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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA  

KOKYBĖS POLITIKA 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) teikiamų paslaugų kokybę 

užtikrina įdiegta ir nuolat tobulinama Vidinė studijų kokybės vadybos sistema (toliau – 

VSKVS), atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, Visuotinės kokybės 

vadybos ir Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires. 

Kolegijoje teikiamų paslaugų kokybei ir nuolatiniam jų tobulinimui teikiamas aukščiausias 

prioritetas. Kolegija vykdydama studijas, konsultacinę, mokslo taikomąją ir meninę veiklą, 

kokybę įvardija kaip: 

 

 

Kokybės kultūra Kolegijoje kuriama puoselėjant šias organizacijos vertybes: 

 PROFESIONALUMAS 

Profesinis reiklumas, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, kūrybiškumas; 

Aukščiausia inžinerijos 

ir dizaino srities 

specialistų praktikų 

ugdymo 

kokybė
Lietuvoje

Europos 

standartams 

atitinkančio 

išsilavinimo 

užtikrinimą

Orientaciją į darbo 
rinkos poreikius

Inovatyvių 

mokymo(si) 

strategijų taikymą

Inovatyvumo 

plėtojimą, kuriant 

besimokančios organizacijos 
kultūrą, kuri skatintų 

dėstytojus ir studentus kelti 
ambicingus profesinio 
tobulėjimo tikslus, o juos 

įgyvendinant taikyti naujas 
technologijas, idėjas ir 

metodus verslo bei 
visuomenės poreikiams, taip 
pat užtikrinant inovatyviuose 

projektuose sukauptų žinių ir 
patirties perkėlimą į studijas

Verslumo skatinimą, 
palaikant Kolegijos 
bendruomenės iniciatyvas 

konsultacinės, mokslo 
taikomosios ir meninės veiklos 

srityse, prisidedančias prie 
Kolegijos gerbūvio, bet kas 
svarbiausia, ugdančias 

Kolegijos darbuotojų ir 
studentų bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas, taip 
pat lyderystę

Profesionalios 

organizacijos kūrimą, 
inicijuojant ir palaikant 
nuolatinio Kolegijos veiklos 

tobulinimo procesą, įtraukiant į 
jį Kolegijos darbuotojus, 
sukuriant jų motyvacijos 

didinimo mechanizmus, 
investuojant į didžiausią 

pridėtinę vertę paslaugų 
gavėjams kuriančias sritis ir 
taip užtikrinat Kolegijos 

valdymą, kuris įgalintų teikti 
aukštesnės kokybės 

paslaugas, padėtų plėtoti 
partnerystę, inovatyvumą ir 
verslumą

Partnerystės 

užtikrinimą, plėtojant 

strateginių partnerių tinklą tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje tam, 

kad didinti išorės organizacijų 
(darbdavių ir kitų 
suinteresuotų šalių) indėlį į 

studijas, taip pat plėtoti studijų 
tarptautiškumą per glaudų 

bendradarbiavimą su užsienio 
aukštosiomis mokyklomis



 AKADEMINĖ ETIKA  

Tolerancija, pagarba, sąžiningumas ir atsakomybė; 

 INICIATYVUMAS 

Inovatyvumas, ryžtas imtis pokyčių ir siekti užsibrėžtų tikslų; 

 PARTNERYSTĖ 

Kolegialumas, integralumas, sutelktumas, tradicijų puoselėjimas, komandinis darbas 

siekiant bendrų tikslų; 

 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ  

Kolegijos darbuotojų, studentų ir visuomenės interesų darna, skaidri veikla, etiški 

sprendimai, pilietiškumas ir aplinkos tausojimas. 

Paslaugų kokybės siekimui Kolegijos vadovybė įsipareigoja: 

Taikant procesinį ir sisteminį požiūrį siekti Kolegijos veiklos valdymo, teikiamų paslaugų 

ir vykdomų procesų gerinimo: 

 Užtikrinant VSKVS efektyvų aprūpinimą ištekliais, funkcionavimą, tobulinimą ir jos 

rezultatyvumo gerinimą;  

 Formuojant Kolegijos veiklos tikslus atitinkančią kokybės politiką ir tikslus, apie juos 

informuojant Kolegijos darbuotojus, teikiamų paslaugų gavėjus
1
, visuomenę ir kitas 

suinteresuotas šalis; 

 Užtikrinant vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams bei teikiamų 

paslaugų atitikimą jų gavėjų poreikiams; 

 Diegiant vadybines ir technologines inovacijas studijų, konsultacinės, mokslo 

taikomosios ir meninės veiklos srityse; 

 Sudarant tinkamą darbo aplinką Kolegijos darbuotojams, skatinant juos gerinti 

atliekamą veiklą, ugdant jų profesinį meistriškumą. 

Kolegijos darbuotojai įsipareigoja: 

Aktyviai dalyvaudami įgyvendinant kokybės vadybos priemones: 

 Susipažinti su aktualia VSKVS dokumentacija ir taikyti joje apibrėžtus principus 

kasdieninėje veikloje; 

 Kokybiškai atlikti pavestas funkcijas ir inicijuoti tobulintinų procesų pakeitimus; 

 Savarankiškai gilinti žinias profesinės veiklos srityje, siekiant gerinti Kolegijos 

teikiamų paslaugų kokybę. 

 

                                                 
1
 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos teikiamų paslaugų gavėjai – kolegijos studentai, kiti asmenys ir privataus bei 

viešojo sektoriaus organizacijos, kuriems kolegija teikia konsultacines, mokslo taikomosios ir meninės veiklos 

paslaugas. 


