KOKYBĖS POLITIKA
Kokybės politika – tai mūsų požiūris ir įsipareigojimas užtikrinti aukštą mūsų veiklos kokybę
įgyvendinant Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatas.
Siekiame padėti studentams tapti savarankiškomis asmenybėmis, kurios:
• nevaržo jokios normos ir išankstinės nuostatos (originalūs);
• suvokia tam tikros veiklos procesus, modelius;
• sugeba analizuoti ir logiškai spręsti problemas;
• vysto naujas idėjas (kūrybingi);
• geba radikalias idėjas paversti realybe (pragmatiški);
• pasitiki ir tiki savimi;
• moka profesionaliai bendrauti, dirbti su įvairių pažiūrų, charakterių bei kultūrų žmonėmis;
• ugdo organizacinius, planavimo įgūdžius, imlumą informacijai ir asmeninę iniciatyvą;
• sugeba įvairiose situacijose atsakingai priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.
Pagrindiniai Kolegijos veiklos principai:
• Studentui – asmeninis dėmesys, supratimas ir dialogas, aukšto lygio informacinis ir
technologinis studijų aprūpinimas;
• Darbuotojui – asmeninio reikšmingumo pripažinimas, sąlygos kompetencijai ir
iniciatyvai plėtoti bei kvalifikacijai kelti, asmeninių vertybių tolerancija ir suderinamumas su
institucijos tikslais;
• Darbdaviui – kvalifikuotas, iniciatyvus, sugebantis savarankiškai priimti sprendimus ir
etiškas specialistas.
Kolegijoje puoselėjamos vertybės, kurių pagalba kuriama išskirtinė vidinė atmosfera ir
bendravimo kultūra:
Tvarumas – orientacija į ilgalaikė perspektyvą, stabilumą, patikimumą ir išliekamosios vertės
kūrimą visiems dalininkams.
Pagarba kiekvienam – vertybė, nuo kurios prasideda produktyvus bei kūrybingas
bendravimas ir bendradarbiavimas. Tikime, kad tik gerbdami vieni kitus sukursime kūrybiškumą,
iniciatyvumą ir darnumą skatinančią aplinką.
Atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams – esame lankstūs, veržlūs, smalsūs ir originalūs,
visada ieškantys naujų galimybių atsiskleisti.
Bendrystė – vertiname kiekvieno asmeninį indėlį, palaikome aktyvų tarpusavio dialogą,
skatiname atsakingą komandinį darbą.
Skaidrumas – asmenų lygiateisiškumas, sprendimų nešališkumas, vertinimo objektyvumas,
santykių, teisių ir pareigų aiškumas.
Remdamasi kokybės užtikrinimo principais ir Europos aukštojo mokslo erdvės studijų
kokybės užtikrinimo nuostatomis, Kolegija:
- išreiškia save;
- patenkina suinteresuotų šalių poreikius;
- užtikrina, kad priemonės, pasirinktos siekti Kolegijos tikslų, iš tikrųjų įgyvendinamos ir
yra veiksmingos.
Kokybės vadybos sistema yra nuolat prižiūrima, tobulinama, užtikrinamas jos
rezultatyvumas.
„Paverskime galimybes - sėkme“

