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NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
 
Atskaitomybė (angl. Accountability) 
Tai nuoseklus duomenų apie jau įvykdytą veiklą kaupimas, analizė ir vertinimas, suinteresuotų šalių 
informavimas, siekiant užtikrinti nuolatinį veiklos tobulinimą. 
 
Atsakas/grįžtamasis ryšys (angl. Feedback)  
Tai sutartas būdas, kaip vienas kitam teikti atsiliepimus ir aptarti užduotis, darbinius santykius, elgesį 
(vidaus-išorės; vidaus-vidaus). 
 
Interesų reiškėjai  (angl. Stakeholders) 
Tai visi tie, kurie yra suinteresuoti Šiaulių universiteto veikla (pvz., studentai, darbdaviai, absolventai, 
darbuotojai, politiniai sprendėjai, plačioji visuomenė, kontrolės tarnybos, visuomenės informavimo 
priemonės, partneriai ir kt.). 
 
Kokybės vertinimas (angl. Quality assessment) 
Tai  tikslingas informacijos rinkimas, sisteminimas ir analizė, siekiant įvertinti studijų kokybės būklę.  
 
Nuolatinio tobulinimo procesas (angl. Continuous improvement process) 
Tai nuolatinis veiklos procesų kokybės, ekonomijos ir ciklo trukmės tobulinimas. Į šią veiklą įtraukiamos 
visos Šiaulių universiteto suinteresuotos šalys. 
 
Organizacinė kultūra (angl. Organisational culture) 
Tai organizacijos narių deklaruojamas, praktikuojamas ir siekiamas elgesys, etikos normos ir vertybės. Ją 
lemia nacionalinės, sociopolitinės ir teisinės tradicijos. 
 
Studijų kokybė (angl. Studies quality)– tai dialogo kultūroje besiformuojantys procesai, orientuoti į 
interesų reiškėjų lūkesčių formavimą ir tenkinimą bei išskirtinumą siakiant mokslu ir menu grįsto 
išsilavinimo, ugdant asmenybes, dalyvaujančias ir kuriančias, pasirengusias keisti savo profesinį tapatumą.  
 
V(S)KVS - Vidinė (studijų) kokybės vadybos sistema – tai universiteto vidinių politikos ir tikslų 
nustatymo bei jų įgyvendinimo sistema, kuri skirta procesų valdymui [3.2.3. ISO 9000:2005]. ŠU VSKVS 
remiasi BMV modeliu ir ISO 9001:2008 reglamentuotu procesiniu požūriu. 
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BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Keičiantis aukštojo mokslo tikslams keičiasi ir studijų kokybės samprata. Šią kaitą, visų pirma, sąlygoja 
išorinė besikeičianti aukštojo mokslo aplinka - aukštojo mokslo masiškėjimas ir diversifikacija, kintantys 
interesų reiškėjų reikalavimai studijų kokybei, didėjantis valstybės interesas ir atskaitomybės reikalavimas, 
besikeičiantys studijuojančių lūkesčiai bei poreikiai ugdymo turiniui ir metodams. Taip pat įtakoja ir 
finansavimo kaita, didėjanti vidaus ir tarptautinė konkurencija, aukštojo mokslo internacionalizacijos ir 
globalizacijos procesai, globalus susirūpinimas kokybe ir standartais. Visa tai ypač pabrėžia poreikį kokybei 
ir skatina aukštąsias mokyklas ieškoti naujų sisteminių priemonių studijų kokybės gerinimui. 
Studijų kokybės užtikrinimas ir tobulinimas Bolonijos procese yra pripažintas prioritetine veiklos kryptimi1 
ir Europos aukštojo mokslo bendros erdvės pagrindu. Po bendrosios Tiuningo2 metodologijos patvirtinimo 
Europos švietimo struktūrų suderinamumas tapo viena svarbiausių priemonių, siekiant vieningos aukštojo 
mokslo Europoje erdvės. Tuo pačiu studijų kokybės užtikrinimas tapo jau ne tik nacionalinės, bet ir 
europinės svarbos uždaviniu.  
LR Mokslo ir studijų įstatymo (2009)3 41 straipsnis įpareigoja kiekvieną aukštojo mokslo instituciją turėti 
vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės užtikrinimo 
nuostatomis. Tam, kad užtikrintų teikiamą išsilavinimo kokybę, siūloma numatyti veikimo būdus ir 
priemones. 
Šiaulių universiteto vidinė studijų kokybės vadybos sistema kuriama atsižvelgiant į kontekstą, organizacijos 
kultūrą, jos misiją, strateginius tikslus, bendruomenės vertybines nuostatas ir vyraujančias kokybės 
užtikrinimo ir tobulinimo praktikas. 
VSKVS koncepcija grindžiama Bolonijos proceso nuostatomis, tarptautine bei nacionaline aukštojo mokslo 
kokybės užtikrinimo teorija ir praktika, Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis (ESG, 
20054), Europos švietimo struktūrų suderinimo („Tuning Educational Structures in Europe) projekto 
idėjomis ir rezultatais.  
 
V(S)KVS tikslas – tobulinti studijų kokybę, skatinant dialogo kultūrą akademinėje 
bendruomenėje žinių ir inovacijų kūrimo bei visuomenės švietimo srityje.   
 
Šiaulių universiteto vidinės kokybės vadybos sistemos kūrimo imperatyvai: 

Moralinis imperatyvas, susijęs su vertybėmis ir kultūra. Jis slypi idėjoje, kad skatinama/palaikoma/kuriama 
dialogo kultūra su interesų reiškėjais žinių kūrimo ir visuomenės švietimo srityje vardan ateities pažangos. 
Kaitos imperatyvas, susijęs su nuolatinėmis pastangos vystyti ir tobulinti studijų kokybę, nes dėl žinių 
visuomenės iššūkių švietimo sistemos, kaip socialinės organizacijos, vaidmuo ir atsakomybės kinta. 
Globalizacijos sąlygomis svarbiu tampa atvirumo pokyčiams faktorius (dialogo kultūra). 
Profesionalumo imperatyvas, susijęs su universiteto personalo, kaip profesionalų, veikla. Šis veiksnys 
koreliuoja su pirmuoju, nes akcentuoja aukštojo mokslo ir studijų dialogą su interesų reiškėjais. Universiteto 
personalas, būdami profesionalais, veikdami  nuolatinėje kaitoje, tobulina studijų kokybę ir tai yra didžiulis 
iššūkis, siekiant išskirtinumo. 
Atskaitomybės imperatyvas, susijęs su interesų reiškėjų grupėmis. Universitetas turi inicijuoti ir vykdyti 
jam keliamus politinius ir valstybinius reikalavimus ir įrodyti, kad jų vykdoma veikla atitinka kokybei 
keliamus reikalavimus. 
 
Šiaulių universiteto vidinė studijų kokybės vadybos sistema remiasi šiais principais: 
 
Studijų kokybės vadybos sistema bus kuriama remiantis universiteto misijoje įtvirtintomis vertybėmis bei 
šiais principais: 
 
                                                 
1 Bolonijos proceso įgyvendinimo pažangos vertinimo 2009 m. ataskaita/TheBolognaProcessStocktakingReport 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Stocktaking_ 
report_2009_FINAL.pdf) 
2 Wagenaar, R. (2008). Learning Outcomes a Fair Way to Measure Performance in Higher 
Education: the TUNING Approach. A selection of papers. OECD’s Higher Education 
3 Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas (2009). 
4 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG, 2005 
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 Visų darbuotojų įtraukimas. Visi darbuotojai yra organizacijos pagrindas. Aktyvus darbuotojų 
įsitraukimas į organizacijos veiklą leidžia panaudoti jų sugebėjimus organizacijos labui. 

 Lyderystė. Lyderiai užtikrina organizacijos veiklos ir siekių vienovę. Jie kuria ir palaiko tokią 
aplinką organizacijoje, kurioje kiekvienas žmogus aktyviai dalyvauja siekiant organizacijos tikslų, 
išmoko žmones didžiuotis savo darbu, suprasti jo vertę. 

 Procesinis požiūris. Norimas rezultatas pasiekiamas efektyviau, kai susiję ištekliai ir veikla valdomi 
kaip bendras procesas.  

 Sisteminis požiūris. Susijusių procesų sistemos identifikavimas, supratimas ir valdymas padeda 
pagerinti organizacijos veiklos efektyvumą. 

 Tyrimais grįstas požiūris į sprendimų priėmimą. Veiklos kokybės gerinimo rezultatų matavimas 
ir analizavimas. Tik apsibrėžus aiškiai suvokiamus konkrečius ir išmatuojamus veiklos tikslus 
galima įvertinti taikomų priemonių jiems pasiekti veiksmingumą. 

 Nuolatinis mokymasis. Sukurtos ir palaikomos mokymosi aplinkos ir sąlygos, leidžia kiekvienam 
akademinės bendruomenės nariui tobulėti ir nuolat mokytis per veiklą. 

 Liberalios aplinkos kūrimas ir palaikymas. Darbuotojus ir interesų reiškėjus (pirmiausiai 
studentus) įgalina tapti aktyviais demokratinių procesų dalyviais ir kūrėjais.  

 Kokybės kultūros paremtos dialogo kultūra formavimas ir palaikymas. Visi visuomenėje 
vykstantys procesai yra tarpusavyje susiję. Negalime nematyti kaitos, vykstančios už universiteto 
sienų. Atvirumas aplinkai neišvengiama būtinybė.  

 Nuolatinės kaitos. Šis principas grindžiamas pridėtinės vertės kūrimo (angl. – value added) 
požiūriu. Studijos nėra paslauga vartotojui, bet besitęsiantis procesas, kurio dalyviai (studentai, 
dėstytojai/mokslininkai, administracijos darbuotojai) patiria pasikeitimą, t.y. asmenybės mąstymo ir 
veiklos virsmą. 

 Atsakomybės ir atskaitomybės. Visi akademinės bendruomenės nariai turi savo atsakomybę ir 
atskaitomybę. Studijų aspektu, studentas nėra klientas, vartotojas ar paslaugos gavėjas. Jis yra 
edukacinio proceso dalininkas atsakingas už savo mokymąsi. Studijų proceso eigoje jis įgalinimas 
savarankiškai mąstyti ir veikti. Tarybos, Senato narių, studijų aplinkos ir administracijos darbuotojų 
atsakomybės ir atskaitomybė apibrėžtos Universiteto dokumentais, studentų, socialinių partnerių – 
sutartimis. 

 
 
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SAMPRATA 

 
Šiaulių universitetas – Šiaurės Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir meno centras, siekiantis 
įsitvirtinti Europos aukštojo mokslo erdvėje5.  
 
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO VEIKLOS FILOSOFIJA: MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS  
 
Šiaulių universiteto misija: esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume 
žinias, ugdytume visuomenę ir jos lyderius.  
 
Šiaulių universiteto vizija: tinklinis universitetas – kuriantis, ugdantis, patikimas.  
 
Pagrindinės universiteto vertybės: 
Atvirumas. Atviras kiekvienai idėjai ir žmogui.  
Atsakomybė. Atsakingas už pozityvius visuomenės pokyčius.  
Kūrybingumas. Laisvai mąstantis, kuriantis, nuolat ieškantis.  
Veržlumas. Drąsiai priimantis iššūkius ir tobulėjantis.  
Bendruomeniškumas. Puoselėjantis draugišką aplinką.  
 
 
 

                                                 
5 http://www.su.lt/bylos/pletros%20planas_2009-2020_naujas.pdf 
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1. VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KONCEPCIJOS 
PAGRINDIMAS 
 
Šiaulių universiteto vidinė studijų kokybės vadybos sistemos (toliau – VSKVS) pamatinė teorinė koncepcija 
reprezentuoja kokybės vertybių viešinimą/realizavimą dialogo kultūros kontekste per mokslo žinias, studijų 
procesą ir per liberalią aplinką, siekiant veikti bei įgalinti veikti kitus išskirtinai; nuolat keičiant ir keičiantis; 
formuojant bei tenkinant interesų reiškėjų lūkesčius puoselėjant vertingą tapatumą. 
Kokybė (dialogo kultūros koncepcija) orientuota į interesų reiškėjų lūkesčių formavimą ir 
tenkinimą per nuolatinę kaitą ir išskirtinumą puoselėjant vertingą tapatumą. 
 
VSKVS koncepcijos esminės prielaidos pateikiamos 1 paveiksle.  
 

 
1 pav. Kokybės teorinių koncepcijų sąveikos 

 
Išskirtinumo, nuolatinės kaitos, interesų reiškėjų lūkesčių bei dialogo teorinės koncepcijos dera su 

VSKVS pasirinkto modelio (CAF, lietuviškąją versija BVM) tikslais, nes koncepcijų sąveika atliepia KVS 
esminius principus – nuolat vykdyti kokybės rodiklių diagnostiką bei tobulinti juos planuojant, vykdant ir vėl 
tikrinant. Analogiškai, VSKVS teorinės koncepcijos atspindi ir BVM kriterijus: aktyvią vadovų veiklą ir 
lyderystės raišką, nuolat atnaujinamą strategiją, veiklos orientaciją į žmones, partnerius, grindžiant savo 
veikimą procesais, kurie nuolat įvertinami ir tobulinami atsižvelgiant į tai, kokią naudą jie teikė studentams, 
darbuotojams, absolventams, visuomenei (valstybei) bei pačiai institucijai, permanentiškai pasitikrinančiai 
savo rezultatus. Minėti kriterijai sąlygoja kurti inovatyvias, išskirtines savo veiklos tobulinimo galimybes bei 
pamatuoti jų realizavimo kokybę per interesų reiškėjų nuomonės vertinimą ir galutinį procesų rezultatą, taip 
įsipareigojant nuolat keistis.  

Palaikančios koncepcijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOLATINĖ KAITA

 
 
 
 

IŠSKIRTIN
UMAS 

 
 

INTERESŲ 
REIŠKĖJŲ 
LŪKESČIŲ 

FORMAVIMAS 
IR 

TENKINIMAS 

Per liberalią ugdymosi aplinką, 
kuri įgalina tapti aktyviu 

demokratinių procesų dalyviu ir 
kūrėju 

Per studijų ir mokymosi visą 
gyvenimą procesą

Per mokslo, meno žinias

D I A L O G O   K U L T Ū R A

TAPATUMAS 

Pamatinė koncepcija 
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2. VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS RYŠYS SU 
EUROPINIAIS IR LR DOKUMENTAIS 

 
 
Šiaulių universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos koncepcija per dialogo kultūros prizmę 

atsispindi Europos sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose, politiniuose dokumentuose.  
Teisės aktai, aktualizuojantys Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimą, dialogo kultūros 

sklaidą. Nuo XX  a. paskutinio dešimtmečio priimami pagrindiniai Europos Sąjungos strateginiai 
dokumentai, reglamentuojantys aukštojo mokslo plėtrą, skatina kokybės užtikrinimą, tarptautines studijas ir 
reglamentuojančių būdus didinti Europos aukštojo mokslo erdvės internacionalizaciją, dialogą tarp įvairių 
suinteresuotų grupių, socialinių partnerių priskirtume:  

VSKVS aiškiai atliepia Bolonijos deklaracijoje užfiksuotą poreikį prisidėti prie bendros erdvės kūrimo 
ir Europinio aukštojo mokslo sistemos stiprinimo ir plėtojimo pasauliniu mastu, įvedant kreditų sistemą, 
skatinant studentų ir dėstytojų mobilumą, užtikrinant aukštojo mokslo kokybę. Analogiškai, sistema atitinka 
Prahos komunikatu išsakytiems lūkesčiams: glaudžiam institucijos bendradarbiavimui su studentais, 
vykdant tolesnes reformas ir priimant sprendimus bei užtikrinant kokybę per nuolatinį mokymąsi, pokyčius 
bei kaitą. VSKVS atitinka Berlyno komunikato dokumente numatytiems kokybėms kriterijams, kurie 
realizuojami užtikrinant kokybę instituciniu, nacionaliniu ir Europos lygiais, sudarant sąlygas įgyvendinti 
mokslo, meno ir studijų inovacijas bei aiškiai paskirstant atskaitomybes bei atsakomybes, apibrėžiant veiklas 
ir numatomus rezultatus.  Dialogo, nuolatinės kaitos, ir interesų reiškėjų lūkesčių tenkinimo koncepcijos 
įprasminamos pastarajeme dokumente, bylojančiame apie bendradarbiavimo su interesų reiškėjais svarbą ir 
inotyvios veiklos taikymo būtinumą. VSKVS sukūrimas ir įdiegimas visapusiškai atitinka Bergeno 
komunikate aprašytus kokybės užtikrinimo akcentus, kadangi sistema yra išsamiai aprašoma, turi savo 
modelį bei kokybės vadovą, detaliai pagrindžantį sistemos veikimą ne tik ENQA kokybės standartais, bet ir 
CAF modeliu bei ISO: 9001 standartais. Londono komunikate išsakyta naujoji studijų paradigma, 
orientuota į studentą, kaip pagrindinį aukštojo mokslo institucijos klientą, todėl tiek institucinė kokybės 
kultūra, tiek jos politika atitinka VSKVS, kurioje pagrindiniai procesai orientuoti į studento kompetencijų 
plėtojimą, įgūdžių lavinimą ir atžvalgą į jo nuomonę nuolat besikeičiant iššūkių ir dialogo kontekste. 
VSKVS galudžiai persipina su Leuveno-LLN komunikate pabrėžiamomis nuostatomis, todėl bus siekiama 
atliepti plačius visuomenės poreikius, sukuriant vienodas aukštojo mokslo prieinamumo ir įgijimo 
galimybes, užtikrinant sąlygas bendruomenės mobilumui, mokslinių tyrimų, meno ir studijų  inovatyvumui. 
ŠU Kokybės vadybos tikslas stipriai siejasi su Budapešto–Vienos deklaracija, pažyminčia būtinumą 
suteikti studentams kokybišką išsilavinimą, kadangi visuomenei reikia gerai parengtų specialistų, gebančių 
tobulėti socialinio bei ekonominio vystymosi kontekste. Esminė VSKVS teorinė dialogo koncepcija 
glaudžiai siejasi su „Tuning“ projekte propaguojamu dialogu su interesų reiškėjais ir jo pagrindu 
formuojama dialogo kultūra, kuri  traktuojama kaip svarbi tarpasmeninių kompetencijų sudėtingos ir plačios 
struktūros dalis. 

LR dokumentai, aktualizuojantys studijų kokybės užtikrinimą. LR Mokslo ir studijų įstatyme 
(2009)6 40 str. siūlo aukštosioms mokyklos įdiegti vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą. Aukštojo 
mokslo kokybės prioritetai išsakyti Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatose (2006)7 bei kitose 
studijose8. 

 
 

 

 

                                                 
6 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. 2009-04-30 Nr. XI-242 (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 
7 Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos.Studijų kokybės vertinimo centras, 2006 
8 Aukštojo mokslo užtikrinimo nuostatos. Studija.Kaunas: Technologija, ISBN 978-9955-25-402-7; 2007 
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3. VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS RYŠYS SU 
PAGRINDINIAIS UNIVERSITETO DOKUMENTAIS 
 
 Šiaulių universiteto kokybės vadybos koncepcija atliepia ŠU 2009 - 2011 m. strateginio veiklos plano9, 
ŠU  2010-2012 m. strateginio veiklos plano10, ŠU 2011 - 2013 m. strateginio veiklos plano11 pagrindines 
nuostatas, bei pratęsia ir konkretina 2009 m. parengtą ŠU 2009 - 2020 m. strateginį plėtros planą12, 2011 m. 
parengtą ŠU 2012 - 2016 m. integruotą plėtros strategiją ir ŠU 2012 - 2016 m. valdymo tobulinimo 
koncepciją ir kitus pagrindinius dokumentus, kuriuose apibrėžta universiteto misija, vizija, pagrindinės 
vertybės, strateginiai tikslai. 
 Kokybės vadybos koncepcijoje (toliau KVK) modeliuojama remiantis Integruota plėtros strategija, 
kuri suderinta su Šiaulių universiteto 2009 - 2020 m. strateginiu plėtros planu. Integruotoje strategijoje 
numatyti trys strateginiai tikslai, kurie neprieštarauja 2009 - 2020 m. strateginiame plėtros plane 
identifikuotiems tikslams (4 tikslai),  ir numato tris tikslų įgyvendinimo programas, tik trečioji programa yra 
bendresnė - ne infrastruktūros, o valdymo tobulinimo programa. Integruotoje plėtros strategijoje išlaikytas 
2009 - 2020 m. plano tęstinumas, tačiau atlikta detali situacijos analizė, išplėtoti ir detalizuoti trijų programų 
tikslai, uždaviniai, priemonės. Integruota plėtros strategija suderinta su ŠU 2011- 2013 m. strateginiu veiklos 
planu, patvirtintu Šiaulių universiteto rektoriaus 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-323 ir įregistruotu 
Finansų ministerijoje.  
 KVK išskirti du pagrindiniai procesai: Mokslas ir menas – Studijos ir mokymasis visą gyvenimą, kas 
atitinka Šiaulių universiteto Integruotos  plėtros strategijos tikslus: 

1. Kurti, kaupti, skleisti ir įgyvendinti mokslo ir meno pasiekimus šalies ir regiono ūkio ir kultūros 
pažangai. 

2. Ugdyti išsimokslinusią žinių visuomenę, laikantis mokslo ir meno, studijų ir darbo aplinkos 
vienovės, užtikrinant aukštą mokslo ir meno, studijų kokybę per vidines kokybės valdymo sistemas. 

 Kiekvienam strateginiam tikslui pasiekti parengtos programos, įvardyti programų tikslai, uždaviniai, 
rezultato ir produkto kriterijai bei programos įgyvendinimo rezultatai. 
 
I. Programa: Mokslo ir meno modernizavimas, atvirumas ir integracija į tarptautinę mokslinių tyrimų 
erdvę. 

1. Tikslas: modernizuoti Universiteto mokslo ir meno sistemą, integruoti ją į regiono, šalies ir tarptautinę 
mokslinių tyrimų erdvę. 

2. Tikslas: didinti Universiteto aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo prieinamumą ir motyvaciją, kokybę ir kiekybę. 

II. Programa: Studijų kokybės ir prieinamumo gerinimas, atitiktis visuomenės ir ūkio poreikiams. 
1. Tikslas: Rengti esminius ES aukštojo mokslo erdvės reikalavimus tenkinančius, šalies, regiono 

reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos specialistus. 
 
 Integruotos  plėtros strategijos tikslas – tobulinti valdymo sistemą, įgalinant optimaliai panaudoti 
išteklius ir sudarant tinkamas sąlygas veikloms – traktuojamas, kaip vadovybinis procesas, įtakojantis 
pagrindinius ir pagalbinius procesus, užtikrinant efektyvų kokybės vadybos sistemos funkcionavimą. 

 
 Stebėsenos rodiklių sistema grindžiama Integruotoje plėtros strategijoje numatytais programų 

įgyvendinimo rezultatais, detalizuojant rodiklius į „galimybių“ ir veiklos „rezultatų“ rodiklius.  
 

KVK grindžiama bendraisiais ŠU dokumentais: 
 Šiaulių universiteto statutu (patvirtintas 2010 m. gruodžio 21 d. Nr. XI-1241)13, kuriuo juridiškai 

reglamentuojama universiteto veikla. Statute suformuluota ŠU misija apibrėžia esmines universiteto 
veiklos nuostatas išreikštas per siekį užtikrinti šalies visuomenės, kultūros ir ūkio klestėjimą, tenkinti 
prigimtinį pažinimo troškimą, užtikrinti mokslo ir studijų kokybę, galimybę šalies piliečiams įgyti 

                                                 
9 http://su.lt/apie-siauliu-universitet-/su-dokumentai 
10 http://su.lt/apie-siauliu-universitet-/su-dokumentai 
11 http://su.lt/bylos/strateginis%202011-2013.pdf 
12http://su.lt/bylos/pletros%20planas_2009-2020_naujas.pdf 
13 http://www.su.lt/bylos/su_statutas_new.pdf 
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aukštąjį universitetinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas dirbti mokslinį darbą,  būti atviriems ir integruotis 
į tarptautinę mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę, realizuoti darnią Universiteto mokslo ir 
studijų sistemą, išugdant kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai  atsakingą, pilietišką, savarankišką ir 
verslią asmenybę. 

 Šiaulių universiteto darbuotojų etikos kodeksu (patvirtintas 2007 m. birželio 20 d. ŠU Senato  posėdyje 
(protokolo Nr. 16), ŠU rektoriaus 2007 birželio 27 d. įsakymu Nr. V-393, ŠU rektoriaus 2007 m. 
lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-104)14, kurios paskirtis – telkti Universiteto darbuotojus pripažinti ir 
įtvirtinti svarbiausius akademinės ir kitos darbinės veiklos vertybinius principus: teisingumą, 
sąžiningumą, pagarbą žmogui ir jo privačiam gyvenimui, socialinę lygybę, toleranciją, profesinę bei 
pilietinę atsakomybę, tiesos siekimą, akademinę laisvę; kurti Universitete demokratišką, saugią 
aplinką, skatinančią pasitikėjimą, kūrybingumą, profesinės kompetencijos tobulinimą bei dvasingumą; 
įvardyti etikos požiūriu vengtiną elgesį; teikti konfliktinių situacijų, susijusių su etikos principų 
nesilaikymu, vertinimo ir sprendimo rekomendacijas.  

 Šiaulių universiteto vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (patvirtinta 2008 m. lapkričio 19 d. ŠU Senato 
posėdyje (protokolo Nr. 27)15, kurių tikslas –  sukurti edukacinę ir palankią akademiniam darbui 
aplinką, daryti įtaką darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą, ir 
studentų elgesiui, kad gerėtų akademinės bendruomenės ir visuomenės santykiai.  

 

 KVK neprieštarauja galiojantiems palaikomuosius procesus reglamentuojantiems  dokumentams: 
Studijų nuostatams (patvirtinta 2008 m. balandžio 16 d. ŠU senato posėdyje (protokolo Nr. 23), papildyta 
2010 m. sausio 20 d. ŠU senato posėdyje (protokolo Nr. 4), papildyta 2011 m. birželio 15 d. ŠU senato 
posėdyje (protokolo Nr. 19)16, studentų praktikos organizavimo ŠU tvarkai (patvirtinta ŠU rektoriaus 2011 
m. balandžio 19 d. Nr. V-378)17, ŠU mokslo  darbuotojų ir  dėstytojų   atestavimo ir  konkursų pareigoms eiti 
laikiniesiems nuostatams (patvirtinta Senato 2010-04-07 posėdyje), ŠU laikinajai pedagoginių vardų 
suteikimo tvarkai (patvirtinta Senato 2010-04-07 posėdyje), ŠU darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatams 
(Is-V-263 2008-03-26, Is-V-434_2009-08-31)18; ŠU rektoriaus įsakymams dėl viešųjų pirkimų, Šiaulių  
universiteto viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašui (patvirtinta ŠU rektoriaus  2011 m. 
vasario 28 d. įsakymu Nr. V-302 )19; ŠU dokumentų valdymą reglamentuojančioms taisyklėms20 . 
 Kokybės vadybos sistemos organizavimo, palaikymo, plėtros galimybės apibrėžiamos ir derinamos su 
universiteto finansiniais, žmogiškaisiais, informaciniais bei techniniais-technologiniais ištekliais, 
vadovaujantis kasmetinėse universiteto veiklos ataskaitose (2006-2010)21, bei kasmetinėse finansinėse 
ataskaitose pateikta informacija22. 

 
 
 

                                                 
14 http://su.lt/component/content/article/47-dokumentai/266-iauli-universiteto-darbuotoj-etikos-kodeksas 
15 http://su.lt/component/content/article/47-dokumentai/267-iauli-universiteto-vidaus-darbo-tvarkos-taisykls 
16 http://www.su.lt/bylos/fakultetai/smf/dekanato/dokumentai/siauliu%20universiteto%20studiju%20nuostatai.pdf 
17 http://www.su.lt/studentams/studiju-procesas/studentams-praktikos/121-praktikos 
18 http://su.lt/apie-siauliu-universitet-/su-dokumentai 
19 http://su.lt/apie-siauliu-universitet-/su-dokumentai/su-viesieji-pirkimai 
20 http://su.lt/bylos/dokumentu%20valdymo%20pakeitimai_2.pdf 
21 http://su.lt/filemanager/download/3170/Siauliu%20universiteto%20veikla%202006%20m%5B1%5D..pdf; 
http://su.lt/filemanager/download/4532/Rektoriaus_ataskaita_20072.pdf;  19http://su.lt/bylos/kristinos/bylos/rektoriaus%20ataskaita_2009.pdf; 
http://www.su.lt/bylos/su_veikla_2010.pdf 
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4. INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
INFRASTRUKTŪRA VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS 
SISTEMOS PALAIKYMUI 
 
VSKVS informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) sistema pagrindiniams vartotojams: 
administracijai, Tarybai, pedagoginiam personalui, studentams, visuomenei užtikrina informacijos paiešką ir 
prieinamumą, nuotolines komunikacijas ir sąveikas, nepaisant laiko ir vietos, galimybės, išplečia 
informacijos prieinamumo sąlygas. VSKVS IKT sistema remiasi žinių teikimo visuomenei modeliu, 
atskleidžiančiu žinių keitimąsi tarp suinteresuotų institucijų ir asmenų. Ši paradigma skatina studijų procesą 
perorientuoti į Asmeninio mokymosi sistemą. Pati VSKVS IKT sistema yra lengvai taisoma ir 
modifikuojama. Teikiama informacija tenkina šiuos pagrindinius reikalavimus: vientisumas, patikimumas, 
tikslumas, savalaikiškumas, įvairių lygių saugumas, atvirumas (kiek leidžia autorinių teisių įstatymas). 
Universitete naudojama techninė ir programinė įranga yra licencijuotos, priimtinos vartotojui, pasižyminčios 
patikimumu ir saugumu. Minėtos įrangos yra jautrios procesų pokyčiams, todėl jas lengvai galima adaptuoti 
prie pasikeitusių aplinkybių atsižvelgiant į vartotojų poreikius.  
VSKVS IKT sistemos taikymas Universiteto valdymo procesuose apima šiuos aspektus: 

- atvira ir plati prieiga prie vyriausybės, Švietimo ministerijos, Universiteto ir kitų institucijų 
informacijos; 
- nuotolinė sinchroninė ir asinchroninė bendruomenės komunikacija su viešųjų institucijų 
atstovais e. paštu, sudarant galimybes bendruomenės nariams dalyvauti priimant sprendimus greitaisiais 
pranešimais, naujienų grupėmis bei pokalbių forumais; 
- diagnostinių instrumentų bazė, kuria naudojasi interesų reiškėjai išsakydami savo nuomonę 
apie kokybę bei kokybės specialistai, atlikdami analizes bei viešindami jų rezultatus.  

VSKVS IKT sistemos naudojimas bendruomenei suteikia naujų komunikacijos galimybių ir informacijos 
šaltinių, bendruomenės nariai ir vadovybė atskaitingesni, labiau įsitraukę į sprendimus mokslo/meno, studijų 
ir valdymo aspektais. IKT prisideda prie organizacin�s valdymo strukt�ros kaitos ir skatina naujus 
�g�d�ius, kurie pagerina teikiamas paslaugas, demokratinius procesus ir vieš�j� valdym�. 
Pasitelk�s IKT, Universitetas didina savo veiklos našum�, efektyvum�, skaidrum� ir atskaitomyb�. 
Palaipsniui tobulinamas Universiteto valdymo modelis pagrįstu IKT.  Tokiu b�du IKT  kuria e. 
valdym�, kuriam b�dingi šie esminiai bruo�ai: 
Reintegracija: fragmentacijos ma�inimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, veiklos proces� kaitos 
ma�inimas ir kt.; holizmas: orientacija � partneri� ir student� poreikius: pabr��iami interaktyv�s 
b�dai gauti ir teikti informacij�, reorganizacija atsi�velgiant � student� poreikius, duomen� bazi� 
integravimas ir kt.; skaitmeninimas: elektronini� paslaug� teikimas, elektronini� paslaug� pirkimas, 
centralizuotas IKT posistemi� pirkimas, radikalus tarpinio administracinio lygmens atsisakymas. 
Tobulinant informacin� sistem� pasitarnauja bibliotekos integracin� sistema � studij� proces� 
�vairiais lygiais: instituciniu, padalini�, asmens. 
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5. VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SĄSAJOS SU 
VIDAUS IR IŠORĖS ŠALIMIS  
 
5.1. PARTNERYSTĖ (išorinė ir vidinė) 
 

VSKVS, remiantis dialogo kultūros koncepcija, gerina kokybę per bendradarbiavimo aktyvinimą su 
įvairių sričių atstovais, stengiantis užtikrinti visų interesų reiškėjų poreikių tenkinimą ir jų lūkesčių 
formavimą pasirinktomis formomis ir būdais. Siekiama plėtoti išorinę ir vidinę partnerystes keičiantis 
informacija, dalinantis žiniomis ir jas kuriant nuolatinės kaitos ir esamų tradicijų sąveikoje.  

Išorinės partnerystės plėtojimas pasireiškia per esamų partnerių ryšių stiprinimą nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis, naujų subjektų įtraukimą į partnerystės tinklą, universiteto veiklos kokybės 
tobulinimą atsižvelgiant į interesantų svarią nuomonę, stengiantis, kad studijų kokybė būtų absolventų 
perspektyvos darbo rinkoje garantu. Realizuojant šį siekį sudaromos bendradarbiavimo sutartys su 
institucijomis, kurios padeda užtikrinti ne tik teorinių žinių sklaidos efektyvumą, bet ir studentų praktinių 
gebėjimų realizavimo vyksmą, nuolat tobulinant studijų programas pagal mokslines bei praktines interesų 
reiškėjų iniciatyvas. Išorinės partnerystės stiprinimas vykdomas ir projektinės veiklos metu, kuomet 
didinamas gerosios patirties skleidimas ir jos perėmimas adaptuojant universitetui priimtina forma, vyksta 
inovatyvių edukacinių technologijų kūrimas ir diegimas studijų dalyko, studijų programos lygiais. 
Analogiškai, vykdoma bendradarbiavimo veikla su universiteto absolventais ir potencialiais darbdaviais, 
suteikiančiais reikšmingos informacijos apie studijų programų, kurių metu vyko studentų gebėjimų 
formavimas ir plėtojimas, socio-ekonominę vertę.  

VSKVS aprėpia ir vidinę partnerystę, išreikštą aukštu bendradarbiavimo lygiu dialogo koncepcijos 
kontekste, kuri nuolat stiprinama dėl tarptautinio ir nacionalinio lygmens pokyčių, institucijos poreikio 
tobulėti liberalių studijų, mokslo ir meno procesuose. Vidinė partnerystė kokybės sistemos ribose stiprinama 
organizuojat akademinei bendruomenei naudingus edukacinės paskirties renginius (kokybės dienas), 
informuojant apie kokybės rodiklius, jų dinamiką, priemones ir būdus kokybės užtikrinimui bei rengiant 
diskusijas interesų reiškėjų nuomonei diagnozuoti, ataskaitas joms išanalizuoti, tobulinimo planus norimiems 
pokyčiams įgyvendinti. Tiek išorinė, tiek vidinė partnerystės įprasminamos interesų reiškėjų dalyvavimu 
valdymo organuose, studijų, mokslo ir meno procesuose bei įvairių veiklų kokybės tobulinimo procese. 
 
5.2. ATSAKOMYBĖ 
 

Siekiant kurti dialogo kultūrą Universitete, propaguojant nenutrūkstamą nuolatinio vystymosi ir 
išskirtinumo koncepcijas, laikomasi principinių kiekvieno bendruomenės nario atsakomybės ir veiklos 
skaidrumo visais lygiais nuostatų. Universiteto valdymas vykdomas taip,  kad augtų organizacijos socialinė 
atsakomybė, aiški prisiimamomis atsakomybės kiekvienam akademinės bendruomenės nariui ir visuomenei.  

Už Universiteto veiklos kokybę, tuo pačiu ir studijų kokybę, kaip vieną pagrindinių universiteto 
vykdomų veiklų, yra atsakingas kiekvienas akademinės bendruomenės narys: Taryboje, Senate, rektorate; 
akademinis, mokslo ir pedagoginis personalas, studijų aplinkos ir kiti darbuotojai, studentai, studijų procese 
ir mokslinėje tiriamojoje veikloje dalyvaujantys socialiniai dalininkai. Savivaldoje ir kitose Universiteto 
valdymo struktūrose dirbančių asmenų bei akademinio personalo atsakomybė ir įgaliojimai nustatyti Statute, 
dokumentais įformintuose atskirų veiklų nuostatuose, procedūrų ir pareigybių aprašymuose. Pradedantis 
darbą naujose pareigose ar statuse asmuo pasirašydamas liudija, kad yra susipažinęs su jam numatytais 
įsipareigojimais, kad prisiima atsakomybę už savo veiklos kokybę. Studijuojančiųjų ir socialinių dalininkų 
atsakomybė ir įsipareigojimai  numatyti sutartyse. 

Universiteto Taryba, Senatas, rektorius, fakultetų dekanai ir TSI direktorė, sumaniai įtraukdami 
akademinę bendruomenę ir socialinius dalininkus į sprendimų priėmimą, atsakingi už bendrų organizacijos 
tikslų ir krypčių nustatymą. Jie atsakingi už vidaus aplinkos sukūrimą, kurioje visa akademinė bendruomenė 
būtų įtraukta į Universiteto tikslų pasiekimą. 

Universiteto vadovybė (rektorius) savo įsakymu nustato įgaliojimus ir atsakomybę, tai viešina, kad 
būtų įgyvendinta rezultatyvi ir efektyvi studijų kokybės vadybos sistema. Kad kiekvienas akademinės 
bendruomenės narys galėtų prisidėti prie studijų kokybės tikslų siekimo, vidiniais dokumentais nustatoma 
atsakomybė ir įgaliojimai, dalyvavimas, motyvacija ir įsipareigojimai. Tuo tikslu Universitete yra parengti: 

 Senato nutarimu rektoriaus įsakymu patvirtinta struktūrinė Universiteto valdymo schema; 
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 Senato nutarimu rektoriaus įsakymu patvirtinta struktūrinė studijų kokybės valdymo Universitete 
(VSKVS) schema; 

 Rektoriaus įsakymu patvirtintas Šiaulių universiteto Kokybės vadovas, t.y. matrica, kurioje 
detaliai parodyta Universiteto vadovybės, procesų vadovų ir kitų procesų dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybė ir įgaliojimai, tai patvirtinantys dokumentai; 

Įsipareigojimai ir atsakomybė už veiklos kokybę Universitete įforminama bendru sutarimu, 
dokumentuose numatant nuolatinį įsipareigojimų vykdymą, peržiūrėjimą, tikslinimą ir atskaitomybę (žr. į 
kokybės vadovą).  

Kontrolę, kaip vykdoma veikla Universitete, atlieka Vidaus auditas, iš dalies Atestacinė komisija. 
Veiklos auditą organizacijos viduje nuolat ir nurodytais terminais Universitete atlieka Veiklos audito 
komisijos, kurios įsteigiamos rektoriaus įsakymu visuose Universiteto akademiniuose ir administracijos 
padaliniuose iš veiklos auditą mokančių atlikti darbuotojų. 
 
5.3. ATSKAITOMYBĖ 

 
ŠU VSKV sistemoje atskaitomybė yra nuoseklus duomenų apie jau įvykdytą veiklą kaupimas, analizė ir 
vertinimas, suinteresuotų šalių informavimas, siekiant užtikrinti nuolatinį veiklos tobulinimą. Atskaitomybė 
yra būtina organizacijos atvirumo, skaidrumo ir viešumo sąlyga.  

Vienas iš kokybės užtikrinimo prioritetų yra atskaitomybės ir nuolatinio veiklos tobulinimo – 
suderinamumas (Improving quality, enchancing creativity: change process in European higher education, 
institutions EUA, 2009). Tai yra neapsiriboti tik minimalių reikalavimų atitikimo ir ataskaitinių 
įsipareigojimų įvykdymu, tačiau skatinant inovatyvius pokyčius ir nuolatinį kokybės tobulinimą.  

ŠU VSKVS remiasi šiais atskaitomybės principais:  
- atskaitomybės sąsajos su strateginiu planavimu, aukštosios mokyklos misija, vizija, atsižvelgiama į veiklos 
sąlygų ypatumus;  
- tiksli ir nešališkos informacijos sklaida steigėjams, juridinio asmens dalyviams, akademinei bendruomenei 
ir visuomenei apie aukštosios mokyklos veiklą;  
- atskaitomybės tikslas derinamas su kokybės užtikrinimo ir tobulinimo tikslu;  
- aukštosios mokyklos autonomijos ir socialinės atsakomybės dermė,  
- atskaitomybės sričių tarpusavio sąveika ir dermė;  
- suinteresuotų šalių dalyvavimas – studentai, dėstytojai, administracija, darbdaviai, kiti socialiniai partneriai, 
visuomenė;  
- vidinės kokybės užtikrinimo sistemos ir išorinio vertinimo suderinamumas;  
- viešumas, skaidrumas, tęstinumas, atsižvelgiant į ankstesnius ir tolesnės veiklos rezultatus.  
Atskaitomybės suinteresuotosios šalys yra valstybės institucijos, darbuotojai, studentai, absolventai, 
socialiniai partneriai, darbdaviai ir rėmėjai bei visuomenė, plačiąja prasme.  

VSKVS numatytos dvi atskaitomybės rūšys: vidinė ir išorinė 
Vidinė atskaitomybė – ja siekiama įsivertinti organizacijos ir jos padalinių veiklą, kaupti duomenis, 

analizuoti, vertinti ir apibendrinti rezultatus, siekiant veiklos kokybės tobulinimo. Vidinė atskaitomybė 
vykdoma vidinės komunikacijos būdu, nustatytais laikotarpiais (metinis, semestro, mėnesio, kadencijos, ir 
pan.). Atskaitomybė vykdoma visais lygiais: darbuotojų, padalinių, vadovų. Formos: Vidinis auditas, 
padalinių ataskaitos, vadovų ataskaitos, savianalizės procedūros ir kitos. 

 Išorinė atskaitomybė – institucijos įsipareigojimas teikti informaciją steigėjams, suinteresuotoms 
valstybės institucijoms, partneriams, darbdaviams, rėmėjams, visuomenei apie aukštosios mokyklos veiklos 
rezultatus, tikslų įgyvendinimą ir kitų rodiklių rezultatus (realiųjų išteklių, veiklos atitikties, steigimo ir 
leidimo vykdyti studijas ir su studijomis, mokslu ir kt. procesais susijusios veiklos nustatytų reikalavimų 
įgyvendinimą). Formos: savianalizės ataskaitos, ataskaitos pagal formas, viešos ataskaitos, visuomenės 
informavimas per medijas, konferencijos ir kitos.  

VSKVS vienija įvairius atskaitomybės sistemos elementus: Kokybės užtikrinimo politiką ir 
rezultatus; studijų programų (kūrimo, vertinimo, tobulinimo) sklaidą; mokslinės / meninės veiklos rezultatus; 
studijų rezultatus; dėstytojų kvalifikacijas; studijų išteklius ir paramą studentams; finansus; valdymą; 
tarptautiškumą; projektinę veiklą ir kt. (žiūr. Kokybės vadove). 

Atskaitomybės lygiai atskleidžia VSKVS visapusiškumą, siekiant aukštos kokybės, nes atskaitomybė 
realizuojama nuo aukščiausiųjų vadovų (vadovai – padaliniai – fakultetai – bendruomenė – išorės 
suinteresuotosios šalys) iki visuomenės ir nuo studento iki aukščiausiųjų vadovų (studentas – dėstytojas – 
katedra – fakultetas – kt. struktūriniai padaliniai – vadovai).  


