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ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto
Rektoriaus 2021 m. spalio 8 d.
Įsakymu Nr. 01-07-76
ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO PRIEMONIŲ PLANAS
INSTITUCINĖS SAVIANALIZĖS IR IŠORINIO VERTINIMO METU (2021m.) NUSTATYTIEMS TRŪKUMAMS ŠALINTI IR AUKŠTOSIOS
MOKYKLOS VEIKLAI TOBULINTI

Ekspertų rekomendacijos Valdymo sričiai
REKOMENDACIJA: 1. Kad Universitetas pasiektų tarptautiškumo tikslą, reikėtų skirti daugiau išteklių ir įgyvendinti išmatuojamus rezultatus. Tiksliau, ISM turėtų
stengtis pritraukti daugiau studentų iš užsienio ir visu etatu dirbančių dėstytojų iš užsienio – tam gali padėti efektyvi rinkodara ir Europos profesinių asociacijų ir
kokybės užtikrinimo agentūrų akreditavimas (be AACSB akreditavimo)
Numatytos tobulinimo priemonės

Atsakingas

1.1. Intensyvinti mokamą reklamą socialiniuose tinkluose
„Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“ Rytų ir Vakarų
Europos rinkoms;
1.2. Tęsti vizitus į užsienyje vykstančias studijų parodas,
mokyklas, universitetus Rytų ir Vakarų Europoje;
1.3. Tęsti darbą su esamais užsienio studentų agentais ir
siekti bendradarbiavimo su naujais, užtikrinti geriausias
atsiskaitymo sąlygas;
1.4. Reklamuotis užsienio studijų portaluose „Study
portals“ ir „Keystones“.
1.5. Organizuoti online renginius užsienio studentams:
universiteto, studijų programų pristatymus, renginius
rinkoje aktualiomis temomis;
1.6. Nuosekliai dirbti su naujais užsienio komunikacijos
kanalais „Telegram“, „VKontakte“ ir k.t.
1.7. Optimizuoti ISM internetinį puslapį pritaikant jį
užsienio studentų pritraukimui.
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REKOMENDACIJA: 2. Patobulinti aukščiausių vadovų informavimo sistemą, kad jie galėtų identifikuoti ir susitelkti ties pagrindiniais strateginiais klausimais.
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2.1. Įvertinti šiuo metu vadovų naudojamos informavimo
sistemos (IT įrankio) efektyvumą. Pagal poreikį pakeisti
naudojamą sistemą (IT įrankį).

Strategijos
įgyvendinimo
projekto
vadybininkė

REKOMENDACIJA: 3. Sutvirtinti sprendimų priėmimo procesą, taikant aiškią ataskaitinę visų komitetų sistemą
3.1. Atnaujinti esamą dokumentų valdymo tvarką.

Teisininkė

3.2. Atnaujinti esamą sprendimų priėmimo procesą.

Teisininkė

REKOMENDACIJA: 4. Užtikrinti, kad strateginis planas būtų grindžiamas tvaria finansine politika, tiesiogiai siejama su rizikos vertinimu. Siūloma detalizuoti
optimistinį ir blogiausią scenarijų.
4.1. Parengti pesimistinį finansinio plano scenarijų
strateginiam laikotarpiui, susietą su numatomomis
rizikomis.
4.2. Parengti optimistinį finansinio plano scenarijų
strateginiam laikotarpiui.
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REKOMENDACIJA: 5. Formalizuoti neakademinės srities darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymą, aiškiai juos susiejant su įvertinimu.
5.1. Atnaujinti metinį neakademinių darbuotojų veiklos
vertinimo procesą, įtraukiant individualių tikslų nustatymą
bei kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo planavimą.
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Ekspertų rekomendacijos Kokybės užtikrinimo sričiai
REKOMENDACIJA: 1. Sukurti sistemą, kurioje iš vidinio kokybės užtikrinimo gaunami duomenys būtų susieti su strateginių ISM prioritetų pasiekimų stebėsenos
duomenimis ir užtikrinti tokios informacijos reguliarų pateikimą rektoratui.
1.1. Patobulinti studijų kokybės stebėsenos duomenų
komunikavimo sistemą

Studijų
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Ekspertų rekomendacijos Studijų ir mokslo veiklos sričiai
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REKOMENDACIJA: 1. Atnaujinti studijų programų pasiūlą, įtraukiant naujus produktus, kad Universitetas galėtų veiksmingai atsiliepti į rinkos kryptis ir poreikius
tokiose srityse kaip technologijų raida, tvarumas ir inovacijos (pavyzdžiui, Skaitmeninio verslo ir inovacijų bakalauro studijų programa). Taip būtų galima diversifikuoti
pajamų srautus pagal studentų registraciją ir tai leistų ISM tyrinėti naujas mokymosi visą gyvenimą galimybes bei sustiprinti santykius su socialiniais partneriais tiek
viešajame, tiek privačiame sektoriuose.
1. Išplėsti bakalauro ir magistrantūros programų portfelį
naujomis studijų programomis inovacijų ir tvarumo srityse:
1.1. Pradėti vykdyti naują bakalauro studijų programą
„Verslumas ir inovacijos“
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1.2. Sukurti ir pradėti vykdyti naują magistrantūros studijų
programą „Tvaraus verslo valdymas“
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1.3. Pradėti vykdyti Erasmus Mundus magistrantūros
jungtinę studijų programą „Impact Entrepreneurship“

ir

REKOMENDACIJA: 2.Užtikrinti, kad naujos studijų programos būtų suderintos su naujomis tyrimų sritimis, pavyzdžiui, verslumas ir skaitmeninis verslas.
2.1. Stiprinti mokslinius tyrimus verslumo ir tvarumo
tematikose.
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REKOMENDACUJA: 3. Aiškiau nubrėžti tyrimų ribas tokioje plačioje srityje kaip ekonomika ir finansai, kad jie atitiktų įstaigos misiją, strateginius tikslus ir studijų
programos poreikius.
3.1. Apsibrėžti prioritetines tyrimų tematikas ekonomikos ir
finansų srityse
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REKOMENDACIJA: 4. Padidinti ISM studentų mobilumą ir sumažinti skirtumą tarp atvykstančių ir išvykstančių studentų skaičiaus. Universiteto sėkmei ateityje
būtina ambicingus šios srities tikslus suderinti su esamais ištekliais ir išlaikyti kokybę bei standartus, atitinkančius strateginę ISM padėtį.
4.1.Siekti, kad visi bakalauro studijų programos
„Tarptautinis verslas ir komunikacija“ absolventai būtų įgiję
tarptautinių mainų patirties partnerių universitetuose arba
užsienyje veikiančiose įmonėse
4.2. Aktyviau komunikuoti skirtingas mainų formas visų
studijų pakopų studentams
4.3. Siekti, kad atvykstančių ir išvykstančių studentų
disbalansas būtų ne didesnis nei 10 %
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Ekspertų rekomendacijos Poveikio regionų ir visos šalies raidai sričiai
REKOMENDACIJA: 1.Nustatyti objektyvius kriterijus formaliam ISM poveikio regionų ir visos šalies raidai bei kitų pasiekimų vertinimui ir išreiškimui skaičiais.
1. Identifikuoti rodiklius, matuojančius poveikį regionui.
Parengti jų stebėsenos planą. Tuo tikslu:
1.1. Išnagrinėti, kokius kriterijus (kokybinius bei
kiekybinius) naudoja geriausios verslo
mokyklos/universitetai poveikiui regionui ir visos šalies
raidai matuoti.
1.2. Remiantis gerosiomis kitų verslo mokyklų patirtimis
bei atsižvelgiant į universiteto vykdomas veiklas, parengti
poveikio regionui rodiklių sąrašą.
2. Vaidinti svarbesnį vaidmenį socialinės aplinkos srityje,
dalyvaujant ir inicijuojant socialinius, ne pelno
siekiančius projektus, galinčius padidinti Universiteto
poveikį regionui:
2.1. Organizuoti perkvalifikavimo studijas pedagogams.
Studijų tikslas - parengti pedagogus, galinčius dėstyti
ekonomiką ir verslumą Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklose.
2.2. Didinti moksleivių ekonominį ir finansinį raštingumą
(bendradarbiaujant su soc. partneriais)
2.3. Tęsti Švietimo Lyderystės magistrantūros programą
ugdymo įstaigų vadovams, siekiant įgalinti pokyčius
mokymo procesuose. (bendradarbiaujant su
savivaldybėmis).
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3. Padidinti ISM siūlomų galimybių mokytis visą
gyvenimą matomumą regione.
3.1. Parengti atnaujintą išorinės komunikacijos planą,
akcentuojantį ISM siūlomas galimybes mokytis visą
gyvenimą verslo atstovams regione.

Vadovų
magistrantūros
programos
direktorė

3.2. Parengti atnaujintą išorinės komunikacijos planą,
akcentuojantį ISM siūlomas galimybes mokytis visą
gyvenimą viešojo sektoriaus atstovams regione.
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magistrantūros
programos
direktorė
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