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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO  

STUDIJŲ IR MOKSLO KOKYBĖS POLITIKOS NUOSTATOS  

 

1. Mykolo Romerio universitetas (toliau – Universitetas), siekdamas studijų ir mokslo 

kokybės, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

poįstatyminiais aktais, tarptautiniais susitarimais bei kitais aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 

kokybės užtikrinimo bei tobulinimo srities dokumentais. Įgyvendindamas studijų ir kokybės 

politiką Universitetas atsižvelgia į socialinių dalininkų poreikius ir interesus. 

2. Pagrindinis Universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos tikslas – užtikrinti 

teikiamo aukštojo išsilavinimo ir vykdomų mokslinių tyrimų tarptautinį konkurencingumą ir 

tinkamumą Lietuvos, Europos ir globalios visuomenės ateities poreikiams. Siekdama šio tikslo, 

Universiteto bendruomenė: 

- atsakingai ir tinkamai kaupia, kuria, taiko ir skleidžia  tarptautiniu mastu inovatyvias 

žinias bei kompetencijas, atitinkančias socialinių dalininkų, šalies ir tarptautinės visuomenės 

lūkesčius bei reikmes; 

- individualiai ir Universiteto bendruomenėje ugdo  ir puoselėja  kokybės kultūrą, 

grindžiamą bendradarbiavimo, įtraukimo ir pasitikėjimo nuostatomis; 

- savo akademinėje veikloje vadovaujasi Didžiosios universitetų chartijos vertybėmis, 

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis bei tarptautinėmis 

universitetų etikos kodeksų nuostatomis, įtvirtinančiomis akademinę laisvę, universitetų 

autonomiją, akademinį sąžiningumą ir skatinančiomis nuolatinį tobulėjimą. 

3. Universiteto vadovybė, siekdama studijų ir mokslo kokybės: 

- buria, skatina  Universiteto bendruomenę siekti kuo aukštesnių rezultatų ir tobulina jos 

kompetencijas, reikalingas pasiekti studijų ir mokslo kokybės užtikrinimo ir tobulinimo tikslams; 

- tinkamai ir racionaliai paskirsto  atsakomybę, užtikrina  mokslo ir studijų proceso 

skaidrumą, išteklių tinkamumą ir pakankamumą;  

- visų studijų pakopų studentams sudaro galimybes dalyvauti studijų ir mokslo kokybės 

užtikrinimo veiklose;   

- užtikrina  kokybės vadybos sistemos efektyvų ir rezultatyvų funkcionavimą, aprūpina  

reikalingais ištekliais; 

- atsižvelgdama į išorinius bei vidinius pokyčius ir socialinių dalininkų poreikius bei 

interesus, kasmet periodiškai peržiūri  ir tobulina  studijų ir mokslo kokybės politiką ir kokybės 

gerinimo tikslus; 



- užtikrina, kad Universiteto studijų ir mokslo kokybės politika ir kokybės gerinimo 

tikslai būtų visiems suprantami, diegiami visuose veiklos lygiuose ir jų būtų laikomasi. 

4. Universiteto studijų ir mokslo kokybės politika yra sutelkta į šias sritis: 

- mokslo ir studijų sąveikos stiprinimas; 

- į studentą orientuotų studijų plėtojimas; 

- studijų tinkamumas studentų, socialinių dalininkų ir visuomenės tikslams; 

- studijų tarpdalykiškumas, inovacijos bei verslumo ugdymas; 

- studijų ir mokslo tarptautiškumas;  

- elektroninės ir virtualios studijos; 

- socialinių inovacijų moksliniai tyrimai. 

5. Universiteto studijų ir mokslo kokybės politika taikoma visų pakopų studijų bei mokslo 

programoms ir studijomis bei mokslu pagrįstoms Universiteto paslaugoms. Ji grindžiama 

Universiteto ir jo partnerių tinkamais ir pakankamais ištekliais, atsakingu bendradarbiavimu ir 

vienodu bei proporcingu kokybės užtikrinimo priemonių taikymu. 

6. Šios kokybės politikos nuostatos yra Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo 

kokybės užtikrinimo sistemos ir kokybės gerinimo strategijos pagrindas.   
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