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I.MOKSLO IR TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Pagrindinis tikslas - Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriui koordinuoti LTVK mokslo taikomąją veiklą,
bendradarbiauti su katedromis, administraciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio partneriais.
Vizija – Lietuvos verslo kolegija – regiono lyderė šiuolaikinių mokslo-taikomųjų tyrimų rinkoje.
Tikslai - bendradarbiauti su katedromis, atlikti mokslo-taikomuosius tyrimus; rinkti duomenis iš LTVK
padalinių apie vykdomą mokslo-taikomąją veiklą, analizuoti, apibendrinti ir vertinti mokslo-taikomosios
veiklos rezultatus; kaupti duomenis apie LTVK dalyvavimą Lietuvos ir tarptautinėse mokslo programose;
rengiamus ir vykdomus vietinius bei tarptautinius projektus; organizuoti konferencijas ir kitus renginius;
organizuoti mokslinio žurnalo Vadyba / Journal of Management leidimą; bendradarbiauja su universitetais ir
kitomis aukštosiomis mokyklomis, mokslo institucijomis mokslo-taikomųjų tyrimų srityje; analizuoti LTVK
mokslo-taikomąją veiklą; skatinti studentus dalyvauti mokslinėje-taikomojoje veikloje; dalyvauti
tarptautiniuose projektuose;
Veiklos strateginiai prioritetai – siejasi su pagrindiniais LTVK strateginiais prioritetais – ES aukštojo mokslo
erdvės atitikimas, regioną ir Lietuvą stiprinanti aukštoji mokykla, bendruomenę motyvuojanti vykdyti mokslotaikomąją veiklą aukštoji mokykla.
Pagrindinė veikla - kelti LTVK administracijos ir dėstytojų kompetencijas mokslo ir mokslo-taikomųjų
srityje; skatinti taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų įgyvendinimą ir komercinį pritaikymą; ieškoti
finansavimo šaltinių tyrimams; rengti ir teikti LTVK mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus ataskaitas ir kitą
informaciją, susijusią su moksline veikla, Mokslo ir studijų fondui, Švietimo ir mokslo ministerijai ir kitoms
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
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II.LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS MISIJA, VIZIJA IR STRATEGINIAI VEIKLOS
PRIORITETAI
MISIJA
Rengti kūrybiškus, kompetentingus specialistus, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaryti
mokymosi visą gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus.

VIZIJA
Tai inovatyvi, atvira, socialiai aktyvi ir atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai
reaguojanti į darbo rinkos pokyčius ir tenkinanti visuomenės poreikius.
VERTYBĖS
✔

Akademinė laisvė;

✔

Profesionalumas;

✔

Kolegialūs santykiai;

✔

Socialinė atsakomybė.
III.MOKSLO IR MOKSLO-TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ STRATEGIJA

Remiantis Lietuvos verslo kolegijos strategija ir atsižvelgiant į mokslo ir mosklo-taikomųjų tyrimų plėtros,
ES aukštojo mokslo erdvės vystymo ir Lietuvos verslo kolegijos poreikius suformuotos penkios strateginės
kryptys kurios, apibrėžiamos kaip “Mokslo ir mokslo-taikomosios veiklos strategija 2020-2025 m.”.
1. Mokslo–taikomųjų tyrimų pasiūlos modernizavimas ir plėtra.
2. Vieningos LTVK mokslo sistemos diegimas.
3. Mokslinių publikacijų kokybės ir kiekybės kėlimo skatinimas pagal ES ir Lietuvos aukštojo mokslo
atitikimo kriterijus.
4. Lietuvos verslo kolegijoje leidžiamo tarptautinio mokslinio žurnalo Vadyba / Journal of Management
žinomumo, kokybės bei cituojamumo indekso didinimas.
5. Lietuvos verslo kolegijos mokslinės veiklos plėtra regione ir tarptautinėje erdvėje.
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IV.MOKSLO IR MOKSLO – TAIKOMOSIOS VEIKLOS STRATEGIJOS 2020-2025 M.
STRATEGINĖS KRYPTYS
STRATEGINIAI
STRATEGINĖS KRYPTYS
PRIORITETAI
Mokslo–taikomųjų
tyrimų Kolegijos katedrų mokslo–taikomųjų tyrimų krypčių ir temų
pasiūlos modernizavimas ir modernizavimas, pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams.
plėtra
Kolegijos mokslo–taikomųjų tyrimų pasiūlos rinkai sklaidos
organizavimas regione ir tarptautinėje erdvėje.
Kolegijos mokslo–taikomųjų tyrimų kokybės kėlimas užtikrinant
nuolatinį personalo skatinimą ir kvalifikacijos kėlimą.
Vieningos Kolegijos mokslo Kolegijos mokslinės veiklos duomenų bazės sukūrimas.
sistemos diegimas
Kolegijos mokslinės veiklos nuolatinio monitoringo užtikrinimas.
Nuolatinio LTVK mokslinės veiklos plėtros, tobulinimo ir gerinimo
pasiūlymų teikimo LTVK padaliniams užtikrinimas.
Mokslo publikacijų kokybės ir Kolegijos mokslinės veiklos skatinimo sistemos sukūrimas.
kiekybės kėlimo skatinimas Kolegijos mokslinio personalo, tarptautinio lygio mokslinių
pagal ES ir Lietuvos aukštojo publikacijų, parengtų su užsienio partneriais ir mokslininkais,
mokslo atitikimo kriterijus
kiekybės didinimas, motyvuojant Lietuvos verslo kolegijos mokslinės
veiklos skatinimo sistemoje numatytais aspektais.
Kolegijos mokslinio personalo publikacijų, patenkančių į tarptautines
duomenų bazes, kiekybės didinimas motyvuojant Lietuvos verslo
kolegijos mokslinės veiklos skatinimo sistemoje numatytais aspektais.
Mokslo žurnalo Vadyba / Žurnalo kriterijų gerinimas atsižvelgiant į siekį pakliūti į tarptautines
Journal
of
Management mokslines duomenų bazes kaip SCOPUS ir kt.
žinomumo,
kokybės
bei Vadyba žurnalo straipsnių pateikimo kriterijų keitimas atsižvelgiant į
cituojamumo
indekso siekį kelti žurnalo mokslinę kokybę, cituojamumą ir skatinti
didinimas
tarptautiškumą. Citavimo indekso kėlimo gairių parengimas žurnalo
autoriams.
Skaitmeninės straipsnių pateikimo, recenzavimo, publikavimo
sistemos diegimas ir pritaikymas žurnalui Vadyba/Journal of
Management.
Kolegijos mokslinės veiklos Sistemingas tarptautinių ir nacionalinių mokslinės reikšmės renginių
plėtra regione ir tarptautinėje viešinimas ir skatinimas dalyvauti Lietuvos verslo kolegijos
personalui.
erdvėje
Nuolatinė partnerių ir mokslo partnerių paieška Lietuvoje ir užsienyje
bei ryšio su partneriais palaikymas.
Tarptautinių projektų rengimo ir dalyvavimo juose skatinimas.
Reguliarus studentų tyrėjų įtraukimas į mokslo-taikomuosius tyrimus
bei jų kompetencijų plėtojimas regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu.

5

