
Marijampolės kolegija diegia kokybės vadybos sistemą

Aukštojo koleginio mokslo kokybės siekimas inspiruoja intensyvų studijų proceso naujovių
diegimą ir įpareigoja siekti progreso visose veiklos sferose.

Marijampolės kolegijoje šiuo metu įgyvendinamas projektas „Marijampolės kolegijos
studijų sistemos efektyvumo didinimas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-017).

Projekto įgyvendinimo metu numatyta įdiegti kokybės, aplinkosaugos, profesinės saugos ir
sveikatos vadybos sistemą pagal standartų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 reikalavimus
ir IWA2 rekomendacijas.  Diegimo  metu vidinį  studijų  kokybės vadybos modelį  numatyta
papildyti procesais, aplinkosaugos požiūriu bei profesinės saugos ir sveikatos požiūriu aktualiais
procesais. Įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus,
sudaro prielaidas nuolatiniam visų Marijampolės kolegijos procesų tobulinimui. Šios sistemos
įdiegimas bus reikšmingas ir naudingas kolegijos studentams, darbuotojams ir vadovybei.

2012 m. birželio 27, 28, liepos 2, 3, 4 dienomis vyko projekto veiklos „Pakelti darbuotojų,
diegsiančių bei prižiūrėsiančių kokybės, aplinkosaugos, profesinės saugos ir sveikatos vadybos
sistemą, kvalifikaciją“ mokymai. Mokymus vedė patyrę verslo valdymo konsultantai.

Vienas iš projekto veiklos įgyvendinimo rodiklių - kokybės vadybos sistemų vidaus auditorių
kvalifikacija, kurią įgyja aukštosios mokyklos vadovybės paskirti vidaus auditoriai mokymų
metu, todėl mokymuose dalyvavo kolegijos vidaus audito grupės nariai. Mokymų metu
aptarti ISO
9001:2008 standarto reikalavimai, kokybės vadybos sistemos principai ir nauda, kokybės vadybos
sistemos diegimo eiga,   taip pat aptarta, kokias rekomendacijas kokybės vadybos sistemų diegimui
švietimo organizacijose pateikia IWA2. Mokymų metu susipažinta su aplinkosaugos vadybos sistemų
reikalavimais, daug kalbėta apie organizacijos aplinkosauginius aspektus, susipažinta su darbuotojų
saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemos reikalavimais ir pagrindiniais DSS vadybos sistemoje
naudojamais terminais, įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos pavojai ir rizikos, pagrįsta DSS nauda
darbuotojams ir organizacijai, išnagrinėtas valdymo auditas ir atlikta daug praktinių vidaus audito
Užduočių.

Mokymai vidaus audito grupei buvo labai naudingi, jų metu grupės nariai galėjo įvertinti
kolegijoje vykstančius procesus, įgyti naujų   teorinių žinių bei praktinės patirties. Projekto
įgyvendinimo metu šios žinios bus reikalingos diegiant kokybės valdymo sistemą, aprašant vykdomus
veiklos procesus į procedūras. Procedūros užtikrina, kad esant nestandartinėms situacijoms, kolegijos
darbuotojai veiks būtent taip, kaip reikia, ir priims tinkamiausius sprendimus.  Organizavus darbą
procesiniu požiūriu, dėstytojai darbe patirs mažiau streso, dėl to pagerės dėstytojo kaip bendruomenės
nario savivertė ir dėstytojo pasitenkinimas vykdoma veikla. Kokybės valdymo sistema – geras
darbuotojų motyvavimo įrankis, nes turėdami bendrą tikslą, organizacijos darbuotojai daug efektyviau
dirba.

Kokybės valdymo sistema pagrįsta nuolatinių kokybės ir studentų poreikių tenkinimo gerinimu.
Akivaizdu, kad tai naudinga ir kolegijai, ir studentui. Kolegija, dirbanti pagal LST EN ISO 9001:2008
standarto reikalavimus, teikiamomis paslaugomis sukuria papildomą pridėtinę vertę, kuri ypač svarbi ir
visai išorinei aplinkai – klientams, partneriams ir kitoms institucijoms. Būtent todėl, Marijampolės
kolegijos siekis atitikti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus svarbus visam Marijampolės
regionui.

Dalyvaudami šiame projekte ir tobulindami žinias, kolegijos dėstytojai įgytą patirtį perteiks
Marijampolės kolegijos Verslo vadybos studijų programos būsimiems ir esantiems  studentams.
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2012-01-25 – 2014-01-25

Projekto tikslas
Tobulinti Marijampolės kolegijos vidinę kokybės užtikrinimo sistemą

Projekto esmė
Kokybės kultūra mūsų aukštojoje mokykloje dar nėra išplėtota – darbuotojams trūksta

žinių apie vidinius kokybės užtikrinimo mechanizmus, neturime patirties diegiant inovatyvias
kokybės valdymo sistemas, nesame susipažinę su praktiniais tarptautinių standartų reikalavimų
įgyvendinimo pagrindais. Marijampolės kolegija, siekdama sudaryti sąlygas plėtotis dinamiškai žinių
visuomenei, šiuo projektu užtikrins mokymosi visą gyvenimą institucinės sistemos tobulinimą bei
stiprinimą. Projekte numatytos kompleksinės priemonės, padėsiančios užtikrinti kolegijos teikiamo
aukštojo išsilavinimo kokybę tiek instituciniu (valdymo sistemų efektyvumo), tiek ir studijų kokybės
lygmenimis.

Pagrindinės veiklos
1.1.1* Įdiegti KAPSSVS pagal standartų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 reikalavimus ir

IWA2 rekomendacijas
1.1.2* Sukurti vidaus audito posistemę pagal ISO 19011 reikalavimus bei projektų valdymo

posistemę pagal ISO 10006 reikalavimus
1.1.3* Sukurti kompiuterizuotos veiklos kokybės valdymo sistemą ir vidinės studijų kokybės

vadybos sistemos modelį
1.2.1* Pakelti darbuotojų, diegiančių bei prižiūrėsiančių kokybės, aplinkosaugos, profesinės

saugos ir sveikatos vadybos sistemą, kvalifikaciją
1.2.2* Perimti užsienio šalių mokslo ir studijų institucijų, įdiegusių kokybės vadybos sistemą,

patirtį
1.2.3* Dalyvauti tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, kuriuose nagrinėjama studijų

kokybės vadybos sistemų efektyvumo problematika

Projekto tikslinė grupė
Marijampolės kolegijos administracijos darbuotojai, kurie yra atsakingi už vidinės studijų

kokybės vadybos sistemos kūrimą, įgyvendinimą ir tobulinimą (projekto dalyviai)

Projekto koordinatoriai Marijampolės kolegijoje
Irutė Matulaitienė
Projektinės veiklos skyriaus vedėja
El. paštas: Irute.matulaitiene@mkolegija.lt
Tel. 8 343 56899
Vida Miciutienė
Buhalterė
El. paštas: Vida.miciutiene@mkolegija.lt
Tel. 8 343 98889


