užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1
lygiu.
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2.1.4. Stojantieji, 2015 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
 užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1
lygiu.
2.1.5. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2014 m. minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis
dokumentas.
2.2. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės ne finansuojamas studijų vietas (VNF):
2.2.1. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2017 metų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis
dokumentas.
2.2.2. Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 m.ir 2019 m., turi būti išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą.
2.3. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių
švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo
patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

3. KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI
3.1. Konkursinis balas
3.1.1. Pagrindiniai ir papildomi kriterijai, pagal kuriuos sudaroma konkursinė eilė, nurodyti LR Švietimo ir mokslo ministro
2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų
vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame
apraše.
3.1.2. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai (žr. 2 lentelė).
2 lentelė. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai
Konkursiniai dalykai ir jų svertniai koeficientai
pirmasis
svertinis
antrasis dalykas
svertinis
trečiojo dalyko,
lietuvių kalbos ir
Studijų
dalykas
koeficientas
koeficientas nesutampančio su
literatūros
programa
kitais dalykais,
svertinis
svertinis
koeficientas
koeficientas
istorija arba
matematika, arba
Finansai
matematika
0,4
informacinės
0,2
0,2
0,2
technologijos,
arba geografija
istorija arba
matematika, arba
Logistika ir
matematika
0,4
informacinės
0,2
0,2
0,2
ekspedijavimas
technologijos,
arba geografija
istorija arba
matematika, arba
Turizmo ir
istorija
0,4
informacinės
0,2
0,2
0,2
viešbučių verslas
technologijos,
arba geografija
istorija arba
matematika, arba
Verslo vadyba
matematika
0,4
informacinės
0,2
0,2
0,2
technologijos,
arba geografija
chemija arba
Kosmetologija
biologija
0,4
0,2
0,2
0,2
matematika
3.1.3. Konkursinio balo sandaros pagrindiniai kriterijai yra pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas, antrojo dalyko
brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, Lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (ketvirtasis dalykas). Konkursinio balo sandaroje trečiasis dalykas neturi sutapti su
pirmuoju ar antruoju nurodytu dalyku.
3.1.4. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių
egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio
29 d. įsakymu Nr. V-948 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir
pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą aprašą.
3.1.5. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus perskaičiuotų įvertinimų ir svertinių koeficientų sandaugas ir pridėjus
papildomus balus (žr. 3 lentelė).
3.1.6. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0-12,5 balų skalė.
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3.2. Papildomi balai
3.2.1. Stojantiesiems papildomi balai (žr. 3 lentelė) už įvairius pasiekimus pridedami stojant į visas studijų programas.
3.2.2. Bendra susumuotų papildomų kriterijų vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.
3 lentelė. Bendrų papildomų balų sąrašas
Bendras papildomas kriterijus
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko
olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti
papildomi balai sumuojami
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko
olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti
papildomi balai sumuojami.
Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo
programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems
ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba , stojantiems į visas studijų
programas
Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 6
mėnesiai

Kriterijaus vertė
1 vieta – 2,5 balo;
2 vieta – 1,5 balo;
3 vieta – 1 balas
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
1 balas
0,5 balo
0,25 balo

3.2.3. Stojantiesiems tiesioginio priėmimo metu papildomi balai (žr. 3 ir 3.1 lentelės ) už įvairius pasiekimus pridedami stojant į
visas studijų programas.
3.1 lentelė. Tiesioginio priėmimo papildomų balų sąrašas
Tiesioginio priėmimo papildomas kriterijus
Kriterijaus vertė
Baigusiems ne tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas
0,5 balo
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas
1 balas
Baigusiems bakalauro studijas
1 balas
Baigusiems magistro studijas
1,5 balo
Dalyvavusiems savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 6 savaitės
0,5 balo
Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą toje pačioje kryptyje, į kurią stojama
1,5 balo
Turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindsinio kurso)
0,5 balo
Turintiems Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir verslas“ baigimo
0,5 balo
pažymėjimą
Pateikusiems Motyvacijos įvertinimą*
Iki 1,5 balo
*Galimybė studijuoti vertinama atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, pasiekimus profesinėje bei visuomeninėje veikloje, susijusioje su pasirinkta studijų
programa. Motyvacinį vertinimą (motyvacinį laiįką, pokalbį, nagrinėja pateiktus dokumentus) vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija.

3.3.Minimalus konkursinis balas
3.3.1. Minimalus konkursinis balas, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (VNF/ST), yra 4,3.
3.3.2.Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas
nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti
pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

4. PRIĖMIMO VYKDYMAS
4.1. Stojančiųjų, ketinančių pradėti studijas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., priėmimas į TTVAM vyksta dviem būdais:
4.1.1. tiesioginis priėmimas, kurį organizuoja ir vykdo TTVAM;
4.1.2. bendrasis priėmimas, kurį organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
(LAMA BPO).
4.2. Tiesioginis stojančiųjų, ketinančių pradėti studijas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., priėmimas į TTVAM vyksta nuo kovo 1 d. iki
rugsėjo 1 d.
4.3. Bendrojo priėmimo procedūras ir datas nustato Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Bendrojo priėmimo taisyklių bendrosiose nuostatose (www.lamabpo.lt).
4.4. TTVAM visus mokslo metus sudaromos sąlygos pradėti studijas pagal individualius studijų planus. Profesinių mokyklų
absolventams, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas, sudaromos sąlygos pagal individualų studijų
planą pasirinktą koleginių studijų programą studijuoti trumpiau.

5. REIKALINGI DOKUMENTAI
5.1. Stojantieji į TTVAM bendrojo priėmimo metu pateikia dokumentus, nurodytus Bendrojo priėmimo taisyklių bendrosiose
nuostatose.
5.2. Stojantieji į TTVAM tiesioginio priėmimo metu, Priėmimo komisijai pateikia 4 lentelėje išvardintus dokumentus.
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4 lentelė. Dokumentų sąrašas
Pagrindiniai dokumentai
 Prašymas su fotonuotrauka. Prašymas pildomas TTVAM.
 Brandos atestato ir jo priedo arba kito vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija*.
 Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija*.
 Įmokėtos stojamosios studijų įmokos kvitas. Stojamąją įmoką galima sumokėti TTVAM.

Papildomi dokumentai
 Pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos*.
 Kitų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos* (profesinio išsilavinimo diplomas ir jo priedas, aukštojo (universitetinio ar koleginio)
išsilavinimo diplomas ir jo priedėlis (arba priedas)).
 Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija*.
* Pastaba: Pateikiant dokumentų kopijas reikia parodyti originalus.

6 METINĖ STUDIJŲ KAINA
6.1. Studijos TTVAM yra mokamos (žr. 5 lentelė).
Studijų programa
Finansai (lietuvių k.)
Logistika ir ekspedijavimas (lietuvių k.)
Turizmo ir viešbučių verslas (lietuvių k.)
Turizmo ir viešbučių verslas (anglų k.)
Verslo vadyba (lietuvių k.)
Verslo vadyba (anglų k.)
Kosmetologija (lietuvių k.)

Nuolatinių studijų metinė
studijų kaina, EUR.
1150
1250
1250
2000
1150
2000
2000

5 lentelė. Metinė studijų kaina
Ištęstinių studijų metinė
studijų kaina, EUR.
800
850
850
-/800
-/-

6.2. Studijų stipendija.
6.2.1. Studijų stipendiją gali gauti stojantieji, per LAMA BPO informacinę sistemą pasirinkę valstybės nefinansuojamą studijų
vietą, siekiant gauti studijų stipendiją (VNF/ST).
6.2.2. Stojantieji, siekiantys gauti studijų stipendiją, atrenkami pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. V-948 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir
pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą aprašą.`
6.2.3. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių studijų metų studijų kainos dydį.

7. STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI
7.1. Stojamosios studijų įmokos dydis –30 EUR.

Stojamoji studijų įmoka mokama TTVAM (Laisvės pr. 58, 1 aukštas, Vilnius) arba į TTVAM sąskaitą Danske Bank A/S
Lietuvos filiale. Kvite nurodomi rekvizitai: gavėjas – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla; gavėjo bankas – Danske Bank A/S
Lietuvos filialas; sąskaita – LT 847400010141523819; įmonės kodas – 111961987; banko kodas – 74000; sutrumpintas įmokos
pavadinimas – stojamoji studijų įmoka; pareiškėjas – įrašyti stojančiojo vardą, pavardę, asmens kodą.

Stojamoji studijų įmoka, įmokėta ne į TTVAM sąskaitą, pateikiant prašymą neįskaitoma.

Asmenims, atsiėmusiems prašymą, dokumentus arba neįstojusiems studijuoti, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai,
gimę 1994 metais arba vėliau, taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti
dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
8. ATVIRŲ DURŲ DIENOS
TTVAM Atvirų durų dienos organizuojamos nuolat. Norintys atvykti į TTVAM (mokytojai, mokiniai ir kiti studijomis TTVAM
besidomintys asmenys) gali kreiptis į TTVAM Karjeros centrą:
Laisvės pr. 58, 05120 Vilnius, mob. 8 614 90543, el. paštas: priemimas@ttvam.lt
9. PRIĖMIMO KOMISIJOS KONTAKTAI
Priėmimą organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija. Norintys studijuoti prašymus ir kitus dokumentus
pateikia Priėmimo komisijai, kuri dirba Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, Informaciniame studijų centre,
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 15.30 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.00 val.
Laisvės pr. 58, 05120 Vilnius, tel. – nemokama karštoji linija 8 700 77770; mob. 861490543; el. paštas: priemimas@ttvam.lt
10. KITA INFORMACIJA
10.1. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais ar ginčytinais atvejais sprendimus priima direktoriaus įsakymu paskirta Priėmimo
komisija.
10.2. Asmenys, įgiję koleginėms studijoms reikalingą išsilavinimą užsienyje, priimami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta
tvarka.
10.3. Priėmimo taisyklės, informacija dėl konkursų į konkrečias studijų programas skelbiama TTVAM interneto puslapyje:
http://www.ttvam.lt ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti skirtame interneto puslapyje:
http://www.lamabpo.lt

