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INFORMACIJA APIE TARPTAUTINĘ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ 

(TTVAM) 

 

 

TTVAM yra Lietuvos Respublikos privati mokslo ir studijų institucija, vykdanti pirmosios pakopos 

kolegines studijas. Absolventams, įvykdžiusiems visus pasirinktos studijų programos reikalavimus, 

suteikiamas atitinkamos studijų krypties (ar šakos) profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

 

TTVAM veiklos objektas – koleginių studijų organizavimas ir vykdymas, kvalifikacijų, kurioms 

įgyti būtinas aukštasis išsilavinimas, teikimas, taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir plėtojimas, 

eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatų taikymas, mokslo žinių kūrimas, kaupimas ir skleidimas, 

kūrybinės veiklos ir kultūros plėtojimas, akademinės bendruomenės vertybių ir tradicijų 

puoselėjimas. 

 

TTVAM veiklą apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, TTVAM statutas ir kiti 

teisiniai dokumentai. TTVAM valdymo organas yra TTVAM direktorius. 

 

TTVAM istorijos pradžia (1998 m.) beveik sutampa su Bolonijos deklaracijos „Europos aukštojo 

mokslo erdvė“ paskelbimu 1999 m. Tuomet prasidėjo Bolonijos procesas, kurio tikslas – sukurti 

bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę. Deklaracijos nulemtos reformos Lietuvos ir Europos 

aukštajame moksle turėjo tiesioginės įtakos TTVAM vystymuisi. 2001 m. po sėkmingos 

akreditacijos pakeistas institucijos statusas – TTVAM pradėjo vykdyti aukštojo neuniversitetinio 

išsilavinimo (nuo 2009 m. –  kolegines) studijas. 2007 m. TTVAM įgijo teisę absolventams suteikti 

profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

 

TTVAM veikia patariamieji ir savivaldos organai: TTVAM taryba ir TTVAM akademinė taryba.  

 

TTVAM padaliniai – fakultetai, katedros ir centrai (skyriai). Fakultetus valdo fakulteto taryba 

(dekanas, prodekanas ir katedrų vedėjai) ir dekanas. Katedra yra fakulteto akademinis padalinys, 

atsakingas už vienos ar kelių glaudžiai susijusių studijų programų ir mokslo krypčių ar šakų veiklą. 

 

TTVAM vykdo socialinių mokslų srities 10 studijų programų, taip pat sudarytos sąlygos 4 iš šių 

studijų programų studijuoti anglų kalba. TTVAM studijų procese intensyviai naudojamas nuotolinių 

studijų būdas. Nuotoliniu ar iš dalies nuotoliniu būdu gali studijuoti ir ištęstinių, ir nuolatinių 

studijų studentai. 

 

TTVAM bibliotekoje studentai gali naudotis gausiais metodinės, norminės ir kt. literatūros fondais, 

žodynais, duomenų bazėmis. Bibliotekos fondai nuolat atnaujinami. TTVAM biblioteka yra įstojusi 

į tarptautinį bibliotekų tinklą ALEPH. 

 

2006 m. siekdama užtikrinti vykdomų studijų kokybę pagal Europos aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimo nuostatas ir gaires TTVAM savo veikloje įdiegė kokybės valdymo sistemą, kuri yra 

sertifikuota pagal tarptautinį ISO 9001:2008 standartą. Nuo 2011 m. į TTVAM veiklą 

integruojamos socialinės atsakomybės standarto ISO 26000:2010 rekomendacijos.  
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TTVAM KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPAI IR VERTYBĖS 

 

TTVAM vykdomų studijų kokybė tai – gebėjimas tenkinti su studijomis siejamus lūkesčius, asmens 

ir visuomenės poreikius. TTVAM vadovybė įsipareigoja įgyvendinti kokybės vadybos sistemą, 

atitinkančią Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires bei ISO 9001:2008 

standarto reikalavimus, ir nuolat tobulinti jos rezultatyvumą. Šie įsipareigojimai vykdomi visiems 

TTVAM darbuotojams aktyviai dalyvaujant kokybės vadybos sistemoje. 

TTVAM studijų kokybės užtikrinimo bendrieji principai: 

visuotinumas – užtikrinant kokybę dalyvauja visi studijų dalyviai, siekiama įtraukti visas 

suinteresuotąsias šalis; 

pažangumas – inovacijų ir pozityvios kaitos skatinimas pasirenkant kokybės užtikrinimo būdus ir 

priemones; 

tarptautiškumas – tarptautinio bendradarbiavimo siekimas ir gerosios patirties mainai; 

nuoseklumas – kokybės užtikrinimo tikslų, principų ir priemonių dermė. 

TTVAM studijų kokybės samprata kuriama pagal šiuos principus: 

dialogiškumo – visų suinteresuotųjų šalių teisė dalyvauti apibrėžiant reikalavimus studijoms; 

susitarimo – skirtingų požiūrių derinimo ir visoms suinteresuotoms šalims priimtinos vizijos, kaip 

turi būti vykdomos studijos, siekimo; 

konkretumo – vizijų ir siekių įgyvendinimo per konkrečius ir pamatuojamus tikslus. 

TTVAM ypatingą dėmesį skiria šioms suinteresuotųjų šalių grupėms: 

studentams – TTVAM siekia būti profesionaliausia ir draugiškiausia aukštąja mokykla, vykdančia 

kolegines studijas Lietuvoje; 

darbuotojams – TTVAM siekia, kad darbuotojai didžiuotųsi, esantys TTVAM bendruomenės 

nariais; TTVAM sudaro geriausias galimybes tobulėti tarp Lietuvos aukštojo mokslo institucijų;  

darbdaviams – TTVAM siekia, kad darbdaviai teiktų pirmenybę TTVAM absolventams; 

visuomenei –TTVAM siekia prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo, būti atvira bendruomenei 

aukštąja mokykla ir būti tarp socialiai atsakingiausių organizacijų Lietuvoje. 

TTVAM studijų kokybės vertinimo principai: 

skaidrumas – išorinio vertinimo tikslų, kriterijų ir procedūrų apibrėžtumas ir viešumas, išvadų 

prieinamumas; 

įvairiapusiškumas – skirtingų informacijos šaltinių, vertinimo būdų ir perspektyvų, pavyzdžiui, 

išorinio ir vidinio, kokybinio ir kiekybinio vertinimo derinimas siekiant išvadų tikslumo; 

naudingumas – vertinimo išvadų tinkamumas ir naudojimas veiklai gerinti, procesams valdyti ir 

kaitos strategijoms kurti; 

saikingumas – būtinų ir pakankamų kokybės vertinimo priemonių pasirinkimas atsižvelgiant į jų 

išlaidas. 

TTVAM studijų kokybės gerinimo principai: 

pagrįstumas – procesų valdymas ir sprendimų grindimas stebėsenos teikiamais įrodymais, 

vertinimų išvadomis; 

tęstinumas – inovacijų ryšio su įprasta sėkminga praktika ir sukaupta patirtimi išsaugojimas; 

gebėjimų kūrimas – mokymai ir kitokia pagalba darbuotojams siekiant tenkinti aukštesnius 

reikalavimus bei vykdyti naujus uždavinius; 

naudingumas – pridėtinės vertės suinteresuotosioms šalims kūrimas. 
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KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA 

 

1. Bendrieji reikalavimai 

TTVAM sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendina ir prižiūri vidinę studijų kokybės vadybos 

sistemą, kad pademonstruotų savo sugebėjimą pastoviai vykdyti veiklą, kuri atitiktų suinteresuotųjų 

šalių ir taikomus norminius reikalavimus ir padidintų suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą. 

Šiuo tikslu TTVAM: 

 nustatė kokybės vadybos sistemos procesus, apibrėžė jų eiliškumą ir ryšius tarp jų; 

 Kokybės vadove, procedūrose, planavimo ir tikslų nustatymo procesuose apibrėžė kriterijus 

ir metodus, kurių reikia, kad būtų užtikrintas rezultatyvus šių procesų vykdymas ir 

valdymas; 

 nuolatos apsirūpina reikiamais šių procesų vykdymui ir kontrolei ištekliais ir informacija; 

 kontroliuoja, matuoja ir analizuoja šiuos procesus; 

 imasi veiksmų, kad būtų pasiekti suplanuoti rezultatai ir procesai būtų nuolat tobulinami. 

 

2. Taikymo sritis 

Kokybės vadybos sistema apima šias TTVAM veiklas: 

 aukštojo mokslo koleginių studijų programų rengimas, organizavimas ir vykdymas; 

 taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir konsultacinių paslaugų teikimas; 

 neformaliojo švietimo mokymo programų rengimas, organizavimas ir vykdymas. 

 

Kokybės vadybos sistema taikoma visoje TTVAM ir atitinka ISO 9001:2008 standarto reikalavimus 

ir Europos nuostatas ir gaires vidiniam aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimui. Dėl TTVAM 

veiklos specifikos ISO 9001:2008 standarto reikalavimas 7.6 neaktualus ir netaikomas, nes kokybei 

užtikrinti nėra reikalinga kalibruota matavimo įranga. 

 

3. Kokybės užtikrinimo politika ir procedūros 

3.1. Kokybės vadybos sistemos procesai ir 

procedūros 

TTVAM yra apibrėžti kokybės vadybos sistemos procesai, o jų valdymas aprašytas procedūrose. 

Procedūrose numatyti veikimo būdai, TTVAM darbuotojų atliekami veiksmai. Procedūros skirtos 

TTVAM darbuotojams ir, jei direktoriaus įsakymu nenumatyta kitaip, jos negali būti naudojamos 

kitais tikslais nei TTVAM veiklai vykdyti, be TTVAM direktoriaus leidimo, skelbiamos tretiesiems 

asmenims. Procesai skirstomi į pagrindinius, palaikomuosius ir vadovybinius. Pagrindiniai procesai 

sukuria pridedamąją vertę išorinėms suinteresuotoms šalims. Palaikomųjų procesų tikslas – 

aprūpinti pagrindinius procesus reikiamais ištekliais arba inicijuoti valdymo sprendimus. 

Vadovybiniai procesai yra skirti analizuoti ir tobulinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą. 

 

PAGRINDINIAI PROCESAI 

Rinkodara Suinteresuotųjų šalių ir jų poreikių nustatymas (studentai, absolventai, verslo 

įmonės ir kt. organizacijos, darbdaviai, valstybės institucijos, visuomenė, 

gimnazijos ir mokyklos). Rinkodaros priemonės, rinkodaros planų sudarymas, jų 

vykdymas ir perplanavimas. Grįžtamojo ryšio užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių 

tyrimai. Rinkodaros procesas apima rinkodarą Lietuvoje, skirtą Lietuvos 

piliečiams (visiems socialiniams dalininkams), ir rinkodarą užsienyje, skirtą 

tarptautinių studijų potencialiems studentams (ir kitiems socialiniams 

dalininkams). 

Studentų 

priėmimas 

Studentų planavimas. Informacijos potencialiems studentams pateikimas, 

priėmimo studijuoti skelbimas, konsultavimas apie studijas. Prašymų studijuoti 

priėmimas, nagrinėjimas, potencialių studentų įvertinimas, studijų sutarčių 

sudarymas.  

Procesas apima: 

 studentus, Lietuvos Respublikos piliečius, ketinančius studijuoti nuolatine 

arba ištęstine forma (priėmimas studijuoti tradiciniu ar nuotoliniu būdu yra 
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toks pat); 

 studentus, užsienio šalių piliečius, ketinančius studijuoti nuolatine forma 

tradiciniu būdu (svarbus turimo išsilavinimo pripažinimas ir vizos gavimas); 

 studentus, užsienio šalių piliečius, ketinančius studijuoti nuolatine forma 

nuotoliniu būdu (svarbus turimo išsilavinimo pripažinimas).  

Studijų 

programų 

rengimas  ir 

priežiūra 

Studijų programos rengimo inicijavimas. Atsakingų asmenų paskyrimas. 

Įvestinių duomenų nustatymas ir užrašymas. Išvestinių duomenų apibrėžimas. 

Studijų programos rengimo analizė ir patikrinimas (akreditavimas). Studijų 

programos patvirtinimo (vertinimo) tvarka. 

Studijų programos keitimai. 

Studijų 

vykdymas 

Studijų grafikų ir tvarkaraščių sudarymas, vykdymas, priežiūra, keitimai.  

Studentų 

pasiektų 

studijų 

rezultatų 

vertinimas 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo struktūra, vertinimo kriterijai ir reikalavimai. 

Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas. 

Procesas apima: 

 studentų pasiektų TTVAM vykdomų studijų programų dalykų studijų 

rezultatų vertinimą; 

 studentų pasiektų programos studijų rezultatų (įgytų profesinių – bendrųjų ir 

dalykinių – kompetencijų) vertinimą, kurio pagrindu suteikiamas 

kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas profesinio bakalauro diplomas. 

Praktikų 

organizavimas  

Praktinio mokymo planavimas, organizavimas, vertinimas. Grįžtamasis ryšys iš 

praktikos vietas suteikusių organizacijų, praktikas atlikusių studentų. 

Neformalaus 

švietimo 

valdymas 

Neformalaus švietimo mokymo programų rengimas, pardavimas, organizavimas. 

Procesas apima: 

 neformalų mokymą, kurį valdo Nuotolinių studijų centras, 

 neformalų mokymą, kurį valdo Žinių valdymo centras. 

Dėstytojų 

kompetencijos 

valdymas 

Dėstytojų kompetencijos priežiūra (reikalavimų nustatymas, vertinimas, 

tobulinimo pokalbiai, veiklos stebėjimas, grįžtamasis ryšys). Dėstymo paslaugos 

pirkimas. 

Taikomieji 

moksliniai 

tyrimai ir 

konsultacinės 

paslaugos 

Teorinių darbų, atliekamų norint gauti naujų žinių ir skirtų specifiniams 

praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti, inicijavimas, 

organizavimas. Konferencijų rengimas. Leidybinė veikla.  

Konsultacinių paslaugų suinteresuotoms šalims atlikimas: poreikių 

išsiaiškinimas, konsultacijų planavimas, atlikimas, rezultatų pateikimas, 

grįžtamasis ryšys. 

 

PALAIKOMIEJI PROCESAI 

Dokumentų  ir 

duomenų 

įrašų 

valdymas 

Valdomų dokumentų grupių identifikavimas. Vidinių dokumentų rengimas, 

tvirtinimas, paskirstymas, keitimai. 

Procedūrų rengimas, derinimas, tvirtinimas, registravimas, paskirstymas, 

keitimas. 

Išorinių dokumentų valdymas. 

Vidinių ir išorinių kokybės įrašų identifikavimas. Įrašų saugojimo tvarka, jų 

sunaikinimo būdas. 

Projektų 

valdymas 

Projektų inicijavimas (įskaitant inovacijų diegimą,  tarptautinio 

bendradarbiavimo projektus). Projektų veiklos planavimas, atsakingų asmenų 

paskyrimas. Projektų vykdymo priežiūra, perplanavimas. Projektų užbaigimas ir 

įvertinimas. 

Personalo 

valdymas  

Kvalifikacinių reikalavimų nustatymas. Personalo parinkimas. Personalo 

priėmimas ir adaptacija. Mokymas, jo rezultatyvumo įvertinimas. Tikslų 

darbuotojams nustatymas ir darbuotojų vertinimas. Atleidimas iš darbo. 

Vidinė ir 

išorinė 

komunikacija  

Ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis. Tinklalapio, socialinių tinklų, kuriuose 

TTVAM turi savo puslapius, priežiūra. 

Informacijos sklaida (vidaus ir išorės informacijos sklaidos procesų valdymas: 
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įvestiniai duomenys (pateikiama informacija), informacijos gavėjai, informacijos 

pateikimo būdai, priemonės ir pateikimo periodiškumas). 

Suinteresuo-

tųjų šalių 

pretenzijų 

nagrinėjimas 

Suinteresuotųjų šalių pretenzijos registravimas, atsakingų asmenų paskyrimas, 

problemų šalinimas, korekciniai veiksmai, jų  rezultatyvumo įvertinimas. 

Vidinės pretenzijos (neatitiktys) – registravimas, atsakingų asmenų paskyrimas, 

problemų šalinimas, korekciniai veiksmai, jų  rezultatyvumo įvertinimas. 

Analizė ir prevenciniai veiksmai. Apeliacijų nagrinėjimas. 

Korekciniai ir 

prevenciniai 

veiksmai 

Korekcinių ir prevencinių veiksmų inicijavimas, atlikimas, jų  rezultatyvumo 

įvertinimas. 

Pirkimas Prekių ir paslaugų pirkimo tvarka: tiekėjų įvertinimas, pirkimo užsakymų 

pateikimas, perkamų produktų ir paslaugų patikrinimas. Procesas apima ir 

apsirūpinimą materialiaisiais studijų ištekliais (knygomis, vadovėliais, 

žemėlapiais, periodinės spaudos prenumerata, informacinėmis technologijomis, 

programine įranga ir kt.). Veiksmai neatitikčių atvejais.  

Informacinės 

sistemos  

priežiūra 

IT darbo vietų inventorizavimas. Priežiūros planų sudarymas. Apsauga nuo 

virusų ir duomenų praradimo (kopijavimas). IS modifikavimo tvarka. Išteklių 

suteikimas (įskaitant subrangovų parinkimą ir valdymą). Susiję įrašai (įskaitant 

apie užfiksuotas problemas, atliktus darbus).  

Infrastruk-

tūros  

priežiūra 

Infrastruktūros priežiūros planų sudarymas. Įrašai apie atliktus darbus. Veiksmai 

neatitikčių atvejais. 

Vidaus auditai Vadybos sistemos auditavimas ir ataskaitų parengimas.  

 

VADOVYBINIAI PROCESAI 

Strateginis 

valdymas 

Strategijos formavimas, peržiūrėjimas, paskirstymas. Veiklos rodiklių nustatymas 

(įskaitant procesų rezultatyvumo rodiklius). Veiklos gerinimas. 

Vadovybinė 

analizė ir 

veiklos 

gerinimas 

Vidinės kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo ir atitikimo paskirčiai analizė, 

tikslų nustatymas, veiklos rodiklių stebėjimas ir analizė, vidinės studijų kokybės 

vadybos sistemos gerinimas, korekciniai ir prevenciniai veiksmai. EFQM 

modelio taikymas. 

 

Procesų seka ir tarpusavio sąveika pateikta 1 priede. Procesų rezultatyvumas vertinamas nustatant 

procesams tikslus ir pagal juos suformuojant kriterijus ir rodiklius, stebint ir matuojant rodiklių 

reikšmes. TTVAM rodikliai nustatomi remiantis subalansuotų rodiklių sistemos (BSC) metodika. 

Kai kurias paslaugas, netiesiogiai susijusias su studijų organizavimu ir vykdymu, TTVAM 

vadovybė perka (rinkos tyrimai, infrastruktūros priežiūra ir pan.). Planuojamos pirkti paslaugos yra 

numatomos biudžetuose. TTVAM kokybės politikai realizuoti, kokybės tikslams pasiekti ir procesų 

rezultatyvumui užtikrinti yra parengtos procedūros, nuostatai, tvarkos.  

 

3.2. Kokybės politika 

TTVAM kokybės politika kuriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu, Europos aukštojo mokslo nuostatomis ir gairėmis vidiniam 

aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimui, Bolonijos proceso dokumentais, TTVAM statutu. 

TTVAM įgyvendinama kokybės užtikrinimo politika ir su ja susiję veikimo būdai, padedantys 

užtikrinti kokybę, vykdomų programų bei suteikiamų kvalifikacijų nuostatos. TTVAM kuriama 

terpė, kurioje vertinama kokybės ir kokybės užtikrinimo svarba TTVAM veiklai. Siekdama šio 

tikslo TTVAM kuria ir įgyvendina nuolatinį kokybės gerinimą numatančią strategiją. Strategijoje, 

kokybės politikoje numatytas studentų ir kitų suinteresuotųjų šalių vaidmuo. TTVAM aukščiausioji 

vadovybė reguliariai peržiūri kokybės politiką, kad ji nuolat atitiktų TTVAM tikslus ir 

suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Kokybės politika pateikta Kokybės vadovo 2 priede. 
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3.3. Kokybės tikslai 

TTVAM, realizuodama subalansuotų rodiklių sistemą, numato veiklos kokybės tikslus, susijusius 

su suinteresuotomis šalimis, klientais, procesais, darbuotojais ir kitais ištekliais. Šie tikslai 

atspindimi pamatuojamais rodikliais, peržiūrimi ir analizuojami kiekvienais mokslo metais. 

Kokybės tikslų pasiekimai apibendrinami savianalizės dokumentuose, veiklos ataskaitose. 

 

4. Atsakomybės ir įgaliojimai 

4.1. Vadovybės įsipareigojimai 

TTVAM aukščiausiąją vadovybę sudaro: 

 TTVAM direktorius, 

 TTVAM kancleris, 

 TTVAM direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai, 

 TTVAM direktoriaus pavaduotojas kokybei. 

TTVAM  aukščiausioji vadovybė prižiūri, vysto ir tobulina kokybės vadybos sistemą, kuri apima 

operatyvinio ir strateginio valdymo veiklas: 

 nustatyta Kokybės politika, kurioje išskirtos svarbiausios suinteresuotųjų šalių grupės; 

 kiekvienais metais atliekamas suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo tyrimas; nustatomi svarbiausi 

kiekvienos šalies poreikiai; 

 darbuotojams perteikiama suinteresuotųjų šalių ir taikomų norminių reikalavimų svarba; 

 remiantis tyrimais atliekamos SWOT analizės ir numatomi kokybės tikslai kitiems metams ir 

tolimesniems periodams; 

 tikslų pasiekimo įvertinimas atliekamas savianalizės būdu, nustatomi tobulinimo veiksmai; 

 yra sudaromas bendras išlaidų biudžetas; jis detalizuojamas pagal padalinius ir vykdomus 

stambesnius projektus;  

 atsakomybė už biudžeto vykdymą pavesta padalinių vadovams, vykdymo kontrolę atlieka vyr. 

finansininkas. 

TTVAM aukščiausia vadovybė atlieka vadovybinę vertinamąją analizę. 

4.2. Darbuotojų atsakomybės ir įgaliojimai 

TTVAM darbuotojų atsakomybės ir įgaliojimų sritys yra išdėstytos: 

 TTVAM Kokybės vadove, 

 TTVAM Statute, 

 TTVAM organizacinėje struktūroje ir pareiginėse instrukcijose, 

 TTVAM direktoriaus įsakymuose, 

 TTVAM procedūrose, nuostatuose ir tvarkose, 

 TTVAM projektų planuose. 

4.3. Vadovybės atstovas 

Už kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo organizavimą atsakingas vadovybės atstovas kokybei. 

Jo funkcijas atlieka TTVAM direktoriaus pavaduotojas kokybei. Vadovybės atstovas kokybei 

skiriamas TTVAM direktoriaus įsakymu. Svarbiausios vadovybės atstovo kokybei funkcijos yra 

šios: 

 laiduoti, kad kokybės vadybos sistemos procesai yra apibrėžti, įgyvendinami ir prižiūrimi; 

 koordinuoti TTVAM darbuotojus kryptingai veiklai procedūrų ruošimo ir diegimo metu; 

 organizuoti kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir vidaus auditus; 

 teikti pranešimus vadovybei apie kokybės vadybos sistemos funkcionavimą ir tobulinimo 

poreikius; 

 užtikrinti kliento reikalavimų supratimo skatinimą visoje TTVAM; 

 skelbti vadovybines vertinamąsias analizes, gauti ir paskirstyti susijusią informaciją; 

 organizuoti informacijos apie klientų poreikio patenkinimą ar nepatenkinimą paskleidimą; 

atsakyti už ryšius su išorės šalimis kokybės vadybos klausimais. 

 

5. Vadovybinė vertinamoji analizė 

Vadovybinė vertinamoji analizė yra skirta kokybės vadybos sistemos tinkamumui, rezultatyvumui 

(kokiu laipsniu yra pasiekti užsibrėžti tikslai) bei efektyvumui (ar tinkamas buvo pasiektų rezultatų 

ir sunaudotų išteklių santykis) įvertinimui ilgalaikėje perspektyvoje. Už vadovybinės vertinamosios 
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analizės organizavimą atsakingas vadovybės atstovas kokybei. Apibendrinti vadovybinės analizės 

įrašai už mokslo metus daromi vadovybinės analizės posėdžių protokoluose. 

Vadovybinės analizės metu prižiūrima, kad kokybės vadybos sistemos vientisumas būtų išlaikomas 

planuojant ir įgyvendinant pokyčius. 

Vertinamosios vadovybinės analizės įvestiniai duomenys apima informaciją: 

 apie auditų rezultatus; 

 apie grįžtamąjį ryšį iš visų TTVAM klientų; 

 apie procesų veiksmingumą ir produktų – studijų programų – atitiktį; 

 apie korekcinių ir prevencinių veiksmų būklę; 

 apie anksčiau atliktų vadovybinių vertinamųjų analizių nutarimų vykdymą;  

 pakeitimus, kurie gali daryti poveikį kokybės vadybos sistemai; 

 veiksmus įgyvendinant socialinės atsakomybės gaires; 

 gerinimo rekomendacijas. 

Studijų kokybės užtikrinimo tvarką nustato ir studijų kokybę kontroliuoja TTVAM akademinė 

taryba. Studijų kokybe ir teikiamo aukštojo koleginio išsilavinimo lygiu rūpinasi TTVAM 

direktorius. Studijų programas rengia, įgyvendina, jas tobulina ir kokybe rūpinasi fakultetai, 

katedros ir studijų programų komitetai kartu su studentų atstovais. 

Vadovybės nutarimų vykdymo svarstymas atliekamas Akademinės tarybos posėdžių metu. 

Svarstymai protokoluojami ir persiunčiami visiems dalyvavusiems.  

Vertinamosios analizės tvarka ir įrašai aprašyti procedūroje Vadovybinė analizė ir veiklos gerinimas 

VP03. 

 

6. Studijų programų, suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimas, stebėsena ir periodinis 

vertinimas 

6.1. Bendrosios nuostatos 

TTVAM ketinamų vykdyti ir vykdomų studijų programų kokybė valdoma vadovaujantis Studijų 

programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, kuris reglamentuoja Lietuvos 

Respublikoje vykdomų ir ketinamų vykdyti aukštųjų mokyklų studijų programų išorinio vertinimo 

tikslus bei atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką. Vadovaujantis Studijų 

programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu įgaliota akredituojanti institucija dėl 

ketinamos vykdyti studijų programos priima vieną iš šių sprendimų: akredituoti studijų programą 3 

metams; neakredituoti studijų programos. Įgaliota akredituojanti institucija dėl vykdomų studijų 

programų priima vieną iš šių sprendimų: akredituoti studijų programą 6 metams; akredituoti studijų 

programą 3 metams; neakredituoti studijų programos.  

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintoms ir Studijų ir mokymo programų registre 

įregistruotoms studijų programoms suteikiamas valstybinis kodas, kodas pagal ISCED, fiksuojamas 

studijų programos pavadinimas, studijų formos ir trukmė bei suteikiamo kvalifikacinio laipsnio 

pavadinimas.  

Vykdoma studijų programa identifikuojama ir atsekama pagal atitinkamos studijų programos 

studijų planą, studijų dalykų išplėstines programas. Įrašus apie tai valdo katedros.  

Detalūs studijų programų, dalykų programų, studentų pasiekimų vertinimo ir kt. aprašai yra vidinio 

naudojimo dokumentai, o išorei gali būti pateikiami minėtų dokumentų apibendrinti aprašai. 

Rengiant naują studijų ar neformalaus švietimo programą ir tobulinant vykdomą programą aiškiai 

numatomi atsakingi asmenys ir įvykdymo terminai. 

6.2. Reikalavimų studijų programoms ir kitoms 

paslaugoms nustatymas bei analizė 

Studijų programa rengiama ir įgyvendinama pagal reikalavimus, nurodytus teisiniuose aktuose. 

Studijų programos tikslų ir studijų rezultatų dalis apima: 

 programos tikslus, kurie yra pagrįsti rengiamų specialistų veiklai keliamais reikalavimais; 

 studijų rezultatus, kuriuos formuluojant įvardijamos žinios ir supratimas, jų taikymo sritys ir 

sąlygos bei specialiosios ir bendrosios kompetencijos; 

 programos tikslų, studijų rezultatų ir juos įgyvendinančių studijų dalykų (modulių) sąsajas; 

 tarptautinius teisės aktus, nustatančius reikalavimus įgyjamai (profesinei) kvalifikacijai, kuriais 

vadovaujantis parengta programa. 
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Studijų programos poreikis grindžiamas programos rengėjų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių ar 

kitų institucijų atliktų tyrimų, apklausų rezultatais ar kita ketinamų rengti specialistų poreikį 

įrodančia informacija. 

Reikalavimai studijų programai yra apibrėžti studijų programos apraše. Studijų programos 

įgyvendinimo reikalavimai yra išdėstyti Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymuose ir norminiuose 

aktuose. Kai reikalavimai studijų programai keičiami, TTVAM vadovybė užtikrina studijų 

programos aprašo duomenų pakeitimus. 

Reikalavimai taikomiesiems moksliniams tyrimams, konsultacinėms paslaugoms, neformaliojo 

švietimo programoms, projektams nustatomi procedūrose numatyta tvarka, užtikrinančia, kad 

reikalavimai būtų aiškūs ir atitiktų suinteresuotųjų šalių poreikius. Šiose procedūrose numatyta 

tvarka tie reikalavimai yra analizuojami, kad būtų nustatoma, ar reikalavimai yra suprantami, 

neprieštaringi ir TTVAM galės juos įvykdyti. 

6.3. Studijų programų ir kitų mokymo 

programų įvestiniai duomenys 

Įvestiniai duomenys kuriamai ir ketinamai vykdyti studijų programai:  

 studijų programos paskirtis, poreikis ir teisinis pagrindimas; 

 studijų programos tikslai; 

 numatomų studentų skaičius ir išsilavinimas; 

 socialinių partnerių atsiliepimai. 

Įvestiniai duomenys vykdomai ir tobulinamai studijų programai: 

 TTVAM vykdomos studijų programos; 

 teisės norminių aktų reikalavimai; 

 suinteresuotųjų šalių poreikių analizė. 

 

Įvestiniai duomenys kuriamai neformaliojo švietimo programai:  

 programos paskirtis ir poreikis; 

 programos tikslai. 

Įvestiniai duomenys tobulinamai neformaliojo švietimo programai: 

 programos dalyvių atsiliepimai; 

 suinteresuotųjų šalių poreikių analizė. 

6.4. Studijų programų ir kitų mokymo 

programų išvestiniai duomenys 

Rengiant ketinamą vykdyti studijų programą išvestiniai duomenys – tai studijų programos aprašas, 

kuris pateikiamas Studijų kokybės ir vertinimo centrui vertinti. Studijų programos aprašo paskirtis 

yra: 

 informuoti būsimus studentus apie programos tikslus, programoje numatomus studijų 

rezultatus, turinį, mokymo metodus, vertinimą ir kt.; 

 suteikti informaciją studentams apie tai, ką jie privalės žinoti, gebėti, suprasti baigus programą 

(studijų dalyką), kokie bus jų pasiekimų vertinimo kriterijai, metodai, formos; 

 suteikti informaciją darbdaviams apie programos studijų rezultatus, studijų turinį ir absolventų 

kvalifikaciją; 

 sukurti prielaidas programos dalyvių ir socialinių partnerių komunikacijai; 

 sukurti prielaidas programos akreditavimui. 

Studijų programos aprašymo sudėtinės dalys yra šios: programos tikslai ir numatomi studijų 

rezultatai, programos poreikis, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir 

jos vertinimas (įskaitant priėmimo į programą reikalavimus), programos vadyba, absolventų 

karjeros galimybės. 

Taikomieji moksliniai tyrimai ir konsultacinės paslaugos, neformaliojo švietimo programos, 

projektų valdymas bei tarptautinių studijų organizavimas planuojami su šiomis sritimis susijusiose 

procedūrose nustatyta tvarka. 

 

Neformalaus švietimo programų išvestinių duomenų forma ir turinys nustatomi jų rengimo arba 

tobulinimo metu, atsižvelgiant į programų paskirtį. Tokios programos realizuojamos kaip 

nuotoliniai mokymai, tradiciniai auditoriniai arba mišrūs mokymai. 
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Tobulinant vykdomą studijų programą išvestiniai duomenys – tai atnaujinti ir pagal reikalavimus 

patvirtinti vykdomų studijų programų studijų planai, studijų dalykų išplėstinės programos ir pan. 

6.5. Studijų programų ir kitų mokymo 

programų kūrimo ir tobulinimo analizė 

Rengiant ir tobulinant programas analizuojama, ar gali jos realizuoti numatytus tikslus.  

Studijų programų vertinamąją analizę atlieka studijų programos rengimo grupė, kurią įsakymu 

tvirtina TTVAM direktorius.  

Vykdomų studijų programų vertinamoji analizė atliekama Programos komitetų, katedrų, TTVAM 

akademinės tarybos posėdžiuose. Posėdžiai protokoluojami.  

Neformalaus švietimo programas analizuoja Nuotolinių studijų centras ir Žinių valdymo centras. 

6.6. Studijų programų ir kitų mokymo 

programų kūrimo ir tobulinimo patikra 

Parengtą ketinamos vykdyti studijų programos projektą svarsto ir nutarimą dėl ketinamos vykdyti 

studijų programos teikimo Studijų kokybės vertinimo centrui priima TTVAM akademinė taryba. 

Akademinės tarybos posėdžiai protokoluojami. 

Pasiūlymus dėl vykdomų studijų programų tobulinimo svarsto ir teikia Programų komitetai, nutaria 

tvirtinti TTVAM akademinė taryba. Posėdžiai protokoluojami. 

Neformalaus švietimo programų atitikimą paskirčiai ir reikalavimams tikrina Nuotolinių studijų 

centras ir Žinių valdymo centras. 

6.7. Studijų programų ir kitų mokymo 

programų įteisinimas 

Ketinamos vykdyti studijų programos įteisinimas – tai jos akreditavimas. Ketinamos vykdyti studijų 

programos akredituojamos 3 studijų metams. Sprendimą dėl studijų programų akreditavimo priima 

Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota akredituojanti institucija – Studijų kokybės vertinimo 

centras. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų ir mokymo 

programų registravimo tvarkos aprašu, ketinama vykdyti studijų programa registruojama Studijų ir 

mokymo programų registre. 

Tiek studijų programos, tiek neformalaus švietimo programos, jas pradėjus vykdyti, yra įteisinamos 

atliekant suinteresuotųjų šalių apklausas ir įvertinant, kokiu mastu jos atitinka tų šalių lūkesčius.  

Vykdomos studijų programos pakeitimai (kai pasikeičia dalykų tikslai, turinys, apimtis, jų studijų 

chronologinė tvarka, studijų metodai, tarpdalykiniai ryšiai, studijų rezultatų vertinimas ir pan.) 

įteisinami TTVAM akademinės tarybos nutarimu. Jei keičiamas studijų programos pavadinimas, 

teikiama kvalifikacija, studijų forma, trukmė ir pan., tai, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu patvirtintu Studijų ir mokymo programų registravimo tvarkos aprašu, duomenys apie 

studijų programą numatyta tvarka keičiami ir papildomi Studijų ir mokymo programų registre. 

6.8. Studijų programų ir kitų mokymo 

programų keitinių valdymas 

Studijų programų kūrimo ir tobulinimo keitinius prižiūri Programų komitetai, katedros, tvirtina 

TTVAM akademinė taryba. Tokio tvirtinimo tikslas – užtikrinti, kad pakeitimai išlaikys arba 

pagerins studijų kokybę. 

Neformaliojo švietimo programų keitinius prižiūri Nuotolinių studijų centras ir Žinių valdymo 

centras. 

 

7. Studentų pasiektų studijų rezultatų vertinimas 

TTVAM studentai yra aiškiai informuoti apie programoje naudojamą vertinimo tvarką, kokie 

egzaminavimo ir kiti vertinimo metodai taikomi, ko iš jų tikimasi ir kokie kriterijai taikomi 

vertinant jų darbą.  

Studentų rezultatų vertinimo procesas užtikrina, kad vertinimo užduotys: 

 įvertintų, ar pavyko pasiekti laukiamų studijų rezultatų ir kitų programos tikslų; 

 atitiktų paskirtį – nustatyti, formuoti ir apibendrinti; 

 turėtų aiškius vertinimo pažymiais kriterijus; 

 būtų kuriamos/sudaromos dėstytojų, suprantančių studentų pažangos siekiant žinių ir įgūdžių, 

susijusių su laukiama studentų kvalifikacija, vertinimo vaidmenį. 
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Studentų rezultatų vertinimas yra atliekamas laikantis TTVAM nustatytos tvarkos. Apibrėžtas 

studentų rezultatų vertinimo organizavimas studentų neatvykimo dėl ligos ar kitų lengvinančių 

aplinkybių atveju, studentų rezultatų vertinimo tvarkos laikymosi patikrinimas, studentui 

nesutinkant su įvertinimu. 

Detaliai studentų pasiektų TTVAM vykdomų studijų programų dalykų studijų rezultatų vertinimo ir 

studentų pasiektų programos studijų rezultatų (įgytų profesinių – bendrųjų ir dalykinių – 

kompetencijų) vertinimo, kurio pagrindu suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas 

profesinio bakalauro diplomas, procesas aprašytas Studentų pasiektų studijų rezultatų vertinimo 

procedūroje VP09. 

Neformaliojo švietimo programų dalyviams išduodami pažymėjimai, identifikuojantys mokymo 

programas. 

 

8. Dėstytojų kompetencijų užtikrinimas 

TTVAM dėstytojų atrankos ir paskyrimo tvarka apima pakankamas priemones, kad nauji dėstytojai 

būtų bent minimalaus būtinos kompetencijos lygio. Reguliarūs dėstytojų kompetencijos ir veiklos 

vertinimai užtikrina, kad bus įvertintas turimų ir reikalingų kompetencijų ir įgūdžių atitikimas. 

Dėstytojams yra sudarytos galimybės lavinti ir plėsti mokslines, edukacines, dalykines ir 

komunikacines kompetencijas ir gebėjimus. Metiniai mokymų planai suteikia galimybę dėstytojams 

tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius iki priimtino lygio. Yra numatyti mechanizmai 

sudrausminti ar atleisti dėstytojus iš užimamų pareigų, jei jų veiklos rezultatai nėra patenkinami.  

Naujo pedagoginio personalo atranka ir priėmimas vykdomas pagal darbuotojų priėmimo procesą 

reglamentuojančius dokumentus: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksą, TTVAM Statutą, Dėstytojų kompetencijos valdymo VP12 procedūrą, 

pareigines instrukcijas. 

Dėstytojų kompetencijų kėlimo gairės nurodytos Dėstytojų kompetencijos valdymo VP012 

procedūroje. 

 

9. Studijų ištekliai ir parama studentams 

9.1. Žmogiškieji ištekliai 

TTVAM personalas grupuojamas ir struktūruojamas taip: 

 Administracija – TTVAM darbuotojai (vadovai ir jų pavaduotojai, centrų, skyrių, laboratorijų ir 

kitų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai), kurie turi teisę pagal savo kompetenciją duoti privalomus 

nurodymus pavaldiems darbuotojams, išskyrus TTVAM akademinių padalinių, t. y., TTVAM 

padalinių, kurių pagrindinė veikla yra studijų vykdymas ir (arba) moksliniai tyrimai ir 

eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir kurie įeina į kitų akademinių padalinių sudėtį, 

darbuotojus. 

 Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant mokslinius tyrimus – TTVAM darbuotojai, kurie teikia 

pagalbą vykdant mokslinius tyrimus. 

 Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas – TTVAM darbuotojai, kurie teikia akademinę, 

socialinę pagalbą (bibliotekininkai, dekanatų, studijų administratoriai, akademinių tarnybų ir studijų 

skyrių darbuotojai, karjeros konsultantai ir kt.). 

 Dėstytojai – TTVAM darbuotojai, einantys profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento pareigas 

TTVAM. 

 Kiti darbuotojai – TTVAM darbuotojai, kurie vykdo akademines ir ūkines finansines funkcijas 

TTVAM, ir kiti specialistai (programuotojai, teisininkai, finansininkai, buhalteriai, ryšių su 

visuomene specialistai, auditoriai ir kiti specialistai), išskyrus ūkio personalą ir darbuotojus, 

dirbančius Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose. 

 Ūkio personalas – TTVAM darbuotojai, kurie vykdo ūkines funkcijas (vairuotojai, sargai, valgyklų 

darbuotojai, santechnikai, elektrikai ir kt.). 
Personalo valdymas, įskaitant kompetencijų kėlimo gaires, vykdomas vadovaujantis Personalo 

valdymo VP15 procedūra. Už personalo valdymo reikalavimų vykdymą atsakingas Teisės ir 

personalo skyriaus teisininkas. Atsižvelgiant į kompetencijos ugdymo poreikius, darbuotojams 

sudaromos sąlygos dalyvauti specialiuose mokymuose, konferencijose, seminaruose. 
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9.2. Infrastruktūra 

TTVAM infrastruktūrą sudaro pastatai, patalpos, jose esantis materialus turtas (stalai, kėdės ir kt.), 

transporto priemonės, kompiuterinė ir ryšių technika, energetiniai ištekliai. Infrastruktūros 

valdymas apima infrastruktūros priežiūrai reikalingus pirkimus, infrastruktūros planinę ir einamąją 

priežiūrą.  

Šio proceso kontrolei užtikrinti daromi problemų/ gedimų įrašai, juose nurodomi planuojami darbai. 

Investicijos ir išlaidos infrastruktūrai atnaujinti ir palaikyti numatytos biudžetuose.  

Infrastruktūros valdymas detaliai aprašytas Informacinės sistemos priežiūros VP19 ir 

Infrastruktūros  priežiūros VP20 procedūrose. Apsirūpinimas infrastruktūra aprašytas Pirkimų 

VP18 procedūroje. Už infrastruktūros valdymo reikalavimų vykdymą atsakingas Materialiųjų 

išteklių valdymo skyriaus vadybininkas. Už informacinės sistemos priežiūrą atsakingas 

Informacinių technologijų skyriaus kompiuterinių tinklų administratorius. 

9.3. Darbo aplinka 

Darbo aplinka turi atitikti higieninius šildymo, ventiliacijos, apšvietimo ir kitus reikalavimus. 

Atsakingas Materialiųjų išteklių valdymo skyriaus vadybininkas. 

9.4. Apsirūpinimas ištekliais 

Siekdama gerinti studijų kokybę vadovybė skiria pakankamai išteklių: 

 personalo, įskaitant dėstytojus, kompetencijų tobulinimui; 

 bibliotekos fondų atnaujinimui; 

 technologinei (meninės kūrybos) įrangai (įskaitant informacinių technologijų įrangą) tiesiogiai 

skirtai studijoms ir mokslui įsigyti; 

 kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti; 

 socialinei, finansinei paramai studentams (stipendijos, pašalpos ir kt.); 

 pastatų ir patalpų atnaujinimui ir remonto darbams; 

 suinteresuotųjų šalių tyrimams vykdyti. 

 kitoms prekėms ir paslaugoms, susijusioms su TTVAM paslaugų kokybe. 

Pirkimų procesas aprašytas Pirkimų VP18 procedūroje. Atitinkamai pagal perkamų produktų 

reikšmę studijų kokybei, pirkimai atliekami laikantis procedūros reikalavimų. Jei pirkimai vyksta 

projekto apimtyje, tai laikomasi techninėje užduotyje išdėstytų reikalavimų ir normatyvinių 

reikalavimų pirkimų proceso organizavimui. 

Į pirkimų procesą taip pat įeina kviestinių dėstytojų darbo santykių reglamentavimas. 

Prieš pasirenkant produktų ar paslaugų tiekėjus, atsakingas darbuotojas turi aiškiai apibrėžti 

reikalavimus perkamam produktui ar paslaugai ir šių reikalavimų atžvilgiu pasirinkti geriausią 

tiekėją. Šis reikalavimas aktualus ir renkantis kviestinių dėstytojų paslaugas.  

Perkamų produktų ar paslaugų kokybės kontrolę atlieka Pirkimų VP18 procedūroje numatyti 

darbuotojai. Susiję įrašai yra prižiūrimi. Kviestinių dėstytojų paslaugų kokybę vertina ir prižiūri 

katedros. 

9.5. Paslaugų teikimo valdymas 

Vienas iš pagrindinių TTVAM procesų – studijų organizavimas ir vykdymas. Studijų programos 

vykdymo organizaciniai dokumentai yra studijų grafikai, studijų planai, užsiėmimų tvarkaraščiai, 

sesijų tvarkaraščiai, egzaminų ir įskaitų vertinimo žiniaraščiai, dėstytojų darbo krūvio paskirstymas, 

auditorijų užimtumas ir kt. 

Mokymo procesas įteisinamas nustatant dėstytojams kvalifikacinius reikalavimus ir juos prižiūrint. 

Tai detaliai apibrėžia procedūra Dėstytojų kompetencijų valdymas VP12. Įteisinimas apima ir 

reikiamos infrastruktūros valdymą, kuris atliekamas pagal procedūras Pirkimai VP18, Informacinės 

sistemos priežiūra VP19 ir Infrastruktūros priežiūra VP20. 

Detaliai studijų organizavimo ir vykdymo procesas aprašytas Studijų vykdymo VP08, Praktikų 

organizavimo VP10, Studentų pasiektų studijų rezultatų vertinimo VP09 procedūrose. 

Neformalaus švietimo programos vykdomos pagal Neformalaus švietimo valdymo procedūroje 

VP11 nustatytą tvarką. 

Taikomieji moksliniai tyrimai ir konsultacinė veikla vykdomi pagal Taikomųjų mokslinių tyrimų ir 

konsultacinės veiklos procedūroje VP14 nustatytą tvarką. 
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9.6. Rūpinimasis klientais ir jų turtu 

Pagrindinis ir svarbiausias TTVAM turtas, kuriuo TTVAM rūpinasi, yra studijų ir neformaliojo 

švietimo programų dalyviai (jų gebėjimai, žinios, nuostatos, sveikata ir kt.), taip pat studentų 

parengti kursiniai, baigiamieji darbai, kiti rašto darbai (autoriniai kūriniai) ir asmens duomenys. 

Už įrašus saugos ir sveikatos darbe ir studijų procese priežiūros, priešgaisrinės ir civilinės saugos 

dokumentuose atsakingas Materialinių išteklių valdymo skyrius. 

Studentų parengtų kursinių darbų ir baigiamojo darbo apsauga reglamentuota studijų sutartyje, 

dėstytojų mokslinės veiklos, straipsnių apsauga reglamentuota autorinėje sutartyje, TTVAM mokslo 

darbų leidinio „Verslo ir teisės aktualijos“ leidybos tvarkoje, TTVAM dėstytojų ir darbuotojų etikos 

kodekse. 

Studentų ir dėstytojų asmens duomenys kaupiami ir saugomi TTVAM informacinėje sistemoje. 

TTVAM įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jai suteiktas duomenų 

valdytojo identifikavimo kodas P3870. 

9.7. Akademinė ir socialinė parama studentams 

ir absolventų karjeros valdymas 

Akademinė parama studentams apima, bet neriboja: 

 informacijos apie studijų programas ir jos pokyčius sklaidą; 

 studentų konsultavimą studijų klausimais; 

 studentų konsultavimą apie karjeros galimybes; 

 studijavimo pagal individualią programą galimybes; 

 studentų galimybes kartoti dalykus ir perlaikyti egzaminus. 

Socialinė parama studentams apima, bet neriboja: 

 psichologinę, sporto, sveikatos, kultūros paramą; 

 stipendijas ir pašalpas. 

TTVAM Karjeros centras vykdo studentų ir absolventų karjeros stebėseną. TTVAM numatytos 

absolventų apklausos ir absolventų įsidarbinimo rodiklių matavimas. Analizuojamas studijų 

programų absolventų įsidarbinimas, įsidarbinimo trukmė ir neįsidarbinimo priežastys. 

TTVAM Karjeros centro informacinė sistema sudaro galimybes darbdaviams skelbti informaciją 

apie laisvas darbo/praktikos vietas, atlikti studentų ir absolventų paiešką, peržiūrėti jų duomenis, o 

studentams ir absolventams skelbti informaciją apie save, valdyti savo duomenų prieinamumą. 

Informacinę sistemą valdo TTVAM darbuotojai. 

TTVAM absolventų įsidarbinimo ir karjeros stebėsenos sistema panaudojama studijų tobulinimui. 

Absolventų nuomonė yra vertinama tobulinant vykdomas studijų programas, rengiant jų 

savianalizę, taip pat kuriant naujas studijų programas. 

 

10. Informacinės sistemos 

10.1. Duomenų analizė 

TTVAM kaupia, analizuoja ir naudoja informaciją apie savo veiklą. TTVAM informacija, susijusi 

su kokybe, apima, bet neriboja šiuos duomenis: 

 studentų pažangos ir rezultatų rodikliai; 

 absolventų įsidarbinimo rodikliai; 

 studentų nuomonė apie programas; 

 dėstytojų kokybė; 

 įvairūs duomenys apie studentus; 

 visuotinai prieinamos mokymosi priemonės ir jų kaina; 

 TTVAM veiklos pagrindiniai rodikliai. 

Vadovybinės analizės metu TTVAM lygina savo veiklos rodiklius su kitų, veikiančių Europos 

aukštojo mokslo erdvėje ir už jos ribų, aukštųjų mokyklų veiklos rodikliais. 

TTVAM renkami duomenys susiję su vadybos sistemos tinkamumu ir rezultatyvumu. Duomenų 

analizė teikia informaciją, susijusią su: 

 suinteresuotųjų šalių pa(si)tenkinimu; 

 studijų ir kitų mokymo programų reikalavimų atitiktimi; 

 pagrindinių ir palaikomųjų TTVAM veiklos procesų charakteristikomis ir tendencijomis (pvz., 

planuojamų priimti studentų skaičiaus tendencijos ir kt.); 
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 nuolatiniais ir kviestiniais dėstytojais; 

 produktų ir paslaugų tiekėjais. 

10.2. Informacijos pateikimas 

TTVAM užtikrina, kad ji kaupia, analizuoja ir naudojasi tinkama informacija, padedančia 

veiksmingai valdyti studijų programas ir kitą veiklą. Tam naudojamos įvairios priemonės, įskaitant 

informacines sistemas. 

Informacijos gavimas ir perdavimas yra numatytas kiekvienoje procedūroje. Pasikeitimo 

informacija forma dažniausiai nėra reglamentuojama, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja 

klientai, ISO 9001 standartas ir kiti normatyviniai dokumentai. 

Kolegialūs sprendimai priimami posėdžių metu. Kolegialių sprendimų priėmimo forma – 

balsavimas. Jei įmanoma nuspręsti, posėdžiai gali būti virtualūs (t.y., svarstomi klausimai 

išsiunčiami potencialiems dalyviams el. paštu, surenkami gauti atsiliepimai ir posėdžio pirmininkas 

priima nutarimą). Virtualių posėdžio dalyvių medžiaga turi būti įtraukta į protokolo priedus. 

Detaliau informacijos sklaida aprašyta procedūroje Vidinė ir išorinė komunikacija VP16. 

10.3. Informacinių sistemų priežiūra 

Informacinės sistemos priežiūra detaliai aprašyta Informacinės sistemos priežiūros VP19 

procedūroje. 

 

11. Viešas informavimas 

Vykdydama veiklą TTVAM atsako už informacijos apie siūlomas studijų programas, laukiamus 

rezultatus, suteikiamą profesinio bakalauro laipsnį, mokymo, mokymosi ir vertinimo procedūras ir 

mokymosi galimybes studentams teikimą. Viešai skelbiama informacija apima buvusių studentų 

nuomonę apie studijas ir jų karjerą po studijų, taip pat įvairią informaciją apie dabartinius studentus. 

Ši informacija yra tiksli, objektyvi ir lengvai prieinama. 

TTVAM užtikrina ryšį su visomis suinteresuotųjų šalių grupėmis panaudodama internetinę 

svetainę, viešai skelbiamus kontaktus ir socialinius kompiuterinius tinklus.  

TTVAM nuolat skelbia naujausią tikslią ir nešališką kiekybinę bei kokybinę informaciją apie 

vykdomas studijų programas ir suteikiamas kvalifikacijas. 

Detaliau viešo informavimo tvarka aprašyta procedūroje Vidinė ir išorinė komunikacija VP16. 

 

12. Matavimas, analizė ir gerinimas  

12.1. Bendrosios nuostatos 

TTVAM veiklos kokybei išanalizuoti ir įvertinti naudojami statistinės informacijos rinkimo, 

analizės, palyginimo ir apibendrinimo metodai. Informacija paskleidžiama tarp atsakingų TTVAM 

darbuotojų. 

TTVAM veiklos vertinimas vykdomas ir atliekant savianalizes. 

12.2. Suinteresuotųjų šalių pasitenkinimas 

(grįžtamasis ryšys) 

Atliekami išsamūs visų suinteresuotųjų šalių nuomonių tyrimai. Apie šių tyrimų rezultatus 

informuojami TTVAM padaliniai. Tyrimų rezultatus analizuoja aukščiausioji vadovybė ir priima 

gerinimo sprendimus. 

TTVAM vykdoma socialinės atsakomybės veiklos stebėsena, kuri įgyvendinama vadovaujantis 

Socialinės atsakomybės vadovu. Socialinės atsakomybės vadovas parengtas integruojant ISO 

26000:2010 standarto gaires į TTVAM veiklą. 

12.3. Vidaus auditas 

Auditai atliekami visuose TTVAM padaliniuose, kurių veikla turi įtakos kokybei, ir užtikrina, kad 

kokybės vadybos sistema: 

 atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus; 

 atitinka kokybės vadybos sistemos reikalavimus; 

 atitinka TTVAM kokybės politiką; 

 rezultatyviai įgyvendinama ir prižiūrima. 

Vadovybės atstovas kokybei atsako už vidaus auditų planavimą, atlikimą, ataskaitų pateikimą 

vadovybinei analizei. Vidaus audito atlikimui paskiriami tik apmokyti darbuotojai. Auditorius 

negali audituoti darbo, kurį pats dirba. Auditoriai yra nepriklausomi ir jiems neturi būti daroma 
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įtaka, kuri galėtų paveikti jų objektyvumą. Visi darbuotojai ir padaliniai, įtraukti į auditą, turi gerbti 

ir palaikyti auditorių nepriklausomumą ir bešališkumą. Visi darbuotojai ir padaliniai turi pateikti 

auditoriams pilną ir teisingą informaciją ir reikalingą dokumentaciją. 

Audito metu atrastos neatitiktys yra įforminamos dokumentais. Neatitiktis gali būti fiksuojama, kai 

procedūra neatitinka ISO 9001 standarto arba privalomųjų reikalavimų, procedūra įgyvendinama 

praktikoje kitaip, nei nurodoma procedūroje arba praktiniai veiksmai, kurie atliekami pagal 

procedūrą, nėra rezultatyvūs, t.y., reikalaujamas rezultatas nėra pasiekiamas. 

TTVAM veiklos kokybės vidaus auditai atliekami pagal Vidaus audito procedūroje VP21 numatytą 

tvarką. 

12.4. Procesų monitoringas ir matavimas 

Procesai yra stebimi ir/arba matuojami panaudojant subalansuotos rodiklių sistemos metodiką. 

Atsižvelgiama į TTVAM tikslus, kurie nustatomi svarbiausiose veiklos perspektyvose: 

 suinteresuotosios šalys – tikslai, susiję su suinteresuotųjų šalių reikalavimais ir jų tenkinimu; 

 finansiniai tikslai; 

 klientai – tikslai, susiję su tiesioginiais TTVAM klientais ir jų reikalavimų tenkinimu; 

 procesai – tikslai, susiję su vidiniais procesais ir jų gerinimu; 

 darbuotojų kompetencija, augimas ir tobulėjimas – tikslai, susiję su TTVAM darbuotojų 

kompetencijos kėlimu, inovacijomis ir vidinių gebėjimų vystymu. 

Tikslai numato siekiamą rezultatą ir su jais yra susiejami matavimo rodikliai – skaitinės reikšmės, 

kuriais įvertinamas apibrėžto tikslo pasiekimas. 

Detaliai ši tvarka aprašyta Strateginio valdymo procedūroje VP02 ir atspindėta veiklos matavimo 

sistemoje. 

12.5. TTVAM paslaugų monitoringas ir 

matavimas 

Studijų programos kokybė užtikrinama per visų – pagrindinių ir palaikomųjų – procesų valdymą. 

Vykdomos studijų programos priežiūra atliekama įvairiai: 

 tikrinamas studijų dalykas – ar įvyko visi numatyti pagal studijų planą auditoriniai užsiėmimai, 

ar išdėstytos visos išplėstinėje studijų dalyko programoje numatytos temos. Įrašus apie tai 

valdo katedra; 

 visi dalykai, dėstomi TTVAM, peržiūrimi kasmet. Katedros peržiūri ir vertina dalykus pagal 

savo sritį. Tokia dalykų peržiūra padeda plačiau įvertinti dalyko akademinę sėkmę. Tokio 

vertinimo rezultatai padeda TTVAM strateginiame planavime ir visoje kokybės vadyboje. Taip 

pat tokie vertinimai padeda pasiruošti išorinių institucijų (pvz., Studijų kokybės vertinimo 

centro) vertinimui; 

 tikrinama katedros veikla. Katedros yra TTVAM studijų ir akademinės veiklos pagrindas. Jos 

yra atsakingos už studijų ir akademinės veiklos planavimą, vykdymą ir savo funkcijų priežiūrą. 

Pačios katedros, siekdamos dirbti dar efektyviau, vertina savo organizaciją ir valdymo funkcijų 

vykdymą; 

 TTVAM siekia užtikrinti studentų indėlį į studijų kokybės gerinimo procesą. Kasmet 

atliekamos studentų apklausos tikslas – išgirsti studentus, kad jie galėtų prisidėti prie kokybės 

standartų užtikrinimo. Studijų dalyko lygyje studentų atsakomoji reakcija yra labai svarbi 

nustatant, kaip dalykų programos padeda studentams pasiekti gerų studijų rezultatų. Siekiama, 

kad šis kokybės gerinimo elementas turėtų platesnę prasmę katedros vadybos ir dalyko 

programų lygyje. 

Taikomieji moksliniai tyrimai ir konsultacinės paslaugos, neformaliojo švietimo programos, 

projektų valdymas ir tarptautinių studijų organizavimas stebimi ir matuojami atliekant 

suinteresuotųjų šalių apklausas. 

TTVAM reguliariai vykdo savęs vertinimą pagal Europos kokybės vadybos fondo (toliau – EFQM) 

tobulumo modelį. Vertinimas pagal EFQM tobulumo modelį vykdomas vadovaujantis EFQM 

vertinimo tvarka. 

TTVAM kas metus atlieka savęs vertinimą dėstytojo, katedros, fakulteto ir institucijos lygiuose 

vadovaujantis TTVAM parengtomis savianalizės metodikomis. 

12.6. Neatitiktinių paslaugų valdymas 
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TTVAM neatitiktinės paslaugos – tai reikalavimų, numatytų vykdomos studijų programos apraše ir 

kituose dokumentuose (studijų ir kituose nuostatuose, tvarkose, mokymo programų, taikomųjų 

mokslinių tyrimų ir konsultacinės veiklos procedūrose) nesilaikymas, taip pat ypatingai žemi pagal 

studijų dalykus studentų lankomumo ir pažangumo rodikliai. Studijų programos vykdymo kontrolę 

atlieka Programos komitetas ir fakulteto dekanas. 

Procedūrose nurodyti atsakingi asmenys, kurie priima sprendimus dėl veiksmų, esant neatitiktinėms 

paslaugoms. Procedūrose nurodyta ir neatitikčių priežasčių nagrinėjimo tvarka. 

12.7. Nuolatinis gerinimas 

TTVAM nuolat gerina kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, taikydama kokybės politiką ir 

tikslus, vidaus ir išorinio audito rezultatus, duomenų vertinamąją analizę, korekcinius bei 

prevencinius veiksmus ir vadovybinę vertinamąją analizę. 

12.8. Korekciniai veiksmai 

TTVAM atlieka veiksmus, kad būtų pašalintos neatitikčių priežastys, siekiant išvengti jų 

pasikartojimo. Korekciniai veiksmai atitinka atsiradusios problemos svarbą.  

TTVAM: 

 analizuoja studijų ir kitų mokymo programų vykdymo neatitiktis (įskaitant ir suinteresuotųjų 

šalių skundus, apeliacijas); 

 nustato neatitikčių priežastis; 

 įvertina veiksmus, neleidžiančius neatitiktims pasikartoti; 

 nustato reikiamus veiksmus ir juos atlieka; 

 daro duomenų įrašus apie atliktų veiksmų rezultatus; 

 analizuoja atliktus korekcinius veiksmus.  

12.9. Prevenciniai veiksmai 

TTVAM imasi veiksmų, kad būtų pašalintos galimos neatitikčių atsiradimo priežastys, siekiant 

išvengti neatitikčių atsiradimo. Prevenciniai veiksmai atitinka galimos problemos svarbą.  

Sukurta ir visuose TTVAM padaliniuose įgyvendinama Korekcinių ir prevencinių veiksmų 

procedūra VP22. 
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