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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 vykdo verslo, turizmo ir poilsio, finansų bei kosmetologijos krypčių studijų 

programas, taip pat sudarytos sąlygos studijų programas studijuoti anglų kalba. TTVAM studijų 

procese naudojamas nuotolinių studijų būdas.  

TTVAM bibliotekoje studentai gali naudotis 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. 
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TTVAM VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PRINCIPAI 

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, 

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 siekia sudaryti kuo geresnes galimybes tobulėti tarp Lietuvos 

aukštojo mokslo institucijų;  

 darbdaviams – 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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VIDINĖ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA 

 

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. 

 

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 Europos nuostatas ir 

gaires vidiniam aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimui.  

 

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 
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PAGRINDINIAI PROCESAI 

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; 

 studentus, užsienio šalių piliečius, ketinančius 

studijuoti nuolatine forma (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, 
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PAGRINDINIAI PROCESAI 

pardavimas, organizavimas.  

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: įvestiniai duomenys 

(pateikiama informacija), informacijos gavėjai, 

informacijos pateikimo būdai, priemonės ir pateikimo 

periodiškumas). 

Suinteresuotųjų šalių pretenzijų 

nagrinėjimas 

Suinteresuotųjų šalių pretenzijos registravimas, 

atsakingų asmenų paskyrimas, problemų šalinimas, 

korekciniai veiksmai, jų rezultatyvumo įvertinimas. 
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PALAIKOMIEJI PROCESAI 

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). 

Infrastruktūros 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. 

 

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. 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.  
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ATSAKOMYBĖ UŽ VIDINĘ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMĄ IR JOS 

ELEMENTUS 

 

Vadovybės įsipareigojimai 

 

TTVAM aukščiausiąją vadovybę sudaro: 

 TTVAM direktorius, 

 Studijų programų vadovai, 

 Studijų proceso ir kokybės vadovas, 

 Mokslo taikomosios veiklos vadovas, 

 Tarptautinių studijų centro vadovas, 

 Marketingo vadovas, 

 Projektų ir mokymų vadovas, 

 Finansų skyriaus vyriausioji finansininkė. 

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. 

 

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. 

 

Vadovybės atstovas 

 

Už kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo organizavimą atsakingas vadovybės 

atstovas kokybei. Jo funkcijas atlieka Studijų proceso ir kokybės vadovas. Vadovybės atstovas 
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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. 

 

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) įvertinti ilgalaikėje perspektyvoje. Už 

vadovybinės vertinamosios 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; 

 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 

studijų programų vadovai 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. 
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STUDIJŲ IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Kokybės užtikrinimo politika 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turi turėti kokybės užtikrinimo politiką, kuri būtų 

skelbiama viešai ir būtų institucijos strateginio valdymo dalis. Vidiniai aukštosios mokyklos 

dalininkai turėtų kurti ir įgyvendinti šią politiką per atitinkamas struktūras ir procesus, 

įtraukdami ir išorinius dalininkus. 

GAIRĖS  

Politika ir procedūros yra pagrindiniai institucijos nuoseklios kokybės užtikrinimo 

sistemos ramsčiai, kuriais formuojamas nuolatinio tobulinimo ciklas ir prisidedama prie 

institucijos atskaitomybės. Politika padeda vystyti kokybės kultūrą, kurioje visi vidiniai 

dalininkai prisiima atsakomybę už kokybę ir dalyvauja užtikrinant kokybę visuose institucijos 

lygmenyse. Siekiant tai paskatinti, politika turi būti įteisinta ir viešai skelbiama. 

Kokybės užtikrinimo politika geriausiai veikia, kai ji atspindi mokslo, mokymo bei 

mokymosi tarpusavio ryšį ir atsižvelgia tiek į nacionalinį kontekstą, kuriame veikia institucija, 

tiek į institucinį kontekstą ir strateginį požiūrį. Tokia politika padeda: 

 palaikyti kokybės užtikrinimo sistemos sąrangą; 

 katedroms, mokykloms, fakultetams ir kitiems organizaciniams vienetams, įskaitant 

vadovaujančias institucijos struktūras, pavieniams personalo nariams ir studentams prisiimti 

atsakomybę už kokybės užtikrinimą; 

 palaikyti akademinį sąžiningumą ir laisvę bei kovoti prieš akademinį sukčiavimą; 

 apsaugoti nuo bet kokio pobūdžio netolerancijos ar diskriminavimo studentų ar 

personalo atžvilgiu; 

 pritraukti išorinius dalininkus į kokybės užtikrinimą. 

Politika perkeliama į praktiką per vidinio kokybės užtikrinimo procesų įvairovę, kuri 

užtikrina visos institucijos įsitraukimą. Kaip politiką įgyvendinti, stebėti ir peržiūrėti, sprendžia 

pati institucija. Kokybės užtikrinimo politika taip pat apima bet kuriuos institucijos veiklos 

elementus, kuriuos vykdo paslaugų teikėjai ar kiti tretieji asmenys. 

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.  
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Studijų programų rengimas ir tvirtinimas 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turėtų turėti studijų programų kūrimo ir tvirtinimo 

procesus. Studijų programos turi būti kuriamos taip, kad atitiktų išsikeltus uždavinius, įskaitant ir 

numatomus studijų rezultatus. Kvalifikacija, suteikiama sėkmingai baigus studijų programą, turi 

būti apibrėžta ir komunikuojama aiškiai, susieta su atitinkamu nacionalinės aukštojo mokslo 

kvalifikacijų sandaros bei Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangos lygmeniu. 

GAIRĖS 

Studijų programos yra aukštųjų mokyklų misijos mokyti pagrindas. Studijų metu 

studentams suteikiamos akademinės žinios ir gebėjimai, taip pat ir perkeliamieji, galintys daryti 

įtaką asmeniniam vystymuisi ir panaudojami būsimoje jų karjeroje. 

Programos: 

 sukurtos apimant bendrus programos uždavinius, kurie dera su institucijos strategija 

ir turi aiškius numatomus studijų rezultatus; 

 sukurtos įtraukiant studentus ir kitus dalininkus; 

 tobulinamos per išorinį vertinimą ir atsižvelgiant į įvairias rekomendacijas; 

 atspindi keturias Europos Tarybos nustatytas aukštojo mokslo misijas (žr. skyrelį 

„Apimtis ir sąvokos“); 

 sukurtos taip, kad užtikrintų sklandų studento tobulėjimą siekiant studijų tikslų; 

 apibrėžia numatomą studento darbo apimtį, pvz., ECTS kreditais; 

 nusako aiškiai struktūruotas praktinių  įgūdžių įgijimo galimybes, kur jos būtinos; 

 tvirtinamos pagal formalias institucines procedūras. 

TTVAM kokybės vadybos sistemoje yra išskirtas Studijų programų rengimo ir 

priežiūros procesas, kuriame apibrėžta 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 atnaujinimo tvarka (Studijų 

programų rengimo ir priežiūros procedūra VP07). 

Studijų programa kuriama įvertinus: 

 pagal studijų programą numatomų rengti specialistų poreikį šalyje ar regione, 

absolventų galimybes įsidarbinti; 

 mokslinį ir profesinį pajėgumą vykdyti numatomos krypties studijas; 

 turimus ar ketinamus pasitelkti išteklius (žmonių, materialiuosius ir metodinius) 

numatytų studijų formų studijoms vykdyti (mokslininkai ir dėstytojai, tinkamai įrengtos 

auditorijos, laboratorijos, kompiuteriai su reikiama programine įranga, mokslinės ir profesinės 

periodikos ir kt.). 

Neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo ir tęstinio mokymo programų rengimas ir 

tvirtinimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir TTVAM neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo(si) organizavimo tvarkoje. 

 

Į studentą orientuotos studijos, mokymas ir vertinimas 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turėtų užtikrinti tokį studijų programų įgyvendinimą, kuris 

skatintų studentus imtis aktyvaus vaidmens studijų procese, o studentų vertinimas atspindėtų šį 
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požiūrį. 

GAIRĖS 

Į studentus orientuotas mokymasis ir mokymas yra svarbus skatinant studentų 

motyvaciją, savirefleksiją ir įsitraukimą į studijų procesą. Tai reiškia atidų studijų programos 

parengimą ir jos įgyvendinimą bei pasiektų rezultatų vertinimą. 

Įgyvendinant į studentus orientuotą mokymąsi ir mokymą: 

 atsižvelgiama į studentų įvairovę bei jų poreikius, sudaromos sąlygos lanksčiai 

rinktis mokymosi kelius; 

 svarstomi ir naudojami įvairūs dėstymo būdai, atsižvelgiant į jų tinkamumą; 

 lanksčiai naudojami įvairūs pedagoginiai metodai; 

 reguliariai įvertinami ir atitinkamai parenkami dėstymo būdai bei pedagoginiai 

metodai; 

 skatinamas besimokančiojo savarankiškumas taip pat užtikrinant tinkamą 

konsultavimą bei dėstytojo paramą; 

 skatinama studento ir dėstytojo tarpusavio pagarba; 

 nustatomos atitinkamos procedūros studentų skundams spręsti. 

Atsižvelgiant į studentų pasiekimų vertinimo svarbą jų pasiekimams ir būsimai karjerai, 

vertinimo proceso kokybės užtikrinimas įgyvendinamas pagal šiuos principus: 

 Vertintojai yra susipažinę su esamais vertinimo metodais, taip pat skatinami tobulinti 

savo gebėjimus šioje srityje. 

 Vertinimo kriterijai ir metodai, taip pat pažymių rašymo kriterijai iš anksto skelbiami 

viešai. 

 Vertinimas leidžia studentui pademonstruoti, kokiu lygiu numatomi studijų rezultatai 

buvo pasiekti. Studentams teikiamas grįžtamasis ryšys, kuris, esant poreikiui, apima patarimus 

dėl mokymosi proceso. 

 Kur įmanoma, vertinimą atlieka daugiau nei vienas egzaminuotojas. 

 Vertinimo tvarkoje atsižvelgiama į švelninančias aplinkybes. 

 Vertinimas yra nuoseklus, sąžiningai taikomas visiems studentams ir atliekamas 

pagal nustatytas procedūras. 

 Nustatyta formali studentų apeliavimo tvarka. 

TTVAM laikosi požiūrio, kad į studentus orientuotos studijos – tai aukštojo mokslo 

sistema ir jos kultūra, paremta inovatyviais studijų metodais, glaudesne komunikacija tarp 

mokančio ir besimokančiojo, skatinanti studento savarankiškumą bei įsitraukimą į mokymosi 

procesą. 

Aukštojoje mokykloje laikomasi į studentą orientuotų studijų principų: 

 studentai turi skirtingus poreikius ir lūkesčius, mokymosi stilių; 

 nėra vienintelio teisingo kelio – kiekvienas padalinys turi savo sprendimą; 

 svarbiausia studentui sudaryti sąlygas studijuojant pasirinkti, taip jis tampa 

atsakingas ir labiau suinteresuotas; 

 aktyvusis mokymasis keičia pasyvų mokymą; 

 paviršutinišką informacijos įsisavinimą keičia nuodugnus suvokimas; 

 glaudesnis bendradarbiavimas tarp studentų ir dėstytojų – dialogas yra studijų esmė; 

 abipusė pagarba tarp studento ir dėstytojo; 

 dėstytojo darbas tampa orientuotas ne į nurodymą, bet į įgalinimą; 

 procesas turi būti nuolat peržiūrimas ir įvertinamas visų dalyvaujančių pusių. 

Studentai aktyviai dalyvauja kokybės užtikrinimo veikloje. Studentai yra įtraukiami į 
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Akademinę tarybą bei Studijų programų komitetus, dalyvauja studijų programų vertinime ir 

kokybės gerinime.  

 

Studentų priėmimas, studijų rezultatų pasiekimai, pripažinimas ir studijų baigimas 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turėtų nuosekliai taikyti iš anksto apibrėžtas ir viešai 

skelbiamas taisykles, apimančias visą studijų ciklą, pvz., studentų priėmimą, studijų eigą, 

pripažinimą, diplomų išdavimą. 

GAIRĖS 

Vienas iš svarbiausių kiekvieno studento, studijų programos, institucijos ir aukštojo 

mokslo sistemos siekių yra sudaryti būtinas sąlygas ir suteikti paramą studentams jų 

akademiniame gyvenime. Itin svarbu turėti išsikeltą tikslą atitinkančias studentų priėmimo, 

studijų pripažinimo ir studijų užbaigimo procedūras, ypač, kai studentai yra mobilūs tiek 

aukštojo mokslo sistemos viduje, tiek už jos ribų. 

Svarbu, kad aukštojo mokslo prieinamumo politika, priėmimo į studijas procesai ir 

kriterijai būtų nuosekliai ir skaidriai taikomi, o priimtieji būtų tinkamai supažindinami su mokslo 

ir studijų institucija bei studijų programa. 

Mokslo ir studijų institucijos turi turėti procesus ir informacijai apie studijų eigą rinkti, 

stebėti, ir ją panaudoti. 

Pagrindiniai studentų pažangos užtikrinimo elementai, tuo pat metu skatinant judumą, 

yra aukštojo mokslo kvalifikacijų, dalinių studijų ir ankstesnio mokymosi, taip pat neformalaus 

ir savaiminio mokymosi, pripažinimas. Tinkamos pripažinimo procedūros pagrįstos: 

 Institucine pripažinimo praktika, atitinkančia Lisabonos pripažinimo konvencijos 

principus. 

 Bendradarbiavimu su kitomis institucijomis, kokybės užtikrinimo agentūromis ir 

nacionaliniu ENIC/NARIC centru, siekiant pripažinimo nuoseklumo visos šalies mastu. 

Studijų baigimas yra studijų proceso kulminacija. Studentams turi būti išduodami 

dokumentai, suteikiantys informaciją apie jų įgytą kvalifikaciją, įskaitant pasiektus studijų 

rezultatus, studijų kontekstą, lygmenį, studijų turinį, programos, kurią mokėsi ir sėkmingai baigė, 

statusą. 

Studijų TTVAM organizavimas, pasiektų studijų rezultatų įskaitymas, studijų baigimo 

sąlygos, studentų ir klausytojų teisės ir pareigos, jų santykiai su aukštąją mokykla nustatyti 

TTVAM studijų nuostatuose, kurie yra skelbiami TTVAM internetiniame psl.  

TTVAM akademinė taryba kasmet tvirtina studentų priėmimo į TTVAM taisykles, 

kurios viešai skelbiamos  TTVAM internetiniame psl. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas reglamentuotas Neformaliuoju ar 

savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais 

tvarkoje. 

Dalinių studijų rezultatų įskaitymo, akademinių pažymų ir dalykų aprašų išdavimas 

reglamentuotas TTVAM dalinių studijų įskaitymo tvarkoje. 

Administracijos darbuotojų, dėstytojų ir studentų tarptautinį ilgalaikį ir trumpalaikį 

judumą koordinuoja Tarptautinių studijų centras. Informacija apie galimybes ir sąlygas dalyvauti 

tarptautinėse mainų programose taip pat  skelbiama TTVAM internetinėje svetainėje. 

Absolventams, sėkmingai baigusiems studijas TTVAM, išduodami studijų baigimą 

patvirtinantys išsilavinimo dokumentai, kurių formą ir turinį nustato Lietuvos Respublikos 
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Vyriausybė ir Švietimo ir mokslo ministerija. Kartu su diplomu išduodamame diplomo 

priedėlyje nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas, aprašoma baigtų studijų esmė, 

lygmuo ir turinys bei Lietuvos aukštojo mokslo sistema. 

 

Pedagoginis personalas 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turi būti tikros dėl savo dėstytojų kompetencijos. Jos turėtų 

naudoti teisingus ir skaidrius dėstytojų įdarbinimo bei kvalifikacijos tobulinimo procesus. 

GAIRĖS 

Dėstytojo vaidmuo yra esminis siekiant sukurti kokybišką studento patirtį ir sudarant 

sąlygas įgyti žinias, kompetencijas ir gebėjimus. Studentų įvairovė ir didesnis dėmesys studijų 

rezultatams reikalauja į studentą orientuoto mokymosi ir mokymo, tad dėstytojo vaidmuo taip 

pat kinta (žr. 1.3 nuostatą). 

Už kvalifikuotus dėstytojus ir jų aprūpinimą palankia aplinka, kuri užtikrintų 

veiksmingą darbą, pirmiausia atsakinga aukštoji mokykla. 

Tokia aplinka: 

 sukuria ir vadovaujasi aiškiais, skaidriais ir sąžiningais procesais dėstytojų darbui bei 

įdarbinimo sąlygoms, kuriais pripažįstama dėstymo svarba; 

 suteikia dėstytojams galimybes ir skatina tobulėti profesinėje veikloje; 

 skatina akademinę veiklą, kad būtų sustiprintas ryšys tarp studijų ir mokslinių 

tyrimų; 

 skatina mokymo metodų naujoves ir naujų technologijų naudojimą. 

Dėstytojų atranka TTVAM vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, TTVAM Statuto, Dėstytojų kompetencijos 

valdymo procedūros. Dėstytojų kompetencijos valdymo procedūra numato dėstytojų veiklos 

vertinimo tvarką. TTVAM įdiegta Dėstytojų kompetencijų tobulinimo sistema, kurioje 

apibrėžtos kompetencijų tobulinimo planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo stebėsenos 

procedūros. 

Kompetencijos vertinimas yra užfiksuojamas rašytine forma, nurodant mokslines, 

komunikacines, edukacines ir dalykines kompetencijas. 

Mokslines kompetencijas sudaro, bet neriboja: mokslinių tyrimų metodikos išmanymas, 

gebėjimas naudoti informacines sistemas moksliniuose tyrimuose, gebėjimas pristatyti 

mokslinius rezultatus ir pan.  

Komunikacines kompetencijas sudaro, bet neriboja: gebėjimas dirbti komandoje, 

užsienio kalbų mokėjimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su 

kolegomis, studentais, socialiniais partneriais, gebėjimas inicijuoti ir rengti projektus, programas 

ir dalyvauti juos įgyvendinant ir pan. 

Edukacines kompetencijas sudaro, bet neriboja: gebėjimas taikyti šiuolaikinius 

mokymo, mokymosi ir vertinimo metodus, būdus bei priemones, gebėjimas motyvuoti studentus 

ir teikti jiems paramą, švietimo vadybos išmanymas ir pan. 

Dalykines kompetencijas sudaro, bet neriboja: gebėjimas savo dėstomo dalyko teorines 

žinias pritaikyti praktiškai, gebėjimas nuolat atnaujinti dėstomo dalyko žinias ir pan. 
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Studijų ištekliai ir parama studentams 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turi turėti tinkamą finansavimą mokymo bei mokymosi 

veikloms ir užtikrinti adekvačių bei lengvai prieinamų studijų išteklių ir paramos studentams 

teikimą. 

GAIRĖS  

Institucijos, siekdamos geros studijų patirties, suteikia studentams įvairių išteklių, kurie 

padėtų jiems mokytis. Tai apima tiek fizinius išteklius, tokius kaip biblioteka, studijų priemonės 

ir IT infrastruktūra, tiek žmogiškuosius išteklius – dėstytojus, konsultantus ir kitus patarėjus. 

Teikiama parama ypač svarbi siekiant palengvinti studentų judumą tiek aukštojo mokslo 

sistemos viduje, tiek už jos ribų. 

Skirstant, planuojant ir teikiant studijų išteklius bei paramą studentams atsižvelgiama į 

poreikius įvairių studentų (pvz., brandaus amžiaus, studijuojančių ištęstinėse studijose, 

dirbančių, tarptautinių studentų bei studentų su negalia), perėjimą prie į studentą orientuoto 

mokymosi ir lanksčius mokymo ir mokymosi būdus. 

Parama ir ištekliai gali būti teikiami įvairiais būdais, priklausomai nuo institucinio 

konteksto, tačiau vidinis kokybės užtikrinimas laiduoja, kad visi ištekliai atitiktų tikslą, būtų 

prieinami, o studentai – informuojami apie jiems prieinamas paslaugas. Teikiant paramą, 

pagalbinio personalo ir administracijos darbuotojų vaidmuo yra esminis, todėl jie privalo būti 

kompetentingi ir turėti galimybių vystyti savo gebėjimus. 

TTVAM siekia užtikrinti, kad kiekvienos studijų programos studentų studijoms 

reikalingi ištekliai būtų tinkami ir pakankami, lengvai prieinami studentams, atitiktų jų poreikius 

ir būtų tobulinami atsižvelgiant į studentų apklausų rezultatus. TTVAM veiklos procesų 

sistemoje identifikuotas Materialiųjų išteklių valdymo procesas. 

TTVAM siekia, kad akademinės ir socialinės paramos studentams organizavimas ir 

vykdymas būtų tinkamas, kad visa informacijos sklaida būtų nuosekli ir savalaikė. Informacija 

apie studijų programas, finansavimą, studijų rezultatus, pasiekimų vertinimą, pasirenkamus 

dalykus, tvarkaraščius, judumo galimybes ir kt. bei jos pokyčius studentams teikiama: 

 Priėmimo taisyklėse, kurios viešinamos TTVAM interneto svetainėje, įvairiuose 

Lietuvos miestuose ir užsienyje vykstančiose studijų parodose ir kt.; 

 Įvado į studijas metu pirmojo kurso studentams; 

 TTVAM studentų studijas reglamentuojančiuose dokumentuose, kurie skelbiami 

TTVAM interneto svetainėje; 

 TTVAM informacinėje sistemoje TTVAM‘is ir virtualioje mokymo/si aplinkoje 

Moodle. 

Studentus studijų klausimais konsultuoja Informacinis studijų centras, Tarptautinis 

studijų centras, studijų programų vadovai, studijų vadybininkai. Visi studentai turi galimybę 

konsultuotis su dėstytojais. 

Aukštosios mokyklos bibliotekoje studentams teikiamos konsultacijos ir pagalba ieškant 

reikalingos informacijos įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose kataloguose ir duomenų bazėse. 

TTVAM studentams teikiama finansinė parama:  

Remiantis Aukštosios mokyklos direktoriaus įsakymais, patvirtintais finansinės paramos 

teikimo tvarkų aprašais, Aukštosios mokyklos studentai gali gauti paramą: iš valstybės biudžeto 

lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir Aukštosios mokyklos lėšų TTVAM 

nustatyta tvarka. 
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Iš valstybės biudžeto skiriama finansinė parama: 

✔ skiriamos studijų stipendijos; 

✔ mokamos socialinės stipendijos; 

✔ skiriamos valstybės remiamos paskolos; 

✔ skiriama parama užsienio lietuviams; 

✔ skiriama finansinė pagalba studentams; 

✔ kompensuojama už studijas sumokėta kaina. 

Iš TTVAM lėšų yra teikiama finansinė parama: 

✔ vienkartinės skatinamosios stipendijos; 

✔ vienkartinės stipendijos (už aktyvią visuomeninę veiklą ir kt.); 

✔ studentams, turinčių finansinių sunkumų, užtikrinant studijų prieinamumą, Aukštoji 

mokykla skiria finansinę paramą. 

Studentai, kurių darbingumo lygis ne didesnis kaip 45 procentai, gali pasinaudoti jiems 

teikiama įvairia finansine parama, kurią teikia TTVAM ir Lietuvos Respublikos valstybinės 

institucijos (Valstybinis studijų fondas, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos). 

 

Informacijos valdymas 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turi užtikrinti, kad jos kaupia, analizuoja ir naudoja 

aktualią informaciją, padedančią veiksmingai valdyti studijų programas ir kitas veiklas. 

GAIRĖS 

Patikimi duomenys labai svarbūs tiek priimti pagrįstus sprendimus, tiek ir žinoti, kas 

veikia gerai, o kam dar reikia skirti dėmesio. Vidinė kokybės užtikrinimo sistema apima 

efektyvius informacijos apie studijų programas ir kitas veiklas rinkimo ir analizavimo procesus. 

Surinkta informacija tam tikru mastu priklauso nuo institucijos tipo ir misijos. Svarbi 

yra ši informacija: 

 pagrindiniai veiklos rodikliai; 

 įvairūs duomenys apie studentus; 

 studentų pažangos, sėkmingai baigusių ir studijų nebaigusių studentų rodikliai; 

 studentų nuomonė apie programas; 

 prieinami mokymosi ištekliai ir parama studentams; 

 absolventų karjeros duomenys. 

Renkant informaciją gali būti naudojami įvairūs metodai. Svarbu, kad studentai ir 

dėstytojai būtų įtraukti į informacijos teikimą ir analizę bei paskesnės veiklos planavimą. 

TTVAM kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie savo veiklą. Informacija, 

susijusi su kokybe, apima, bet neriboja šiuos duomenis: 

 studentų pažangos ir studijų rezultatų rodikliai; 

 absolventų įsidarbinimo rodikliai; 

 studentų nuomonė apie programų turinį ir sandarą; 

 dėstytojų kvalifikacijos rodikliai; 

 įvairūs duomenys apie studentus; 

 materialiųjų studijų išteklių ir paramos studentams rodikliai. 
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Informacijai kaupti, analizuoti ir saugoti yra naudojama TTVAM studijų informacijos 

duomenų kaupimo ir valdymo sistema TTVAMIS, TTVAM buhalterinės apskaitos programa 

Pragma, dokumentų valdymo sistema BSS, virtuali mokymo/si aplinka Moodle, platforma 

google workspace ir kt.  

Vidinę ir išorinę komunikaciją, informacijos valdymą reglamentuoja kokybės valdymo 

procedūros – Vidinės ir išorinės komunikacijos valdymo procedūra VP16 ir Informacinės 

sistemos priežiūros procedūra VP19. 

 

Periodiškas išorinis kokybės vertinimas 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turi stebėti ir reguliariai vertinti savo studijų programas, 

siekiant užtikrinti, kad nustatyti tikslai būtų pasiekiami bei atliepiami studentų ir visuomenės 

poreikiai. Šie vertinimai turėtų prisidėti prie nuolatinio studijų programų tobulinimo. Su bet 

kokiais planuojamais ar jau atliktais veiksmais po vertinimo turėtų būti supažindinami visi 

suinteresuotieji. 

GAIRĖS  

Nuolatine studijų programų stebėsena, vertinimu ir peržiūra siekiama užtikrinti, kad 

studijos išliktų tinkamos ir sukurtų palankią bei veiksmingą mokymosi aplinką studentams. 

Vertinimas apima: 

 programos turinio atitiktį naujausiems konkrečios krypties mokslinių tyrimų 

pasiekimams, užtikrinant programos aktualumą; 

 besikeičiančius visuomenės poreikius; 

 studentų darbo krūvį, pažangą ir studijų baigimą; 

 studentų vertinimo procedūrų veiksmingumą; 

 studentų lūkesčius, poreikius ir pasitenkinimą studijų programa; 

 mokymosi aplinką ir paramą studentams bei jų atitiktį programos paskirčiai. 

Studijų programos reguliariai vertinamos ir peržiūrimos įtraukiant studentus ir kitus 

socialinius dalininkus. Surinkta informacija analizuojama, o programa atnaujinama, kad atitiktų 

naujausias tendencijas. Peržiūrėtų studijų programų aprašai viešinami. 

TTVAM vykdomų studijų programų nuolatinės stebėsenos, periodiško atnaujinimo ir 

kokybės vertinimo organizavimo tvarka reglamentuota Studijų programų rengimo ir priežiūros 

procedūroje. 

Studijų programų savianalizių atlikimą ir suvestinių rengimą koordinuoja studijų 

programų vadovai. 

 

Periodiškas išorinis kokybės užtikrinimas 

 

NUOSTATA 

Mokslo ir studijų institucijos turi periodiškai dalyvauti išorinio kokybės užtikrinimo 

procedūrose atsižvelgiant į ESG. 

GAIRĖS 

Išoriniu kokybės užtikrinimu įvairiomis formomis galima patvirtinti mokslo ir studijų 

institucijų vidinio kokybės užtikrinimo veiksmingumą, skatinti pažangą ir siūlyti institucijai 

naujas perspektyvas. Taip pat teikiama informacija tiek institucijai, tiek ir visuomenei apie 

institucijos veiklos kokybę. 
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Mokslo ir studijų institucijos dalyvauja periodiškame išoriniame kokybės vertinime, 

kuris, kur svarbu, atsižvelgia į teisinės aplinkos, kurioje veikia institucijos, reikalavimus. Todėl, 

priklausomai nuo sistemos, toks išorinis vertinimas gali būti skirtingų formų ir didžiausią dėmesį 

skirti skirtingiems organizaciniams lygmenims (tokiems kaip programos, fakultetai ar 

institucijos). 

Kokybės užtikrinimas yra tęstinis procesas, kuris nesibaigia išoriniu grįžtamuoju ryšiu, 

vertinimo išvadomis ar paskesne veikla institucijos viduje. Todėl institucijos užtikrina, kad į 

pažangą, padarytą po paskutinio išorinio vertinimo, atsižvelgiama, kai ruošiamasi kitam 

išoriniam vertinimui. 

Studijų programų išorinis vertinimas yra studijų programos ir jos vykdymo kokybės 

analizė TTVAM atliktos savianalizės pagrindu, pasitelkiant išorinius ekspertus. Studijų 

programų vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą 

arba esanti visateisė Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų asociacijos narė. 

Studijų programų išorinio vertinimo rezultatai skelbiami viešai TTVAM internetiniame 

puslapyje. Po studijų programos išorinio įvertinimo TTVAM, bendradarbiaudama su Studijų 

kokybės vertinimo centru, įgyvendina studijų programų išorinio vertinimo metu pateiktas 

rekomendacijas. 

TTVAM vykdo tik akredituotos studijų programos.  

TTVAM išorinis vertinimas yra veiklos kokybės analizė atlikta aukštosios mokyklos 

savianalizės pagrindu, įtraukiant išorinius ekspertus iš užsienio šalių. TTVAM išorinį vertinimą 

atlieka Studijų kokybės vertinimo centras. Išorinio vertinimo rezultatai skelbiami viešai. 

TTVAM įgyvendina išorinio vertinimo metu pateiktas rekomendacijas. 
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