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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO
VEIKLOS VALDYMO KOKYBĖS VIDINIO UŽTIKRINIMO POLITIKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau Universiteto) veiklos valdymo kokybės
vidinio užtikrinimo aprašas (toliau - Aprašas) nustato kokybės vidinio užtikrinimo principus ir
kokybės gerinimo strateginius tikslus, kurių Universiteto kolegialūs valdymo organai, rektorius,
administracija ir visa bendruomenė turi laikytis studijų ir mokslo procesuose, palaikomuosiuose
procesuose, kitose Universitetui ir visuomenei svarbiose veiklose.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymo 40 ir 41 straipsniais,
Universiteto statuto 10 punkto 1 papunkčiu, Bergeno susitikimo pritartomis „Europos aukštojo
mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis ir taikant pagrindines Europos kokybės
vadybos fondo tobulumo modelio nuostatas.
II. KOKYBĖS POLITIKOS PAGRINDINIAI PRINCIPAI
3. Universiteto kokybės politika orientuota į nuoseklų kokybės kultūros ugdymą,
siekiant Universiteto strategijoje užsibrėžtų tikslų pagal prioritetines strategines kryptis, kartu
siekiant Universiteto bendruomenės ir visų suinteresuotų šalių pagrindinių poreikių tenkinimo
ilgalaikėje perspektyvoje.
4. Universiteto kolegialūs valdymo organai, rektorius, administracija ir visa
bendruomenė vadovaujasi šiais mokslinės veiklos, studijų ir kitos veiklos kokybės užtikrinimo
principais:
4.1. Bendradarbiavimas su Universiteto veikla suinteresuotomis šalimis.
Universitetas bendradarbiauja su visomis suinteresuotomis šalimis – esamais ir būsimais
studentais, absolventais, darbdaviais, verslo ir socialiniais partneriais, visuomenės atstovais,
siekia įsiklausyti, derinti ir tenkinti jų poreikius (lūkesčius) ilgalaikėje perspektyvoje.
Universitetas remia suinteresuotųjų šalių aktyvų dalyvavimą studijų, mokslo ir inovacijų diegimo
plėtros ir kokybės gerinimo procesuose;
4.1. Integralumas. Universiteto veikla grindžiama mokslo, studijų, inovacijų ir verslo
integracija, pažangos šalyje ir visame pasaulyje siekiais;
4.2. Tarptautiškumas. Universitetas orientuojasi į tarptautinių kokybės, aplinkosaugos
ir socialinės atsakomybės reikalavimų įgyvendinimą, taip pat mokslinės veiklos, studijų, žinių
sklaidos gerąją pasaulinę patirtį;
4.3. Lyderystė. Universiteto kolegialūs organai, kartu su rektoriumi, konsultuodamiesi
su bendruomene, nustato prioritetines strategines kryptis ir sukuria vidaus aplinką, palankią
visiems darbuotojams aktyviai įsitraukti į Universiteto tikslų siekimą. Universiteto vadovybė
neslopina, bet skatina bendruomenės narių iniciatyvas ir į pažangą orientuotas naujoves;
4.4. Procesinis požiūris į valdymą. Universitetas pagal savo misiją, prioritetines
strategines kryptis ir tikslus identifikuoja ir nuosekliai aprašo pagrindinių, papildomų ir
pagalbinių veiklų procesus, jų procedūras, procesų tarpusavio sąsajas ir sąveikas, stebi ir vertina
veiklų rezultatyvumą ir efektyvumą, savalaikiai imasi veiklos tobulinimo ir koregavimo veiksmų
tikslams pasiekti;
4.6. Faktais, kompetencija ir ištekliais pagrįstų sprendimų priėmimas. Visų lygių
sprendimai grindžiami su Universitetu siejamos išorinės aplinkos pokyčiais, taip pat Universiteto

turima kompetencija ir skiriamais ištekliais, atliekant kaupiamų duomenų ir informacijos
analizes;
4.7. Atsakomybė. Universitetas atsako prieš visuomenę už mokslinės veiklos ir studijų
kokybę bei jos užtikrinimą. Aiškiai apibrėžiama kiekvieno padalinio ir kiekvieno bendruomenės
nario atsakomybė už veiklos kokybę;
4.8. Teisėtumas. Universitetas laikosi teisės aktų nustatytų reikalavimų. Visų lygių
sprendimai ir jų įgyvendinimas negali prieštarauti bendriesiems ir Universiteto viduje
nustatytiems teisės aktams.
4.9. Nuolatinis stebėjimas ir gerinimas. Universitetas nuolat stebi ir analizuoja savo
tikslų įgyvendinimo procesą, gerina veiklos ir kokybės užtikrinimo procesus.
III. KOKYBĖS GERINIMO STRATEGINIAI TIKSLAI
5. Kokybės gerinimas yra tiesiogiai siejamas su visomis Universiteto strategijoje
nustatytomis strateginėmis kryptimis.
6. Tiesiogiai su kokybės gerinimu siejami šie strateginiai tikslai:
6.1. Gerinti studentų pasirengimą darbo rinkai, ugdyti jų verslumą;
6.2. Užtikrinti mokslo ir studijų vienovę;
6.3. Gerinti studijų kokybę, didinti jų patrauklumą tarptautiniame lygmenyje;
6.4. Išplėtoti kokybiškas podiplomines studijas pagal principą „mokymasis visą
gyvenimą“;
6.5. Išplėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir akademinius mainus;
6.6. Orientuoti mokslinę veiklą į šalies problemų kokybišką sprendimą;
6.7. Skatinti darbuotojus ir studentus visapusiškai tobulėti;
6.8. Modernizuoti ir plėtoti mokslo ir studijų infrastruktūrą;
6.9. Sudaryti palanką aplinką kokybės kultūrą brandinti.
IV. KOKYBĖS VIDINIO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
7. Universiteto rektorius užtikrina, kad vadovaujantis šiuo Aprašu:
7.1. Parengiamas Kokybės vadovas ir juo vadovaujantis organizuojamas Universiteto
veiklų procesų kokybės užtikrinamas;
7.2. Parengiama ir pateikiama Senatui tvirtinti studijų kokybės užtikrinimo sistema;
7.3. Kartu su mokslinės veiklos reglamentu parengiamos ir pateikiamos Senatui tvirtinti
mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemonės;
7.4. Parengiama Universiteto strategijos įgyvendinimo stebėsenos sistema ir
užtikrinamas jos nuolatinis naudojimas. Stebėsena vykdoma pagal Universiteto strategijoje ir jo
įgyvendinimo plane numatytus stebėsenos rodiklius ir jų skaitmenines reikšmes.
8. Kokybės gerinimo tikslai yra nustatomi visoms pagrindinėms Universiteto
funkcijoms ir visais lygmenims. Kiekvieno padalinio vadovas užtikrina, kad kokybės gerinimo
tikslai būtų integruoti į padalinio planus ir įgyvendinami.
9. Kokybės gerinimo tikslų įgyvendinimui rektorius ir kiekvieno padalinio vadovas
numato ir skiria reikiamus žmonių ir materialiuosius išteklius.
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