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ISM SA VIZIJA - patikima ir vieninga organizacija, atstovaujanti ISM Vadybos ir ekonomikos 

universiteto studentams. 

ISM SA MISIJA – nuolat ugdant narių kompetencijas ir puoselėjant organizacijos vertybes, efektyviai 

atstovauti studentams universitete ir už jo ribų. 

ISM SA VERTYBĖS: 

 Atvirumas. Tau, tavo idėjoms ir apie mus; 

 Verslumas. Kas atrodo neįmanoma, mums – galimybė; 

 Tęstinumas. Žinom kur buvom, žinom kur esam, kur ir kaip einam; 

 Vieningumas. Būdami kartu siekiame bendro tikslo; 

 Profesionalumas. Vadovaujamės aukščiausiu kokybės standartu.  

 

ISM SA VEIKLOS KRYPTIS: 

ISM SA STRATEGINIS TIKSLAS: 

ISM SA STRATEGINIO TIKSLO ĮVERTINIMAS: 

 

1. Atstovavimo kokybės gerinimas: 

1.1. Užtikrinti nuolatinį studentų poreikių ir problemų identifikavimą: 

- 2 (du) kartus per akademinius metus ISM SA susitinka su visų studijų programų kiekvieno 

kurso atstovais bendro susitikimo metu (pasiekti per 1 metus); 

- Kas ketvirtį (per akademinius metus) ISM SA vykdo individualius susitikimus su kiekvieno 

akademinio kurso atstovais (pasiekti per 1 metus). 

1.2. Užtikrinti studentų įsitraukimą į ISM SA valdymą ir vykdomą veiklą: 

- ISM SA konferencijoje dalyvauja 50 proc. akademinių kursų atstovų (pasiekti per 1 metus); 

- 70/85/95 proc. akademinių kursų atstovai dalinasi 75 proc. pateiktos ISM SA informacijos 

kurso grupėje (pasiekti per 1-3 metus). 

1.3. Užtikrinti studentų interesų gynimą ir atstovavimą universitete ir už jo ribų: 

- ISM SA deleguoja atstovus į patariamuosius ir sprendžiamuosius universiteto organus (tęstinis 

procesas); 
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- ISM SA reguliariai dalyvauja Lietuvos Studentų Sąjungos ir jos narių veikloje (tęstinis 

procesas); 

- ISM SA reguliariai dalyvauja Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos Apskritasis stalas 

(VJOSAS). 

1.4. Užtikrinti nuolatinį ISM SA atstovavimo analizavimą ir tobulinimą: 

- Studentų atstovybės kokybės vertinimą, kuriame integruota studentų poreikių analizė, užpildo 

30/40/50 proc. ISM studentų (pasiekti per 1-3 metus);  

- Nuolatos vykdomas ISM SA narių akademinių žinių tikrinimas (tęstinis procesas); 

- ISM SA atstovai patariamuosiuose ir sprendžiamuosiuose universiteto organuose reguliariai 

informuoja apie savo veiklą ISM SA Prezidentą (tęstinis procesas). 

2.  Organizacijos valdymas:  

2.1. Narių analizavimas ir kompetencijų kėlimas: 

- Kas ketvirtį komitetų viceprezidentai atlieka individualius pokalbius su savo komiteto nariais 

(tęstinis procesas); 

- Pagal individualių pokalbių rezultatus, nariai yra papildomai ugdomi (tęstinis procesas); 

- Sukurta naujų narių priėmimo sistema (pasiekti 1 metus);  

- Akademinių mokslų metų pradžioje ISM SA organizuoja akademinio atstovavimo mokymus 

visiems akademinių kursų atstovams (tęstinis procesas); 

- Paruoštas vidinis ISM SA leidinys, kuriame apibrėžtos studentų atstovo kompetencijos bei 

pateikta jam reikalinga informacija (pasiekti per 1 metus); 

- Pagal ISM SA organus ir jų atliekamas funkcijas parengtas kompetencijų žemėlapis (pasiekti 

per 1 metus); 

- Pagal kompetencijų žemėlapį parengta pakopinė narių ugdymo programa (pasiekti per 1 

metus); 

- ISM SA ALUMNI yra įtraukiami į ISM SA narių kompetencijų kėlimo procesą, veiklų analizę 

(pasiekti per 1 metus). 

2.2. Kurti draugišką ir darbingą aplinką organizacijoje: 

- Sukurta ir įdiegta motyvacinė sistema (pasiekti per 1 metus). 

2.3. Užtikrinti finansinę nepriklausomybę ir tikslingą materialiųjų išteklių panaudojimą: 

- ISM SA metų biudžetas sudaromas ISM SA Valdyboje prieš naujų finansinių metų pradžią 

(tęstinis procesas); 

- Nei 1 (vienas) ISM SA finansinis šaltinis nesudaro daugiau nei 30 proc. ISM SA pajamų 

(pasiekti per 1 metus); 

- Kiekvienais metais ISM SA įvykdo bent 2 (du) projektus, patvirtintus savivaldybės bei/ar LSS 

LSP fondo (tęstinis procesas); 
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- Kas ketvirtį Revizijos komisija vykdo ūkinės ir finansinės veiklos analizę ir pateikia išvadas 

(tęstinis procesas); 

- Kas pusmetį yra rengiama ISM SA ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita (tęstinis procesas); 

- 2 (du) kartus per metus ISM SA vykdo savo materialiųjų išteklių inventorizaciją (pasiekti per 

1 metus). 

3. Komunikacijos gerinimas: 

3.1. Vykdyti nuolatinį bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis: 

- Bent 4 (keturis) kartus per metus vykdomi oficialūs susitikimai su kitomis studentų 

savivaldomis (tęstinis procesas); 

- Bent 2 (du) kartus per metus vykdoma bendra veikla su kitomis Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis, kurių bent viena yra inicijuojama ISM SA (tęstinis procesas); 

- Bent 1 (vieną) kartą per metus vykdomi susitikimai su ISM veikiančiais klubais ir 

organizacijomis (tęstinis procesas); 

- ISM SA dalyvauja bent 15 (penkiolikoje) renginių, kurie yra organizuojami kitų studentų 

savivaldų. Renginiuose dalyvauja bent po du delegatus iš ISM SA (tęstinis procesas); 

- ISM SA partneriai yra įtraukiami bent į 1 (vieną) ISM SA organizuojamą veiklą (pasiekti per 1 

metus); 

- Kiekvienais metais išlaikoma 25/33/50 proc. naujų ISM SA partnerių (pasiekti per 1-3 metus). 

3.2. Užtikrinti ISM SA veiklos viešinimą:  

- ISM SA informuoja ISM studentus apie priemones, kurių bus imtąsi atsižvelgiant į Studijų 

kokybės vertinimo rezultatus (tęstinis procesas); 

- ISM SA Prezidento ir Viceprezidentų vykdoma veikla yra skelbiama viešai (tęstinis procesas); 

- Paruoštos ISM SA komunikacijos gairės ir informacijos srautų schema (informacijos 

keliavimas tarp organizacijos organų ir tam naudojamos priemonės) (pasiekti per pusę metų). 

3.3. Užtikrinti ISM SA vidinę komunikaciją: 

- 1 (vieną) kartą per metus ISM SA ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos yra pristatinėjamos 

ISM SA Konferencijos metu (tęstinis procesas); 

- Prezidento komandos, komitetų ir bendri padalinio susirinkimai yra reguliariai šaukiami 

(tęstinis procesas); 

- Sukurtas elektroninis ISM SA archyvas (pasiekti per 1 metus); 

- Sukurtas ISM SA reglamentas, kuriame būtų parengti organų, procesų ir veiklos planavimo bei 

organizavimo aprašai (pasiekti per 3 metus); 

- Antrame metų ketvirtyje yra rengiami ISM SA detalieji veiklos planai (tęstinis procesas).  

3.4. Vykdyti nuolatinį bendravimą ir bendradarbiavimą su universiteto administracija: 
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- Kas ketvirtį vykdomi susitikimai su universiteto administracija dėl ISM SA ir universiteto 

veiklos suderinamumo (tęstinis procesas); 

- Universiteto administracija yra supažindinama su naujai išrinktais ISM SA organų atstovais 

(tęstinis procesas); 

- Universiteto administracija yra reguliariai informuojama apie ISM SA vykdomą veiklą 

(pasiekti per 1 metus). 

 

 

 

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybės 

Prezidentas 

Mažvydas Savickas 
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