
STUDIJOS:

 — Tarptautinės studijos: viena bakalauro ir penkios 
magistrantūros studijų programos vykdomos anglų 
kalba. Studijų dalykų turinys sudarytas remiantis glo-
baliu požiūriu.

 — Bakalauro studijų programų studentai gali įgyti dvigu-
bą diplomą su Suomijos taikomųjų mokslų universite-
tu, ateityje – su SolBridge universitetu (Pietų Korėja).

 — Verslo mokykla vykdo tarpdisciplinines programas su 
VU Fizikos, Matematikos ir informatikos fakultetais, 
CERN.

 — Verslo mokykloje dėstytojai akademikai (lektoriai, 
asistentai, docentai ir profesoriai) dėsto poroje su 
dėstytojais praktikais (partnerystės docentais ir pro-
fesoriais) ir šiuo tandemu užtikrina teorijos ir prak-
tikos dermę. 

 — Studijų lankstumas įgyvendinamas suteikiant galimy-
bę rinktis studijų programos kalbą, formatą (nuolati- 
nės / sesijinės / pagal individualų planą) bei rašant 
baigiamąjį darbą (įprastas BBD arba orientuotas į 
verslo atvejį).

 — Verslo mokyklos prioritetas ir stiprybė – antreprene- 
rystė. 

 — Kasmet organizuojamas renginys „EdTech Hacka-
thon“, kurio tikslas – spręsti aktualias edukacijos 
problemas ir siūlyti technologinius sprendimus.

MOKSLAS:

 — Mokykla turi keturias mokslo kryptis: 1) inovacijos ir 
skaitmenizacija, 2) antreprenerystė ir šeimos verslas, 
3) įmonių valdymas, 4) globali lyderystė.

 — VU ir Lankasterio universitetas Verslo mokykloje steigs 
mokslo ir inovacijų centrą RED (Research, Engage-
ment, Delivery Research).

 — 2020 metais VU pasirašė sutartį su Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija dėl bendradarbiavimo plėtojant vers- 
lo ir antreprenerystės mokslinius tyrimus ir skatinant 
mokslu grįstų sprendimų priėmimą šioje srityje. Verslo 
mokykla paskirta šio bendradarbiavimo koordinatore.

 — VU Verslo mokykla pradėjo vykdyti tarptautinį Glo-
balios verslumo stebėsenos (Global Entrepreneurship 
Monitoring, GEM) tyrimą.

PARTNERYSTĖS:

 — Pasirašytos 23 sutartys su išorės partneriais. Sociali- 
niai partneriai dalyvauja studijų programų komitetuo- 
se: teikia informaciją apie rinkos poreikius, aktualias 
darbo rinkai ir visuomenei kompetencijas, absolventų 
gebėjimų vertinimą ir kt.  

 — „China-track“: suteikiama galimybė bakalauro stu-
dentams mokytis kinų kalbos bei išvykti semestrui 
studijuoti Kinijoje. 

 — Verslo mokykla yra įsitraukusi į tarptautinius mokslo 
ir verslo tinklus (Baltic Sea Underground Innovation 
Network, EUL: Empowering Underground Labarotories 
Network Usage).  

 — Verslo mokyklos studentai dalyvauja tarptautiniuose 
projektuose. Tarp jų – projektas „Create Shared Value“, 
rengiamas su Bengis inovacijų ir technologijų centru. 

Verslo mokykla

vm.vu.lt

https://www.vm.vu.lt
https://www.facebook.com/VU.Business.School/
https://www.instagram.com/vubusiness.school/
https://www.linkedin.com/school/vu-business-school/
https://www.youtube.com/user/TVMbest

