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Modernumas Tarptautiškumas Arti praktikos

Moky mo met odai pare mti teorini ų ži ni ų, atvej ų anali zi ų

ir komandinio darbo derinimo principais
Dalis užsienio namie

Li etuvos ir užsi eni o dėstytojai – savo sri či ų

prof esi onal ai, teoreti kai ir prakti kai

(industryprofessors)

Moder ni i nfrastruktūra, patalpos ir vi sa l avi ni mui si

reikalinga įranga

Studij os angl ų kal ba, užsi eni o dėstytoj ai ir studentai,

užsienio steigėjas

Vi zituoj antys l ektori ai-prakti kai , kompanij ų ar

kompanijų funkcinių dalių vadovai

Modernus požiūris į studentus
Eras mus mai nų, dvi šali ų sutarči ų ir dvi gubo di pl omo

sutarčių suteikiamos galimybės išvykti studijuoti į užsienį

Nuol ati nė komuni kacij a ir bendradarbi avi mas su

verslu

Bendr adar bi avi mas su Li et uvos ir užsi eni o versl ai s,

vysty masi s kartu su Li et uvos ri nka, pri sitai ky mas pri e

rinkos poreikių.

Gali mybė į gyti dvi ej ų uni versitetų – I SM ir pasi ri nkto

užsienio universiteto diplomą
Glaudaus ryšio su rinka palaikymas

KARJEROS GALIMYBĖS





Modernumas Tarptautiškumas Arti praktikos

Moky mo met odai pare mti teorini ų ži ni ų, atvej ų anali zi ų

ir komandinio darbo derinimo principais
Dalis užsienio namie

Li etuvos ir užsi eni o dėstytojai – savo sri či ų

prof esi onal ai, teoreti kai ir prakti kai

(industryprofessors)

Moder ni i nfrastruktūra, patalpos ir vi sa l avi ni mui si

reikalinga įranga

Studij os angl ų kal ba, užsi eni o dėstytoj ai ir studentai,

užsienio steigėjas

Vi zituoj antys l ektori ai-prakti kai , kompanij ų ar

kompanijų funkcinių dalių vadovai

Modernus požiūris į studentus
Eras mus mai nų, dvi šali ų sutarči ų ir dvi gubo di pl omo

sutarčių suteikiamos galimybės išvykti studijuoti į užsienį

Nuol ati nė komuni kacij a ir bendradarbi avi mas su

verslu

Bendr adar bi avi mas su Li et uvos ir užsi eni o versl ai s,

vysty masi s kartu su Li et uvos ri nka, pri sitai ky mas pri e

rinkos poreikių.

Gali mybė į gyti dvi ej ų uni versitetų – I SM ir pasi ri nkto

užsienio universiteto diplomą
Glaudaus ryšio su rinka palaikymas

TARPTAUTINĖS 

GALIMYBĖS





Modernumas Tarptautiškumas Arti praktikos

Moky mo met odai pare mti teorini ų ži ni ų, atvej ų anali zi ų

ir komandinio darbo derinimo principais
Dalis užsienio namie

Li etuvos ir užsi eni o dėstytojai – savo sri či ų

prof esi onal ai, teoreti kai ir prakti kai

(industryprofessors)

Moder ni i nfrastruktūra, patalpos ir vi sa l avi ni mui si

reikalinga įranga

Studij os angl ų kal ba, užsi eni o dėstytoj ai ir studentai,

užsienio steigėjas

Vi zituoj antys l ektori ai-prakti kai , kompanij ų ar

kompanijų funkcinių dalių vadovai

Modernus požiūris į studentus
Eras mus mai nų, dvi šali ų sutarči ų ir dvi gubo di pl omo

sutarčių suteikiamos galimybės išvykti studijuoti į užsienį

Nuol ati nė komuni kacij a ir bendradarbi avi mas su

verslu

Bendr adar bi avi mas su Li et uvos ir užsi eni o versl ai s,

vysty masi s kartu su Li et uvos ri nka, pri sitai ky mas pri e

rinkos poreikių.

Gali mybė į gyti dvi ej ų uni versitetų – I SM ir pasi ri nkto

užsienio universiteto diplomą
Glaudaus ryšio su rinka palaikymas

KONKURSINIS BALAS



Matematika

valstybinis egzaminas (0,4 balo)

Lietuvių kalba

valstybinis egzaminas (0,2 balo)

Istorija

valstybinis egzaminas (0,2 balo)

Bet kurio dalyko,

nesutampančio su

kitais dalykais, svertinis

koeficientas:

valstybinis egzaminas

arba metinis pažymys

(0,2 balo)

Stojančiojo į ISM Vadybos ir ekonomikos studijų programas 2017 metais

konkursinis balas yra formuojamas iš šių mokomųjų dalykų valstybinių

brandos egzaminų arba metinių pažymių:

Užsienio kalbos brandos egzaminas

(pretenduojantiems į visiškai arba

dalinai finansuojamas vietas), išlaikytas

ne žemesniu nei B1 lygiu, yra

privalomas visiems, įgijusiems vidurinį

išsilavinimą nuo 2015 metų.

Stojant į ISM universitetą yra būtinas

anglų kalbos pažymys. Neturint

anglų kalbos pažymio atestate gali būti

įskaičiuojamas tarptautinio

užsienio kalbos egzamino įvertinimas

(IELTS, TOEFL, PTE).
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Juk vien tik teorinių žinių
spręsti kilusių iššūkių nepakaks.

- Tomas Šiurna,
Industrinių technologijų vadyba
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