PROJEKTAS
TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJI MOKYKLA
STUDENTŲ PRIĖMIMAS
Norintys studijuoti Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (toliau – TTVAM) privalo būti įgiję vidurinį išsilavinimą. Studijų formos:
nuolatinės studijos ir ištęstinės studijos. Studijų procese taikomas ir nuotolinis mokymo(si) būdas. Studentai gali rinktis studijas ir anglų kalba
(žr. 1 lentelė).

1. STUDIJŲ PROGRAMOS
1.1. Studijų programų sąrašas
Valstybinis
kodas
6531LX021

1 lentelė. Studijų programos

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. KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI
2.1. Konkursinio balo sandara
2 lentelė. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai
Konkursiniai dalykai ir jų svertniai koeficientai
Studijų
programa

pirmasis dalykas

svertinis
koeficientas

Finansai

matematika

0,4

Logistika ir
ekspedijavimas

matematika

0,4

istorija

0,4

Verslo vadyba

matematika

0,4

Kosmetologija

biologija

0,4

Turizmo ir
viešbučių verslas

Konkursinios balo skaičiuoklė

antrasis dalykas

istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos, arba
geografija, arba
užsienio kalba
istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos, arba
geografija, arba
užsienio kalba
istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos, arba
geografija, arba
užsienio kalba
istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos, arba
geografija, arba
užsienio kalba
chemija arba
matematika

svertinis
koeficientas

trečiojo dalyko,
nesutampančio su
kitais dalykais,
svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir
literatūros
svertinis
koeficientas

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
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Priėmimas į Tarptautinę teisės ir verslo aukštąją mokyklą

3. PRIĖMIMO VYKDYMAS
3.1. Stojančiųjų, ketinančių pradėti studijas nuo rugsėjo 1 d., priėmimas į TTVAM vyksta dviem būdais:
3.1.1. tiesioginis priėmimas, kurį organizuoja ir vykdo TTVAM;
3.1.2. bendrasis priėmimas, kurį organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA
BPO).
3.2. Tiesioginis stojančiųjų, ketinančių pradėti studijas nuo rugsėjo 1 d., priėmimas į TTVAM vyksta nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
3.3. Bendrojo priėmimo procedūras ir datas nustato Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti Bendrojo
priėmimo taisyklių bendrosiose nuostatose (https://bakalauras.lamabpo.lt/).
3.4. 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.
4. REIKALINGI DOKUMENTAI
4.1. Stojantieji į TTVAM bendrojo priėmimo metu pateikia dokumentus, nurodytus Bendrojo priėmimo taisyklių bendrosiose
nuostatose.
4.2. Stojantieji į TTVAM tiesioginio priėmimo metu, Priėmimo komisijai pateikia 3 lentelėje išvardintus dokumentus.
3 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.
5. STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA
Stojamosios studijų įmokos dydis –30 EUR.
6. METINĖ STUDIJŲ KAINA*
6.1. Studijos TTVAM yra mokamos.
Studijų programa
Verslo vadyba (lietuvių k.)
Verslo vadyba (anglų k.)
Finansai (lietuvių k.)
Turizmo ir viešbučių verslas (lietuvių k.)
Turizmo ir viešbučių verslas (anglų k.)
Logistika ir ekspedijavimas (lietuvių k.)
Kosmetologija (lietuvių k.)
*Kainos gali keistis

4 lentelė. Metinė studijų kaina*
Nuolatinių studijų
Ištęstinių studijų
metinė studijų kaina, metinė studijų kaina,
EUR.
EUR.
1350
950
2000
-/1350
950
1450
1000
2000
-/1450
1000
2000
-

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 2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro įsakymu Nr. V-1407 patvirtintą Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų
vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašą.
6.2.3. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių studijų metų studijų kainos dydį.
7. 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: mob. 8 614 90543, el. paštas: priemimas@ttvam.lt; infocentras@ttvam.lt.

