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Paskirtis ir taikymas  

Šis dokumentas aprašo pagrindines Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, 

Universitetas) kokybės siekių įgyvendinimo nuostatas. LSMU kokybės užtikrinimo politika apibrėžia 

Universiteto taikomo kokybės užtikrinimo modelio sąsajas su tarptautiniu mastu pripažintais kokybės 

aukštajame moksle užtikrinimo modeliais bei juos įgyvendinančiais dokumentais. LSMU kokybės siekių 

įgyvendinimo nuostatomis vadovaujasi visi Universiteto bendruomenės nariai visose savo veiklose, į jas 

atsižvelgiama rengiant Universiteto veiklas reglamentuojančius dokumentus.  

Kokybės politika 

Universitetas aktyviai siekia užtikrinti mokslo, studijų, klinikinių ir kitų veiklų kokybę. Universiteto 

misija “Kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, mokyti ir 

ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, sveiką, savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėti 

demokratiją ir gerovę, ugdyti sveiką bei išsilavinusią visuomenę. Išskirtinis LSMU vaidmuo šiame ugdymo 

procese yra sveikos visuomenės siekis, laiduojantis socialinę ir ekonominę šalies pažangą, civilizacinę Lietuvos 

tapatybę, šalies ir pasaulio kultūros tradicijų kūrimą, palaikymą ir plėtotę. Gyvūnų sveikata ir gerovė yra 

integrali šio siekio dalis“ remiasi mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovės principu ir vykdoma 

atsižvelgiant į nacionalinį ir tarptautinį kontekstą. Misija vykdoma Universiteto pamatinių vertybių - pagarba 

gyvybei; bendruomeniškumas; akademiškumas; atvirumas; profesionalumas; teisingumas - pagrindu siekiant tik 

aukščiausios kokybės studijų, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros.  

Universiteto akademinė bendruomenė žino ir palaiko aukščiausios kokybės siekius, yra aprūpinta 

reikalingais materialiaisiais ištekliais, žino savo atsakomybes užtikrinant kokybę. Universiteto akademinei 

bendruomenei yra sudarytos sąlygos dalyvauti tiek procesų gerinimo veiklose, tiek ir tobulinti savo dalykines 

kompetencijas. Socialinių partnerių dalyvavimas užtikrinant veiklų kokybę suprantamas kaip būtinoji sąlyga 

siekiant nuolatinio tobulėjimo. Universiteto akademinė bendruomenė savo veiklose vadovaujasi minėtomis 

vertybėmis ir toliau išdėstytomis nuostatomis, aukščiausios kokybės siekis ir nuolatinis tobulėjimas yra 

visuotinai suprantamas kaip viena iš svarbiausių sąlygų įgyvendinant Universiteto viziją „Lyderiaujantis 

Europoje sveikatos mokslų universitetas visuomenės klestėjimui“.  

Kokybės siekiai Universitete yra susieti su taikomu strateginio valdymo modeliu (paveikslas žemiau) ir 

per šiame dokumente apibrėžtą kokybės politiką realizuoja aukštajame moksle taikomus visuotinai pripažintus 

kokybės užtikrinimo principus, taip siekiant atitikti studijuojančiųjų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų 

pusių lūkesčius. Procesų veiksmingumas realizuojamas per strateginiame lygmenyje keliamus veiklos ir 

rezultatų gerinimo tikslus ir užtikrinant nuolatinę jų rezultatyvumo stebėseną. Institucinė kokybės kultūra yra 

suprantama kaip esminė prielaida užtikrinant kokybę, ir tuo pačiu jos ugdymas yra nuolatinė siekiamybė taikant 

šia politika apibrėžtus veikimo principus.  

 



 
 

Kokybės siekių LSMU įgyvendinimo modelis 

 

Universitetas užtikrina, kad visas veiklas reglamentuojantys dokumentai yra parengti ir atitinka 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, bei yra orientuoti į Europos aukštojo mokslo erdvės (angl., 

European Higher Education Area, EHEA) principų įgyvendinimą. Universiteto procedūros yra laiku 

atnaujinamos ir prieinamos visai akademinei bendruomenei. Kokybei užtikrinti skirtos priemonės yra 

integruotos į atskiras veiklas aprašančius reglamentus ir tvarkas. Kokybės lyderystę įgyvendina ir už Universiteto 

teikiamų veiklų rezultatų kokybės užtikrinimą atsako Universiteto rektorius, o kokybės užtikrinimo sistemą 

koordinuoja, jos veiksmingumo nuolatinį gerinimą užtikrina bei rezultatų savalaikį monitoringą vykdo Kokybės 

ir strategijos stebėsenos tarnyba. 

Universiteto mokslo veikla remiasi bendraisiais atitikties mokslinių tyrimų profesionalumui ir etikai 

principais: akademinės laisvės, patikimumo, sąžiningumo, pagarbos, atsakomybės ir atskaitomybės. Europos 

elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais1 taikomas visų mokslo sričių moksliniams tyrimams. 

Universitete yra vidinė mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema, numatanti veikimo būdus ir priemones, 

užtikrinančias mokslinių tyrimų kokybę2. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra vykdomi griežtai laikantis 

akademinės etikos principų ir procedūrų, socialinės bei ekologinės atsakomybės, nešališkos prieigos prie 

mokslinės literatūros ir duomenų. Mokslininkų teiginiai grindžiami tik objektyviais tyrimų rezultatais ir 

įrodymais. Visos šios priemonės suteikia tvirčiausią mokslinių rezultatų tikslumo ir objektyvumo garantiją bei 

užtikrina visuomenės pasitikėjimą mokslu. Į mokslinius tyrimus įtraukiamų žmonių teisės ir gyvūnų gerovė bei 

apsauga užtikrinama griežtai laikantis galiojančių teisės aktų. Intelektinė nuosavybė Universitete valdoma 

vadovaujantis šiais pamatiniais principais: kūrybos ir mokslinių tyrimų laisvės; žinių sklaidos ir intelektinės 

nuosavybės objektų panaudojimo visuomenės labui; intelektinės nuosavybės teisių apsaugos; bendradarbiavimo 

su autoriais bei Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų partneriais, siekiant komercializuoti 

mokslo rezultatus; dalyvavimo tarptautinėje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Jie įgyvendinami per 

Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatus.3 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis yra pagrįstas 

Europos aukštojo mokslo standarto ESG2015 nuostatomis ir įgyvendinamas taikant nuolatinio gerinimo ciklo 

modelį. Jis remia akademinės laisvės užtikrinimo principus bei prisideda prie akademinio sąžiningumo 

įgyvendinimo. Atsižvelgiama į puoselėjamas Universiteto jau minėtas pamatines vertybes. Nuolat palaikomas 

Universiteto valdymo ir administravimo sistemos vientisumas kokybės užtikrinimo prasme užtikrinant glaudžius 

 
1 Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais. 
2 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas.  
3 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto intelektinės nuosavybės nuostatai.  
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https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/LI-ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2018-Digital-final-20062018.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/12232/innuosavybesvaldymonuostatai-1.pdf


ryšius tarp pagrindinių Universiteto procesų: mokslo, studijų, klinikinės veiklos, valdymo ir administravimo. 

Procesų tikslų nustatymas ir rezultatų monitoringas yra pagrįstas strateginio valdymo principais, juos tinkamai 

įgyvendinant per Strateginės plėtros gairių, jų įgyvendinimo plano patvirtinimo, įgyvendinimo ir atnaujinimo 

(esant poreikiui) procesą. Universiteto valdymas ir administravimas yra pagrįstas Gero valdymo kode4 

apibrėžtomis nuostatomis. Valdymo ir administravimo procesas atsižvelgia į kokybės siekių, orientuotų į 

Universiteto akademinę bendruomenę, socialinius partnerius bei visuomenę, įgyvendinimą. Valdymo ir 

administravimo procesas užtikrina, kad yra nustatyti aiškūs veiklos tikslai ir vykdomas pasiekimų monitoringas; 

laiku reaguojama į problemas veiklų rezultatuose ir priimami efektyvūs sprendimai bei vykdoma jų 

įgyvendinimo kontrolė; procesai yra aprūpinti ištekliais; nuolat yra siekiama veiklų efektyvumo, kuris yra 

vertinamas per kiekybinius ir kokybinius procesų veiksmingumo rodiklius; yra sukurta ir palaikoma veiksminga 

akademinės bendruomenės motyvavimo sistema; užtikrinamas socialiai atsakingas administravimas bei 

nesitaikstoma su bet kokio pobūdžio darbuotojų ar studentų diskriminacija, nesąžiningumu.  

Paskelbimas, tvirtinimas ir peržiūros 

Kokybės užtikrinimo politiką, apsvarstytą Universiteto Senate,  tvirtina  Universiteto Taryba. 

Kokybės užtikrinimo politika viešai skelbiama Universiteto tinklapyje svarbių dokumentų skiltyje.  

Kokybės politika peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per metus, o taip pat pasikeitus pagrindiniams išoriniams 

kokybės užtikrinimą reglamentuojantiems standartams, Universiteto strateginės plėtros gairėms, ar su išorinio 

kokybės užtikrinimo įgyvendinimu siejamiems nacionaliniams teisės aktams, o taip pat esant reikšmingų 

pokyčių Europos aukštojo mokslo erdvės kontekste. Atnaujinta Kokybės užtikrinimo politika tvirtinama 

aukščiau aprašyta tvarka.  

 

 

 

 
4 Gero valdymo kodas, patvirtintas 2015 m. sausio 23 d. Senato nutarimu Nr. 54-02 (su aktualiais pakeitimais) 


