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Studijų kokybė – sąlygų, suteikiamų asmens saviugdai plėtoti ir kvalifikacijai įgyti, 

tinkamumas, atsiţvelgiant į mokymo institucijos bendruomenės bei darbo rinkos atstovų 

poreikius. 

Aukštosios mokyklos atskaitomybė - veiklos principas, kuris įgyvendinamas per 

įsivertinimą arba išorinį vertinimą, rodančius, ar aukštoji mokykla laikosi jos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų, ar tinkamai naudoja turimus išteklius, ar sudaromos 

tinkamos sąlygos moksliniams tyrimams, meninei veiklai ir studijoms plėtoti. 

Kokybės vertinimas - faktų ir kitos informacijos rinkimas, sisteminimas ir analizė, siekiant 

priimti sprendimą apie studijų dalyko, programos, institucijos (padalinio) kokybę ar studento 

paţangą ir pasiekimus. 

Pastaba: Kokybės vertinimas yra kokybės gerinimo pagrindas. Vertinimo metu surinktų 

duomenų pagrindu įvertinama studijų programos kokybė, o pastarosios pagrindu ekspertai 

teikia rekomendacijas dėl studijų programos akreditavimo. 

Kokybės įvertinimas - pačios institucijos ar nepriklausomų ekspertų vertinimo rezultatais 

paremtas sprendimas, ar studijų dalyko, programos, institucijos (padalinio) ar 

besimokančiojo veiklos kokybė, pasiekimai ar paţanga atitinka nustatytus reikalavimus. 

Institucijos savianalizė - procesas, kurio metu renkama informacija bei kita faktinė 

medţiaga ir duomenys apie institucijos atliekamų veiklų bei vykdomų studijų programų 

kokybę, išryškinant jų stiprybes bei silpnybes, galimybes bei grėsmes. 

Įsivertinimas – spendimo priėmimas apie studijų dalyko, programos, institucijos ar 

padalinio veiklos ar studento studijavimo kokybę, pasiekimus bei paţangą, remiantis 

savistaba, savianalize, esamų pasiekimų lyginimu su ankstesniais, tolesnių aukštosios 

mokyklos tikslų bei strategijų nustatymu, kokybės kultūros plėtra. 

Pastaba: Kai įsivertinimo objektas yra studijų dalyko ar programos kokybė, sprendimą 

priima tą dalyką ar programą įgyvendinantys dėstytojai, studentai ir administracijos atstovai 

(studijų programos komitetas); kai įsivertinimo objektas yra studijų institucijos ar padalinio 

veiklos kokybė, sprendimą priima tos institucijos bendruomenė. Įsivertinimo ataskaitoje 

pateikiami visi vertinimo metu surinkti pirminiai duomenys ir jų analizė. 

Išorinis kokybės vertinimas - Po išorinio kokybės vertinimo nepriklausomų ekspertų 

priimamas sprendimas, ar studijų dalyko, programos, institucijos (padalinio) kokybė atitinka 

nustatytus reikalavimus. 

1  Sąvokų žodynas  
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Pastaba: Įvertinimu yra grindţiama studijų programos arba institucijos akreditacija bei 

tolesnis studijų kokybės gerinimas. 

 

Kokybės užtikrinimas - Periodiškai atliekamas studijų dalyko, modulio, programos arba 

institucijos (padalinio) kokybės įsivertinimas ir vertinimas, kurių metu gauti rezultatai leidţia 

gerinti studijų kokybę. 

Pastaba: Kokybės uţtikrinimas apima kokybės vertinimą ir kokybės gerinimą iki nustatytų 

reikalavimų (standartų). Pagrindinis kokybės uţtikrinimo veiksnys yra akademinio personalo 

profesinis tobulėjimas. 

Kompetetingumu grindžiamas studijų turinys - studijos, kurių turinys parengtas ir 

vykdomas pagal nustatytus ir aprašytus reikalavimus bei skirtas įgytiems 

kompetentingumams išmokyti integraliai panaudoti įvairiose darbo ar studijų situacijose. 

Kontroliniai rodikliai - rodikliai, kuriais remiantis galima palyginti studijų programas ir 

nustatyti, ar jų kokybė atitinka standartų, reglamentų ar kvalifikacijos aprašų reikalavimus. 

Pastaba: Daţniausiai naudojami kokybės monitoringo ar palyginamumo tikslais. 

Studento darbo krūvis - kiekybinis studijavimo veiklų (paskaitos, seminarai, praktikos 

darbai, informacijos rinkimas, asmeninės studijos, tyrimai, egzaminai ir pan.) matas, kuris 

reikalingas studijų rezultatams pasiekti per nustatytą laikotarpį. 

Pastaba: Studento darbo krūvis matuojamas kreditais, kuriuos sudaro studijų rezultatai ir 

laikas, per kurį būtina juos pasiekti. Kuo sudėtingesni studijų rezultatai ir skiriamas 

trumpesnis laikas jiems pasiekti, tuo studento darbo krūvis didesnis (pvz., intensyvūs 

kursai). 

Studijavimo pasiekimai - subjektyvūs studento studijavimo rezultatai (ţinios, mokėjimai, 

vertybės ir poţiūriai), pademonstruoti vertinimo metu. 

Pastaba: Studijavimo pasiekimai yra formalizuojami atitinkamais studijavimo rezultatais 

(paţymiais) po studento studijavimo pasiekimų vertinimo procedūros. 

Studijavimo pasiekimų įvertinimas - studijavimo pasiekimų vertinimo metu priimamas 

sprendimas, ar besimokančiojo pasiekimai atitinka nustatytus studijų rezultatus. 

Studijavimo pasiekimų vertinimas - Kiekybinių ir kokybinių duomenų apie 

besimokančiojo studijavimo pasiekimus rinkimas, sisteminimas ir analizė. 

Pastaba: Studijavimo pasiekimų vertinimo metu surinkti duomenys yra pagrindas priimti 

sprendimą dėl studento studijavimo pasiekimų įvertinimo atitinkamu paţymiu. 

Pastaba: Įvertinimu nusprendţiama, kokį studijavimo paţymį atitinka studento studijavimo 

pasiekimai. 
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Studijavimo rezultatas - objektyvizuotas tam tikru studijavimo paţymiu studento 

studijavimo pasiekimas po vertinimo procedūros, grindţiamos jo asmeninių studijavimo 

pasiekimų lyginimu su iš anksto nustatytais studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijais. 

Studijų dalyykas - iš kelių studijų turinio poţiūriu giminingų ir integruotų studijų rezultatų 

sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėţtą kreditų skaičių, tikslą, grindţiamą studijų 

rezultatais, kurių pasiekimas yra vertinamas vienu baigiamuoju atsiskaitymu (egzaminu ar 

kita forma; gali būti taikoma kaupiamojo balo sistema). 

Studijų modulis - iš kelių studijų turinio poţiūriu giminingų ir integruotų studijų rezultatų 

sudaryta studijų programos dalis, turinti iš anksto nustatytą vienodą kreditų skaičių su tuo 

pačiu kartotiniu visiems tos pačios studijų programos moduliams, tikslą, grindţiamą studijų 

rezultatais, kurių pasiekimas yra vertinamas vienu baigiamuoju atsiskaitymu (egzaminu ar 

kita forma; gali būti taikoma kaupiamojo balo sistema). 

Studijų rezultatai - tai, ką studentas privalo ţinoti, suprasti ir gebėti padaryti pasibaigus 

studijų procesui, atsiţvelgiant į reglamentuojančiuose dokumentuose aprašytus darbo 

rinkos bei visuomenės reikalavimus, kad jam būtų suteikta kvalifikacija ar kreditai. 

Pastaba: Studijų rezultatai paprastai apibrėţiami ţiniomis, mokėjimais, vertybėmis, 

poţiūriais ir privalomu parodyti kompetentingumu. 

Studijų tìkslas - siekiama studijuojančiojo elgsena studijų proceso pabaigoje. 

Pastaba: Studijų tikslo kokybę – lygmenį ir pobūdį nusako studijų rezultatai, kuriais 

grindţiamas jų pasiekimas. Studijų programos tikslas paprastai atskleidţia absolvento 

pasirengimą atlikti profesinę ar kitą veiklą, daţniausiai tapatinamą su keliais veiklos 

uţdaviniais arba funkcijomis. Studijų tikslas atspindi dėstytojų (programų rengėjų ir teikėjų) 

ketinimus ir siekius. Studijų tikslas yra siekiamybė ir daţniausiai parodo, kokias profesinės 

veiklos (pvz.: statymo, mokymo, konsultavimo, gydymo ir t. t.) funkcijas absolventas turės 

atlikti baigęs studijų programą. Studijų rezultatas visada daugiau ar maţiau yra konkretus ir 

nurodo, kaip tos profesinės veiklos (pvz.: gydymo, ugdymo, statymo ir pan.) funkcijos bus 

atliekamos. Studijų rezultatas turi būti pamatuojamas ir rodyti minimalius reikalavimus, 

kuriuos besimokantysis turi pasiekti. Studijų tikslo pavyzdys: Pagrindinis karjeros 

konsultanto veiklos tikslas – rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius 

atitinkančią informaciją, uţtikrinti jos prieinamumą, teikti ją ir patarti kiekvienam asmeniui ar 

asmenų grupei, sudarant sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros 

planavimo sprendimus, derinant saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius 

su darbo rinkos reikalavimais. Pateiktame studijų programos tikslo pavyzdyje išvardytos 

pagrindinės profesinės veiklos funkcijos (rinkti, tvarkyti, teikti informaciją ir patarti asmeniui 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kokybės vadovas 6 
 

ar asmenų grupei), nurodant, kokiu tikslu tai bus daroma (padėti priimti racionalius 

profesijos rinkimosi bei karjeros planavimo sprendimus). Šios funkcijos (rinkti, tvarkyti, teikti 

ir patarti) turi būti pagrindţiamos atitinkamais studijų rezultatais, kurie įrodytų, kad 

absolventas bus pajėgus minėtas veiklas (rinkti, tvarkyti, teikti ir patarti) atlikti nustatytu 

(studijų pakopos ar kvalifikacijų sandaros) reikalavimų lygmeniu. 

Studijų turinys (angl. curriculum) - Visos aukštosios mokyklos iniciatyva organizuojamos 

veiklos, skirtos studijų programos rezultatams pasiekti. 

 

Pastaba: Studijų turinį sudaro trys dalys: 1) formalusis studijų turinys – ţinios, mokėjimai, 

vertybės ir poţiūriai, fiksuoti studijų programų ir studijų dalykų (modulių) aprašuose; 2) 

„paslėptasis studijų turinys“ – vertybės, poţiūriai, emocinė atmosfera aukštosios mokyklos 

padaliniuose, paskaitose, seminaruose, dėstytojų akademinis optimizmas, studentų 

studijavimo motyvacija ir pan., kurie pasireiškia santykiais tarp: a) dėstytojų ir studentų; b) 

tarp pačių dėstytojų; c) tarp administracijos ir dėstytojų; d) tarp pačių studentų; e) tarp 

administracijos ir studentų ir t. t.; 3) „nulinis studijų turinys“ – su kokiomis ţiniomis, 

mokėjimais, vertybėmis, poţiūriais, interesais, studijavimo motyvacija ateina į aukštąją 

mokyklą įstoję pirmakursiai. Akivaizdu, kad kuo brandesni pirmakursiai įstoja į aukštąją 

mokyklą, tuo jos „nulinis studijų turinys“ yra kokybiškesnis. 

Universiteto atskaitomybė – universiteto veiklos principas, kuris įgyvendinamas per 

įsivertinimą arba išorinį vertinimą, rodančius, ar aukštoji mokykla laikosi jos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų, ar tinkamai naudoja turimus išteklius, ar sudaromos 

tinkamos sąlygos moksliniams tyrimams, meninei veiklai ir studijoms plėtoti. 

Pastaba: Tai būtina studijų kokybės uţtikrinimo proceso dalis. 

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) - studentų pasiekimų 

palyginimas, įskaitymas, kaupimas ir perkėlimas, grindţiamas kreditais (studijų rezultatais ir 

studento studijavimo laiku) bei įvairiais jų kaupimo deriniais, kuriais remiantis suteikiama 

kvalifikacija arba vienos kvalifikacijos kreditus leidţiama įskaityti kaip kitos kvalifikacijos 

kreditus. 

Vertinimo kriterijai - poţymiai, kurie parodo, ar studijų dalyko, programos, institucijos ar 

padalinio ar studento veiklos kokybė atitinka nustatytus standartus (reikalavimus). 

Pastaba: Vertinimo kriterijai nurodo, į ką būtina ypač atkreipti dėmesį vertinant studijų 

kokybę. 
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MISIJA - profesionali ir socialiai atsakinga aktualių vadybos kompetencijų ir ekonominės 

minties plėtra. 

VIZIJA - dinamiškas ir modernus Europos vadybos ir ekonomikos universitetas, tenkinantis 

individualius, verslo ir visuomenės nuolatinio mokymosi poreikius. 

VERTYBĖS –  tai mūsų veiklos pagrindas, konstitucija, kurios laikomės kasdieniniame 

darbe ir skelbiame savo klientams. 

 Ekspertiškumas – kūrybingas profesionalumas. 

Ekspertiškumą mes suprantame kaip giliomis ţiniomis ir praktine patirtimi grįstą 

kūrybingą profesinį meistriškumą, pasireiškiantį holistiniu (visuminiu) matymu, įgalinantį 

įţvalgoms, alternatyvoms ir sprendimams. 

 Verslumas – idėja, iniciatyva ir įgyvendinimas. 

Verslumą suprantame kaip norą rasti ir įgyvendinti naujas galimybes, kuriančias didesnę 

kokybę ir vertę organizacijai ir kiekvienam asmeniškai. Verslumas mums – tai realizuota 

kūrybingumo išraiška. 

 Socialinė atsakomybė  – organizacijos, jos narių bei visuomenės interesų darna. 

Tai atsakingas poţiūris ir atviras santykis tarp darbuotojų, organizacijos ir visuomenės. 

Socialiai atsakingos  organizacijos komunikacija yra skaidri, sprendimai etiški ir ji 

tarnauja visuomenės paţangai. 

 Bendruomeniškumas – organizacijos narių susitelkimas ir bendradarbiavimas. 

Bendrų tikslų siekimas bendradarbiaujant ir šeimininkiškai rūpinantis Universitetu ir vieni 

kitais. Tai laisvanoriškas pasirinkimas. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS iki 2015:  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas  -  Verslo 

studijų lyderis Centrinėje ir Rytų Europoje, teikiantis aukščiausios kokybės tarptautines 

studijų ir mokymų programas ir savo veiklą grindţiantis relevantiškais (aktualiais) 

moksliniais tyrimais. 

.

2   ISM misija, vizija, vertybės, strateginis tikslas 



 

 

 

 

3   ISM strategija 



 

 

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas įkurtas 1999 m. – pirmoji Lietuvoje nevalstybinė 

aukštojo mokslo institucija, realizuojanti universitetines vadybos ir verslo administravimo ir 

ekonomikos  mokslų krypties bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų programas. 

Pagrindiniai mokyklos steigėjai yra BI Norvegijos verslo mokykla (angl.BI Norwegian 

Business School ) ir Norvegijos pramonės ir regioninio vystymo fondas (SND). ISM 

siekdamas būti dinamišku ir moderniu organizaciniu partneriu šiandieninėje sparčiai 

besikeičiančioje aplinkoje, savo veiklą grindţia moksliniais tyrimais bei yra atviras 

visuomenės nuolatinio mokymosi poreikiams. Aukšta studijų kokybė ISM leidţia lygiuotis į 

geriausius Europos universitetus, patenkinti individų mokymosi poreikius bei siekti savo 

misijos profesionalios  ir socialiai atsakingos aktualių vadybos kompetencijų ir ekonominės 

minties plėtros įgyvendinimo. 

Aukščiausi  ISM valdymo organai yra Dalininkų susirinkimas ir Valdyba. Valdyba skiriama ir 

yra atskaitinga Dalininkų susirinkimui. ISM Valdybą sudaro 9 nariai; jais  renkami 

administracijos, akademiniš darbuotojų bei studentų atstovai. Valdybos pirmininkas yra 

pagrindinio mokyklos steigėjo – BI Norvegijos verslo mokyklos prorektorius. Rektorius yra 

Valdybos narys, su balso teise dalyvauja Valdybos posėdţiuose bei su Pirmininku ruošia 

posėdţių darbotvarkę. Valdyba sprendţia strateginius ISM vystymosi klausimus, rūpinasi 

tinkamu mokyklos veiklos organizavimu, tvirtina mokyklos veiklos planus ir biudţetą, veiklos 

gaires, stebi strateginių planų įgyvendinimą bei pataria mokyklos politikos klausimais. 

Valdyba skiria Rektorių ir renkasi penkis – šešis kartus per metus.  

Senatas yra aukščiausias akademinis ISM valdymo organas. Jį sudaro 15 narių; senato 

nariais  yra ISM akademiniai darbuotojai, kitų Lietuvos ir uţsienio universitetų atstovai, 

Studentų atstovybės deleguoti studentai. Senatas tvirtina studijų  programas, priima 

sprendimus dėl naujų studijų programų ar jų krypčių įgyvendinimo, bei sprendţia kitus su 

studijų administravimu susijusius reikalus. Senatas renkasi  tris kartus metuose. 

Rektoratas yra patariamoji Rektoriaus taryba, kuri renkasi kas antrą savaitę. Rektoratą 

sudaro padalinių vadovai; jame svarstomi, sprendţiami ir priimami sprendimai 

administraciniai ir mokyklos valdymo klausimai.   

4   Kokybės valdymo principai ir politika 
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ISM  veiklą organizuoja ir vykdo mokyklos administracija. ISM administracijai vadovauja 

mokyklos Rektorius.  

Rektorius yra atskaitingas ISM Valdybai. Jis vadovauja mokyklos veiklai ir veikia jos vardu, 

Valdybos nustatytose ribose, organizuoja mokyklos administracijos darbą, atstovauja 

mokyklą ir palaiko ryšius su Lietuvos respublikos ir uţsienio aukštosiomis mokyklomis, 

mokslo bei kitomis įstaigomis.    

Studijų dekanas, Studijų prodekanai, Tyrimų direktorius ir Strateginės plėtros  ir vystymo 

direktorius  palaiko Rektoriaus instituciją bei savo atsakomybės ir ribose atlieka specifines ir 

konkrečias funkcijas. Toks funkcijų pasidalijimas uţtikrina aukštą visų ISM veiklos procesų 

valdymo efektyvumą.  

Visą ISM studijų ir mokslo procesą  palaiko Personalo, Bibliotekos, Tarptautinis, Rinkodaros 

ir IT skyriai. 

KOKYBĖS POLITIKA 

Plėtoti kokybės kultūrą, padedančią uţtikrinti aukščiausią studijų ir mokslo  tyrimų kokybę, 

bei uţtikrinti  unikalų teigiamą patyrimą, sukuriant pro-aktyvią meistriškumo ir svetingumo 

kultūrą organizacijoje. 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vadovybė uţtikrina, kad kokybės politika : 

 atitinka universiteto viziją, misiją ir vertybes 

 atitinka universiteto strateginius tikslus 

 siekia ne tik uţtikrinti, bet ir gerinti studijų kokybę  

 skatina  nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą 

 orientuota į socialinius dalininkus 

 pripaţįsta visų socialinių dalininkų indėlį gerinant kokybę (studentų, 

akademinių, administracijos darbuotojų, verslo, vyriausybinių organizacijų)  

 grįsta pasitikėjimu ir atsakomybe 

 aiškiai apibrėţtos atsakomybės, atskaitomybė, teikiama pakankama parama, 

įgalinanti    darbuotojus pasiekti tikslus. 

 skatina savęs vertinimą 

 atvira grįţtamajam ryšiui 

 sprendimų priėmimą grindţia faktais 
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 vadovaujasi nacionalinėmis ir tarptautinėmis  kokybės uţtikrinimo gairėmis 

 kokybės uţtikrinimo procedūrų skaidrumas.  Kokybės uţtikrinimas turi apimti 

konteksto, išteklių (input), procesų ir produkcijos (product/output) dimensijas 

akcentuojant produkciją (outputs) ir mokymosi/studijų rezultatus (outcomes). 
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Kokybės uţtikrinimui svarbus subsidiarumo principas, kuris reiškia, kad sprendimai dėl 

veiklos turi būti priimami tame lygmenyje, kuriame visų problemų ir procedūrinių klausimų 

sprendimas yra efektyviausiais. Tokiu būdu, kai sprendimų teisė patikima tam lygmeniui, 

kuriame jis efektyviausias, atsakomybė uţ veiklos kokybę taip pat paskirstoma visiems 

lygmenims: 

 INSTITUCINIS LYGMUO  

 PROGRAMOS LYGMUO  

 DALYKO / MODULIO LYGMUO 

 

Institucinis lygmuo:  

• Universiteto veiklos gerinimo strategija, nuolatinio veiklos tobulinimo siekiai. 

• Reikiamų struktūrų,  intelektinių, finansinių ir materialiųjų resursų skyrimas 

numatytų tikslų įgyvendinimui. 

• Kokybės vertinimo procesų, kūrybiškumo, inovacijų skatinimo ir nuolatinio veiklos 

tobulinimo ryšio uţtikrinimas. 

• Veiklos kokybės nuolatinio tobulinimo gerosios praktikos sklaidos skatinimas. 

• Studijų programų periodinis vertinimas instituciniu lygmeniu ir šio vertinimo 

rezultatų panaudojimas programų kokybei tobulinti. 

• Pakankamos dėstytojų didaktinės kompetencijos uţtikrinimas kurti, įgyvendinti 

bei tobulinti studijų programas. 

• Akademinio personalo pedagoginių kompetencijų kokybė bei jų tobulinimas. 

• Akademinės bendruomenės narių motyvacija ir pripaţinimo sistema. 

• Informacinė sistema, uţtikrinanti reikiamų duomenų kaupimą, analizę ir prieigą 

pagal nusistaytus kokybės tobulinimo parametrus  bendruomenėje. 

• Informacinė sistema, teikianti patikimą, tikslią ir aktualią informaciją 

suinteresuotiems asmenims apie teikiamas paslaugas, veiklos kokybės 

uţtikrinimą ir tobulinimą. 

Programos lygmuo: 

Operacinė atsakomybė uţ akademinių standartų ir kokybės valdymą :  

5   Kokybės užtikrinimo lygmenys 
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• Studijų programos relevantiškos, reguliariai stebimos ir periodiškai 

vertinamos, taip uţtikrinant jų tęstinį aktualumą ir paklausumą. 

• Studentų paţangos ir laimėjimų stebėsena. 

• Nuolatinio grįţtamojo ryšio palaikymas su darbdaviais, darbo rinkos atstovais 

ir su kitomis susijusiomis organizacijomis. 

• Programos mokymosi rezultatai ir struktūra leidţia bendradarbiauti su 

uţsienio aukštojo mokslo institucijomis. 

• Studijų programos studentų mokymuisi reikalingi ištekliai yra tinkami ir 

pakankami. 

• Studentams teikiama tinkama parama ir konsultavimas. 

• Studentai dalyvauja kokybės uţtikrinimo veikloje. 

 

Studijų dalyko / modulio lygmuo: 

• Studijų dalykui/moduliui suformuluoti studijų rezultatai atitinka studijų 

programos lygmens studijų rezultatus, yra aišku, kokį kompetentingumo lygį 

turi pasiekti studentas. 

• Subalansuotas mokymo/-osi krūvis. 

• Subalansuoti studijų mokymo/-osi ir vertinimo metodai. 

• Studentų pasiekimų vertinimas atliekamas pagal išanksto paskelbus kriterijus. 

• Grįţtamojo ryšio teikimas. 

• Grįţtamojo ryšio rinkimas. 
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Procesas yra aibė susijusių, struktūruotų veiklų ar uţduočių, kurios sukuria reikiamą 

paslaugą ar produktą tam tikriems vartotojams. Procesai leidţia apjungti strategiją, 

atsakančią į klausimą ką organizaciją turi pasiekti, su materialiais ir nematerialiais ištekliais 

naudojamais organizacijos veikloje.  

 

1 pav. Procesų sąsaja su strategija ir ištekliais 

Procesai apjungia organizacijos ir įgyvendinimo lygmenis. 

 

2 pav. Procesų lygmuo organizacijoje (P. Harmon) 

6   Procesų modelis 
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Svarbiausi proceso atributai: 

1. Procesas turi rezultatą, jei proceso metu nėra sukuriamas rezultatas 

arba sukuriamas rezultatas, kurio nenaudoja nei kiti procesai, nei 

klientai, tokio proceso reikia atsisakyti. 

2. Procesas turi pradţią. 

3. Procesas turi pabaigą. 

4. Procesas turi įeigą. 

5. Procesas turi išeigą. 

6. Procesas naudoja resursus. Resursai procese nėra sunaudojami ar 

transformuojami. 

7. Proceso uţduotys turi seką. 

8. Procesas turi vieną savininką. 

9. Procesas turi vieną arba daugiau vykdytojų. 

Ypatingai svarbios yra proceso savininko ir vykdytojo rolės. 

Proceso savininkas (angl. Process owner) turi uţtikrinti efektyvų proceso veikimą bei jo 

tobulinimą. Proceso savininko atsakomybės: 

• planuoti, priţiūrėti ir kontroliuoti proceso vykdymą; 

• uţtikrinti sąveiką su susijusiais procesais; 

• dalyvauti įgyvendinant proceso tobulinimą; 

• siekti proceso rodiklių. 

 

 

3 pav. Proceso savininko veiklos 
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Proceso vykdytojas (angl. Process operator) turi įgyvendinti procesą ir teikti informaciją 

proceso savininkui. Proceso vykdytojo atsakomybės: 

• suprasti proceso eigą ir rodiklius; 

• vykdyti procesą kuo efektyviau; 

• komunikuoti su proceso savininku – eiga, reikalingi pakeitimai; 

• dalyvauti įgyvendinant proceso tobulinimą; 

• siekti proceso rodiklių. 

 

 

4 pav. Proceso vykdytojo veiklos 

 

Procesus suskaidţius į uţduotis yra nustatoma, kurios atliekamos automatizuotai, kurias 

atlieka ţmonės. Ţmonių atliekamos uţduotys yra grupuojamos į roles, rolių pagrindu 

formuojamos pareigybės. 
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5 pav. Procesų ir darbo aprašymų sąsaja 

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto procesų modelio karkasas buvo suformuotas 

vykdant vidinę analizę, EQUIS reikalavimų analizę ir naudojant APQC (American 

production quality center) tarpramoninį, SAP karkasus.  

 

Nuoseklumas ir tarpusavio sąryšiai yra realizuojami procesų ir uţduočių lygmenyse. 

Procesai yra sudaryti iš uţduočių (terminas „uţduotis“ gali būti naudojamas kaip sinonimas 

terminui „veikla“), jei procese yra daug veiklų (rekomenduojamas kiekis 8-15), jos 

papildomai grupuojamos į subprocesus. Procesai yra apjungiami į procesų grupes pagal 

rezultatų sąsajas, t.y. procesai procesų grupėje gali būti susieti į vieną sistemą. Procesų 

grupės yra apjungiamos į kategorijas pagal rezultatus, procesų grupių tarpusavio sąryšiai 

nėra modeliuojami, šių rezultatų apjungimas į sistemą darytų modelį maţiau aiškų. 
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ISM procesų 

karkasas

Procesų kategorija

Procesų grupė

Procesas

Uţduotis

 

 

6 pav. Procesų karkaso struktūra ir hierarchija 

 

Karkasas suskaido organizacijoje vykdomus procesus į 12 kategorijų, 5 kategorijos apima 

pagrindinės veiklos procesus, 7 kategorijos apima valdymo ir palaikymo procesus. 
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7 pav. ISM Vadybos ir ekonomikos procesų modelis 

 

Pagrindinės veiklos procesuose siekiama kuo didesnio efektingumo, nes jų rezultatai yra 

arba tiesiogiai kuriantys vertę universiteto klientams (studentams, konsultuojamoms 

įmonėms, mokslinių tyrimų pirkėjams ir pan.), arba naudojami kaip tarpiniai rezultatai 

procesų, kurių rezultatas kuria vertę klientams. 

Valdymo ir palaikymo procesuose siekiama kuo didesnio efektyvumo, nes jų rezultatai 

tiesiogiai nėra susiję su vertės kūrimu klientams. 

Procesai yra suskirstyti į 84 kategorijas, kuriose yra virš 1000 procesų. 

1.0 Parengti viziją ir strategiją 

 1.1 Apibrėţti verslo modelį ir ilgalaikę viziją 

 1.2 Sukurti verslo strategiją 

 1.3 Valdyti strategines iniciatyvas 

 

2.0 Sukurti, valdyti produktus ir paslaugas 

 2.1 Valdyti programų portfelį 

 2.2 Vystyti programas ir mokymo metodus 

 2.3 Stebėti, vertinti programas ir dalykus 
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 2.4 Valdyti mokslinius tyrimus 

 

3.0 Išpopuliarinti, parduoti produktus ir paslaugas 

 3.1 Suprasti rinkas, klientus ir galimybes 

 3.2 Sukurti rinkodaros strategiją 

 3.3 Sukurti pardavimų strategiją 

 3.4 Sukurti ir valdyti rinkodaros planus 

 3.5 Sukurti ir valdyti pardavimų planus 

 3.8 Vystyti ir valdytų studentų/dalyvių sudominimą, atranką, registraciją 

 

4.0 Suteikti produktus ir paslaugas 

 4.1 Suplanuoti ir paskirti reikiamus resursus 

 4.2 Aprūpinti medţiagomis ir paslaugomis 

 4.4 Teikti programas ir mokymus 

 4.5 Įvertinti studentų/dalyvių pasiekimus 

 4.6 Suteikti infrastruktūros paslaugas 

 4.7 Suteikti bibliotekos paslaugas 

 4.8 Suteikti akademines paslaugas 

 4.9 Suteikti finansinę pagalbą 

 4.10 Valdyti mainų veiklas 

 4.11 Aptarnauti studijas ir renginius 

 

5.0 Suteikti po pardavimines paslaugas ir apmokestinti klientą 

 5.1 Valdyti alumni veiklas 

 5.2 Suteikti karjeros centro paslaugas 

 5.3 Parengti aptarnavimo strategiją 

 5.4 Valdyti aptarnavimo operacijas 

 5.5 Apmokestinti klientą 
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6.0 Vystyti ir valdyti ţmogiškuosius išteklius 

 6.1 Vystyti ir valdyti ŢI planus, politiką, strategiją 

 6.2 Sudominti, pritraukti ir atsirinkti darbuotojus 

 6.3 Vystyti ir konsultuoti darbuotojus 

 6.4 Motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus 

 6.5 Perkelti ir atleisti darbuotojus 

 6.6 Valdyti darbuotojų informaciją 

 6.7 Vystyti ir konsultuoti išorinius dėstytojus 

 

7.0 Valdyti informacines technologijas 

 7.1 Valdyti informacinių technologijų architektūrą ir naudą 

 7.2 Vystyti ir valdyti santykius su vartotojais 

 7.3 Valdyti universiteto informaciją 

 7.4 Vystyti ir palaikyti informacinių technologijų sprendimus 

 7.5 Diegti informacinių technologijų sprendimus 

 7.6 Teikti ir palaikyti informacinių technologijų paslaugas 

 7.7 Valdyti IT ţinias 

 7.8 Valdyti atsparumą ir riziką informacinių technologijų srityje 

 

8.0 Valdyti finansinius išteklius 

 8.1 Vykdyti planavimą ir valdymo apskaitą 

 8.2 Vykdyti pajamų apskaitą 

 8.3 Vykdyti bendrą apskaitą ir teikti ataskaitas 

 8.4 Vykdyti ilgalaikio turto apskaitą 

 8.5 Apdoroti darbo uţmokestį 

 8.6 Vykdyti išmokėjimą ir uţskaitą 

 8.7 Vykdyti grynų pinigų operacijas 
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 8.8 Valdyti vidinę kontrolę 

 8.9 Valdyti mokesčių mokėjimą 

 8.10 Valdyti konsolidavimą 

 

   9.0 Valdyti pastatus 

 9.1 Valdyti pastatų kompoziciją ir įsigijimus 

 9.2 Suteikti darbo, mokymo, mokymosi aplinką ir apstatymą 

 9.3Atsisakyti nereikalingos darbo, mokymo, mokymosi aplinkos ir apstatymo 

 9.4 Valdyti fizinę pastatų riziką 

 

10.0 Valdyti sveikatos prieţiūrą ir saugą 

 10.1 Nustatyti sveikatos prieţiūros ir saugos veiksnius 

 10.2 Sukurti ir įgyvendinti sveikatos prieţiūros ir saugos programą 

 10.3 Mokyti darbuotojus 

 10.4 Stebėti sveikatos prieţiūros ir saugos programą 

 10.5 Uţtikrinti suderinamų su įstatymų reikalavimais 

 10.6 Valdyti kompensavimą 

 

11.0 Valdyti išorinius ryšius ir finansavimą 

 11.2 Valdyti išorinius ryšius (su valstybe, pramone, bendruomene, t.t.) 

 11.3 Valdyti ryšius su valdyba 

 11.4 Valdyti teisinius ir etinius klausimus 

 11.5 Valdyti viešųjų ryšių programą 

 

12.0 Valdyti ţinias, tobulėjimą ir pokyčius 

 12.1 Išvystyti organizacinių ţinių valdymo gebėjimą 

 12.2 Sukurti ir valdyti universiteto našumo strategiją 

 12.3 Lyginti našumą 
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 12.4 Valdyti pokyčius 

  

Procesų valdyme nuolatinis dėmesys skiriamas nuolatiniam tobulinimui, uţ kurį yra 

atsakingi procesų savininkai, o jiems teikia informaciją ir bendradarbiauja tobulinant 

procesų vykdytojai. 

 

 

8 pav. Proceso našumo ir vykdymo gebėjimų skirtumo nustatymas 

 

Tobulinant yra nustatomas našumo skirtumas nuo norimo našumo, tada yra apibrėţiama 

kaip turime dirbti, tai apibrėţus galime nustatyti gebėjimų skirtumą ir jį panaikinti pertvarkant 

esamą procesą, suteikiant naujas kompetencijas, automatizuojant reikiamas dalis. 
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7   Kokybės valdymo procesai 

Sukurti studijų 

programą 

Patikrinti 

programą rinkoje 
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9. pav. Kokybės valdymo procesai: stebėsena ir vertinimas 

 

ISM kokybės valdymo procesai remiasi Demingo ciklo principu: Planuok – Vykdyk – Tikrink 

– Veik. Sukurtos naujos studijų programos yra nuolat stebimos ir periodiškai vertinamos, 

tikrinamas jų aktualumas ir atitikimas rinkos poreikiams. Stebint programą programų 

portfelio kontekste yra priimami sprendimai dėl tolimesnių programos tobulinimų arba 

uţdarymo/suspendavimo. Priėmus sprendimą dėl programos tobulinimo ir įvykdţius 

reikalingus pakeitimus programa toliau stebima ir vertinama. 

Ţemiau pateikiamos kokybės valdymo procesų specifikacijos. 

 

 

  

Uždaryti 

programą 

Patobulinti 

programą 

Stebėti programų 

prtfelį 

Stebėti programą 

ir dalykus 
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ISM universiteto veikla grindţiama atvirumu, sąţiningumu, bendrosios ir akademinės etikos 

principais bei operatyviu universiteto bendruomenės ir visuomenės informavimu apie 

universiteto veiklą, pasiekimus bei pokyčius. Universitetas nuolat skelbia naujausią tikslią ir 

nešališką kiekybinę bei kokybinę informaciją apie vykdomas studijų programas ir 

suteikiamas kvalifikacijas. 

ISM universitete laikomasi šių informavimo principų: 
 

1. Komunikacijos atvirumo, aiškumo, sąžiningumo bei nedviprasmiškumo 

principo.  

2. Tikros ir teisingos komunikacijos principo. Visa komunikacija turi būti tikra, 

teisinga, o jos galima įtaka arba poveikis turi būti iš anksto įvertinti ir apsvarstyti 

prieš komunikuojant. 

3. Atsakomybės principo. Uţ komunikacijos priemonių (kanalų) parinkimą 

(naudojimą, taikymą) bei uţ komunikacijos turinį ir jo poveikį atsako komunikacijos 

siuntėjas. 

4. Operatyvumo principo.  

5. Etiškos komunikacijos principo. 

6. Grįžtamojo ryšio siekimo principo.  

 

IŠORINĖS KOMUNIKACIJOS POLITIKA 

Išorinės komunikacijos tikslas - komunikacija su pagrindiniais socialiniais partneriais 

organizacijos išorėje. Išorinė komunikacija apima šią viešinamą informaciją: 

 Universiteto strategija, tikslai, misija, vizija, vertybės 

 Universiteto teikiamos paslaugos: studijų ir mokymų programos, moksliniai 

tyrimai 

 Priėmimo į studijas reikalavimai, studentų skaičiai 

 Instituciniai ir studijų programų išorinio kokybės vertinimo rezultatai 

 Narystė organizacijose, partnerystėse su kitomis įmonėmis 

 Dalyvavimas struktūrinių fondų paramos programose 

 Rektoriaus metinė ataskaita 

 Universiteto renginiai, pasiekimai, apdovanojimai ir pan. 

 Pokyčių komunikacija (vadovybės kaita, reorganizacija ir pan.) 

 Kita vieša su ISM veikla susijusi informacija. 

8   Informavimo kokybė 
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Informacija pateikiama universiteto internetiniame puslapyje www.ism.lt, bendraujant su 

ţiniasklaidos atstovais, platinamuose pranešimuose spaudai, talpinama universiteto 

socialiniuose tinklalapiuose, tiesiogiai bendraujant su suinteresuotais asmenimis.  

 

Neviešinama ši su universiteto veikla susijusi informacija: 

 Informacija apie konkrečius studentus: jų asmens duomenys, adresas, 

paţangumas, įvertinimai, nekomentuojami jų sugebėjimai 

 Darbuotojų atlyginimai, kiti finansiniai duomenys išskyrus patvirtintus rodiklius, 

skelbiamus per finansinių rezultatų pristatymą 

 Rinkos gandai arba prielaidos nekomentuojami. Skelbiama tik faktais, o ne 

spekuliacijomis paremta informacija. 

 

VIDINĖS KOMUNIKACIJOS POLITIKA 

Vidinė komunikacija – tai informacijos mainai universiteto viduje. ISM siekia palaikyti 

efektyvią vidinę komunikaciją tarp universiteto bendruomenės narių - studentų, doktorantų, 

akademinių ir administracinių darbuotojų. Siekiama, kad vidinė komunikacija padėtų kurti 

geresnę studijų, darbo, socialinę ir asmeninę aplinką bei vidinį klimatą, padėtų universiteto 

bendruomenės nariams geriau suprasti universiteto strategiją ir tikslus. 

Vidinės komunikacijos tvarka ir atsakingi padaliniai: 

Padalinys 
atsakingas 

už 
komunikac

iją 

 

Komunikuojama 
informacija 

Kada / nuo / 
iki kada 

komunikuoja
ma? 

Kokia priemone 
komunikuojama, kur 

talpinamas žinutės tekstas? 

Rektoratas 

1 
Rektoriaus 
pavadavimas 

Likus 2 
dienoms iki 
išvykos/atosto
gų 

ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt ) 

2 

Darbuotojams aktuali 
informacija iš 
Rektorato posėdţių 
protokolų 

Per 5 dienas 
po posėdţio 

ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt ) 
W:\!Bendra 
informacija!\Rektorato 
informacija\Protokolai 

http://www.ism.lt/
mailto:staff@ism.lt


 
 

 

 

 

 

 

 

Kokybės vadovas 28 
 

 

3 
Rektoriaus darbo 
Vilniuje ir Kaune 
grafikas 

Nuolat  

W:\!Bendra 
informacija!\Rektorato 
informacija\Rektoriaus darbo 
grafikas 

4 
Rektoriaus 
komandiruočių 
ataskaitos 

Pagal poreikį 
ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt ) 

5 
Rektoriaus asmeniniai 
sveikinimai ir padėkos 

Pagal poreikį 
ISM el. pašto sistema; visuotiniai 
darbuotojų susirinkimai 

6 

ISM 
strategija/vertybės/fin
ansiniai rezultatai ir 
kt. 

Per 3 dienas 
po pasikeitimų 
arba naujos 
reikšmingos 
informacijos 
atsiradimo 

ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt ) 
 Outlook://Public Folders/All 
Public Folders/ISM/* bendri 
katalogai/ Rektorato informacija 

 

7 
Visuotinio darbuotojų 
susirinkimo 
medţiaga.  

Per 3 dienas 
po susirinkimo 

ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt ); 
W:\!Bendra 
informacija!\Rektorato 
informacija\Staff meetings 

8 
Rektoriaus įsakymai 
veiklos klausimais 

Visiems 
prieinami W 
diske 

W:\!Bendra informacija!\ISM 
dokumentacija\Įsakymai\Rektoria
us įsakymai veiklos klausimais 
01-07 

Rinkodaros 
padalinys 

1 Pranešimai spaudai Tą pačią dieną www.ism.lt 

2 

Universiteto renginiai 

ISM bendruomenės 
narių pasisakymai 
ţiniasklaidoje 

Aktualios naujienos 
ţiniasklaidoje 

ISM padalinių 
naujienos  

Informacija apie 
vizituojančius 
dėstytojus 

ISM SA naujienos 

Kartą savaitėje 

Vidinis ISM elektroninis 
naujienlaiškis 
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3 Priėmimo tvarkos 
Po patvirtinimo 
Rektoriaus 
įsakymu 

W:\!Bendra informacija!\ISM 
dokumentacija\Įsakymai\Rektoria
us įsakymai veiklos klausimais 
01-07 

4 
Informacija apie ISM 
firminio stiliaus 
pokyčius 

Iš karto po 
pasikeitimų 

ISM el. pašto sistema; 

W:\!Bendra informacija!\Firminis 
stilius 

  

Ţmogiškųjų 
išteklių 
padalinys 

1 

Informacija apie ISM 
darbuotojus: 

a) įdarbinimas, 
pareigų 
keitimas, darbo 
vietos ir/ar 
kontaktinių 
duomenų 
pasikeitimai  ir 
kt. 

 

b) jubiliejai, 
santuoka, vaiko 
gimimas, 
netektis. 

 

 

 

Per 1 dieną po 
pasikeitimų 

 

 

Tą pačią dieną 

 

 

ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt); W:\!Bendra 
informacija!\ISMdokumentacija\D
arbuotojų sąrašai 

Outlook://Public Folders/All 
Public Folders/ISM/* bendri 
katalogai/HR informacija; 
Outlook://Public Folders/All 
Public Folders/ISM/* bendri 
katalogai/ darbuotojų gimtadieniai 

2 

Renginiai: 

a) planuoti 
visuotiniai 
darbuotojų 
susirinkimai 

b) planuoti 
akademinių 
darbuotojų 
susirinkimai 

c) planuotos 
metinės šventės  

d) planuojami 
rinkimai 

e) planuoti 
kompetencijų 
ugdymo 
renginiai 

f) neplanuoti 
susirinkimai ar 

 

Prieš 1 mėnesį 
 
 
Prieš 1 mėnesį 
 
 
Prieš 2 
mėnesius 
 
Tą pačią dieną 
Per 3 dienas 
Prieš 1 mėn. 
 
 
Prieš 2 dienas 
 
 
Prieš 1 savaitę 

ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt); 
Outlook://Public Folders/All 
Public Folders/ISM/* bendri 
katalogai/HR informacija; 
Outlook://Public Folders/All 
Public Folders/ISM/* bendri 
katalogai/ ISM renginiai (arba tik 
ISM_ACD; ISM_ACD) 

mailto:staff@ism.lt
mailto:staff@ism.lt
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pasitarimai 
g) komisijų, 

komitetų 
posėdţiai 
(planuoti ar 
neplanuoti) 

3 
Informacija personalo 
klausimais 

Tą pačią dieną 
ISM el. pašto sistema (Info 
ţinutė: staff@ism.lt); 

4 
Informacija apie 
naujas HR tvarkas ir 
politikas 

Rektoriaus 
įsakymo dieną 

ISM el. pašto sistema (Info 
ţinutė: staff@ism.lt); 
W:\!Bendra 
informacija!\ISMdokumentacija\IS
M vidaus tvarkos/HR 

Studijų 
padalinys 

1 
Informacija apie 
programų portfelio 
pakeitimus 

Iš karto po 
pasikeitimų 

Darbuotojams info ţinutė ISM el. 
pašto sistema; visuotiniai 
darbuotojų susirinkimai 

Studentams e-mokymo sistema; 
ISM el. pašto sistema 

 

2 

Studijų informacijos ir 
kt. aktualios 
informacijos teikimas 
BSc, MSc, MM 
studentams 

Vyksta nuolat 

E-mokymo sistema; ISM el. pašto 
sistema; studijų padalinio 
informacinės lentos 

3 

Reikalingos  
informacijos teikimas 
apie ISM tvarkas  
neetatiniams 
dėstytojams 

Vyksta nuolat 

E-mokymo sistema; ISM el. pašto 
sistema; dėstytojų susirinkimų 
metu 

Infrastruktū
ros 
padalinys 

 

1 
Informaciniai 
pranešimai 

Pagal poreikį 
ISM el. pašto sistema (Info 
ţinutė: staff@ism.lt); Visuotiniai 
darbuotojų susirinkimai 

2 Bendros ISM tvarkos 
Ne vėliau per 
savaitę 

ISM el. pašto sistema (Info 
ţinutė: staff@ism.lt); 

Finansų 
padalinys  

Informaciniai 
pranešimai 

Pagal poreikį 
ISM el. pašto sistema (Info 
ţinutė: staff@ism.lt); visuotiniai 
darbuotojų susirinkimai 

 Bendros ISM tvarkos 
Ne vėliau per 
savaitę 

ISM el. pašto sistema (Info 
ţinutė: staff@ism.lt) 

Tarptautinių 1 Renginiai Prieš mėnesį? ISM alumnų internetinė platforma  

mailto:staff@ism.lt
mailto:staff@ism.lt
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ryšių 
skyrius ir 
Karjeros 
centras 2 

Informacija apie 
darbo ir praktikos 
vietas studentams ir 
alumnams 

Vyksta nuolat 

www.ism.lt; 

ISM el. pašto sistema; 

Skelbimai informacinėse lentose; 

ISM alumnų internetinė platforma 

3 

Informacija apie 
bendradarbiavimą su 
kitomis uţsienio 
aukštosiomis 
mokyklomis bei 
studentų ir 
akademinių 
darbuotojų galimybes 
lankytis uţsienio 
institucijose ir 
konferencijose. 

Pagal poreikį 

www.ism.lt; 

ISM el. pašto sistema; 

E-mokymo sistema 

Mokslinių 
tyrimų ir 
doktorantūr
os 
padalinys 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Informacija apie 
vyksiančias 
konferencijas 

Informacija apie 
vyksiančius 
atviruosius seminarus 
tyrėjams 

Skelbia kvietimus 
atlikti tyrimus ir kitą 
mokslinę-vystomąją 
veiklą 

Skelbia informaciją 
apie atestaciją ir jos 
rezultatus  

Informuoja apie tyrėjų 
susirinkimus ir kitą 
veiklą 

Informavimas apie 
naujas monografijas ir 
kitas reikšmingas 
mokslines 
publikacijas 

Pagal poreikį 

ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt arba tik 
ISM_ACD; ISM_ACD)  );  

vidinis elektroninis ISM 
naujienlaiškis;  

visuotinis darbuotojų 
susirinkimas. 

Kokybės 
centras 1 

Informacija apie 
rengiamą institucinę 
savianalizę  

Pagal poreikį 
ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt); W:\!Bendra 
informacija!\ISMdokumentacija\IS

http://www.ism.lt/
http://www.ism.lt/
mailto:staff@ism.lt
mailto:staff@ism.lt
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M vidaus tvarkos\Savianalizės 

 

2 
Informacija apie 
išorinį universiteto 
kokybės vertinimą 

Pagal poreikį 
ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt); 

3 
Informacija apie vidinį 
kokybės vertinimą 

Po įvykusių 
apklausų 

ISM el. pašto sistema (info 
ţinutė: staff@ism.lt) 

4 

Informacija apie 
pasikeitimus studijų ir 
mokslo tvarkose, 
įstatymuose 

Iš karto po 
pasikeitimų 

ISM el. pašto sistema 

Biblioteka 
1 Naujienlaiškis 

Kartą į 
semestrą 

ISM el. pašto sistema; www.ism.lt 

 

2 
Informacija apie 
vykstančius renginius  

Pagal poreikį 
Vidinis elektroninis ISM 
naujienlaiškis  

Visi 
padaliniai  

Bet kuris kitas, 
anksčiau neįvardintas 
pranešimas (skubus) 

Tą pačią dieną 
Info ţinutė: staff@ism.lt  

  

http://www.ism.lt/
mailto:staff@ism.lt
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1. ISM kokybės vadovo (toliau – Kokybės vadovas) valdymas vyksta pagal Kokybės 

vadove nustatytų studijų kokybės rodiklių (toliau – Rodikliai) analizavimo tvarką ir 

terminus, bei Kokybės vadovo atnaujinimo tvarką ir procedūras.    

2. Rodiklių sąrašą sudaro studentų, dėstytojų ir studijų finansavimo sričių rodikliai.  

3. Rodikliai ir duomenų jiems rinkimo periodiškumas nustatyti Kokybės vadovo 

Kokybės matavimo rodiklių dalyje (psl. 65).  

4. ISM studijų kokybės stebėsenai gali būti naudojami ir kiti nacionaliniai ar tarptautiniai 

studijų procesus matuojantys rodikliai.  

5. Duomenis rodiklių skaičiavimui pagal iš anksto parengtą grafiką teikia ISM Studijų, 

Vadovų mokyklos, Doktorantūros, Tarptautinių ryšių, Finansų, Infrastruktūros 

padaliniai. Rodiklius kiekvienų kalendorinių metų IV ketvirtį analizuoja ISM Kokybės 

centras (toliau – Kokybės centras).    

6. Kokybės centras išanalizavęs Rodiklius teikia informaciją, išvadas ir siūlymus dėl 

studijų kokybės būklės gerinimo ISM valdymo organams: Valdybai, Rektoratui, 

Senatui, Verslo tarybai.  

7. Kokybės vadovas ir Rodikliai gali būti atnaujinami ne daţniau kaip 1 kartą per 

kalendorinius metus.  

8. Kokybės vadovo ir Rodiklių atnaujinimui sudaroma darbo grupė iš ISM 

administracijos, akademinių darbuotojų ir studentų atstovų. Darbo grupei vadovauja 

Kokybės centras.  

9. Sprendimą dėl darbo grupės parengtų Kokybės vadovo ir Rodiklių pakeitimų priima ir 

įsakymu tvirtina ISM Rektorius. 

10. Siekiant uţtikrinti ISM veiklos efektyvumą ir skaidrumą Kokybės vadovas skelbiamas 

viešojoje erdvėje.  

9   Kokybės vadovo valdymo tvarka 


