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Aukštasis mokslas – koks jis turėtų būti? 

Kokie mūsų strateginiai siekiniai? 

          Aukštasis mokslas jį reglamentuojančiuose tarptautiniuose 

ir šalies dokumentuose paprastai apibūdinamas kaip turintis 

būti kokybiškas, atviras, skaidrus, autonomiškas, patikimas, 

dinamiškas, patrauklus, konkurencingas, kuriame skiriamas 

dėmesys ir nacionalinės kultūros bei vertybių puoselėjimui.  



Kaip turi būti valdomi procesai aukštojoje mokykloje, 

siekiant AM strateginių tikslų įgyvendinimo?  

 

Koks KOKYBĖS UŽTIKRINIMO vaidmuo, žvelgiant 

šiuo aspektu? 
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KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS YRA PRIEMONĖ 

VYKDYTI POKYČIUS (IR STRATEGINIUS!) 

AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOJE. Kitaip 

tariant, tai strateginio valdymo įrankis, padedantis 

įgyvendinti AM strateginius tikslus.  

4 



Vienas iš esminių dalykų, siekiant sėkmingo 

strateginių tikslų įgyvendinimo – dėmesys 

žmogiškiesiems ištekliams. 

Sėkmingų pokyčių šerdis – yra žmogiškieji 

ištekliai ir tinkamas jų valdymas. 
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Strateginiam procesų valdymui itin svarbus... 

...STUDENTŲ, KAIP PARTNERIŲ (NE KAIP 

VARTOTOJŲ!), ĮTRAUKIMAS 
 

 

KURIAMA BENDRA VERTĖ                                                                                       

 

ABIPUSIS PASITIKĖJIMAS                                                               PAGARBA 

 

BENDROS KOKYBĖS KŪRIMAS  

                                      ATSAKOMYBĖ  

  

    ......                                                                                      ATSKAITOMYBĖ 
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TIKSLAS – NUO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO Į 

KOKYBĖS KULTŪRĄ, KAIP NUOLATINIO 

TOBULĖJIMO GARANTĄ  

(brėžiama nuolatinio tobulėjimo trajektorija) 
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KAUNO KOLEGIJOS ATVEJIS:  

kokybės užtikrinimo sistema kaip priemonė 

suvaldyti jungimosi procesus, siekiant KK 

strateginių tikslų įgyvendinimo 

(žmogiškųjų išteklių vadybos atvejis) 
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   Kauno kolegija – pakankamai jauna 

aukštoji mokykla, suformuota iš skirtingų, 

savo istoriją ir organizacinę kultūrą 

turinčių mokymo institucijų. 



KOKĮ KOKYBĖS VADYBOS MODELĮ PASIRINKTI??? 

     ISO 9001 / IWA2                                LEAN 

                                                                                          

    

   EFQM / BVM                         ISO 26000 

 

 

              ......                       

                                                             SA 8000 
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Sąsaja su išoriniu vertinimu 

Kauno kolegijos vidinis vertinimas  

(kolegijos, fakulteto, katedros, dėstytojo lygmenys): 

sritys, posričiai, kriterijai, rodikliai 

Išorinis vertinimas  

(institucinis, studijų programų lygmenys):  

sritys, posričiai, kriterijai, rodikliai   

Adaptuota 

Palengvėja 

pasirengimas 

išoriniam 

vertinimui 

Išryškėja 

pasilyginimo 

galimybė su kitais  

Numatomos 

veiklos tobulinimo 

kryptys 

Sąsaja su išoriniu vertinimu 



Kokybės vadybos sistemos vieta 
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VALDYMAS: VIDINĖ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA 



KK Strateginiai tikslai 

  
  

• Vykdyti kokybiškas, konkurencingas kelių pakopų aukštojo 
mokslo studijas. 

  

• Stiprinti mokslo ir meno taikomosios  veiklos, studijų ir verslo 
sąveiką. 

. 

• Telkti ir ugdyti profesionalią bendruomenę. 

   

• Formuoti modernią infrastruktūrą.  

. 

• Didinti kolegijos valdymo efektyvumą. 
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Kas atsakingas už mokslo, studijų ir kitos 

veiklos kokybę? 

 

• Kiekvienas bendruomenės narys pagal jiems priskirtas 

atsakomybes.  
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Strateginiai Kolegijos tikslai neišvengiamai kinta kartu 

su išoriniais veiksniais, technologine pažanga. 

Neabejotinai kartu turi atsinaujinti ir Kolegijos 

žmogiškieji ištekliai, kurių unikalumas ir vertė šiame 

sparčių pokyčių laikmetyje taip pat kinta.  
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Kauno kolegijos žmogiškųjų išteklių politika (1) 



Siekdami Kolegijos strateginių tikslų įgyvendinimo, savo 

darbuotojus mes laikome svarbiausia Kolegijos sistemos 

dalimi, lemiančia Kolegijos veiklos rezultatyvumą ir 

efektyvumą. Žmogiškieji ištekliai yra esminė Kolegijos 

kompetencija, unikalus gebėjimas, kuriantis Kolegijos 

vertę. Tad mums svarbiausia yra bendradarbiavimo 

SUSITARIMAS tarp dviejų lygiaverčių pusių. Mūsų 

darbuotojai – tai mūsų veiklos partneriai.  
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Kauno kolegijos žmogiškųjų išteklių politika (2) 



Mūsų tikslas – sumanių ir kūrybingų darbuotojų 

sutelkimas ir jų išlaikymas. Siekiame, kad kiekvienas 

darbuotojas Kolegijoje maksimaliai atskleistų savo 

potencialą ir asmenines bei profesines kompetencijas, 

nukreipiant tai į Kolegijos strateginių tikslų pasiekimą. 

Mūsų darbuotojai – proaktyvūs, įtraukti į sprendimų 

priėmimą ir komandinį darbą, nešantys svarų indėlį į 

Kolegijos ilgalaikių tikslų įgyvendinimą ir 

puoselėjantys bendras Kolegijos vertybes. 
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Kauno kolegijos žmogiškųjų išteklių politika (3) 



AR MUMS VISKAS VISUOMET SEKASI? 

TIKRAI NE... JUK KELIAS Į KOKYBĘ 

GRĮSTAS NUOLATINIAIS IEŠKOJIMAIS 

IR BANDYMAIS... 
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