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KOKYBĖS POLITIKA
Panevėžio kolegijoje plėtojama kokybės kultūra, užtikrinanti studentų ir kitų suinteresuotų šalių
lūkesčių ir poreikių tenkinimą, aukštojo mokslo kokybę bei teisės aktų reikalavimų atitikimą ir nuolatinį kokybės
vadybos sistemos rezultatyvumo gerinimą. Kokybės politika suponuoja kolegijos strategiją ir jos tikslus, todėl
kokybę suprantame kaip veiksmingą iškeltų kolegijos strateginio veiklos tikslo prioritetų, Bolonijos procesų bei
Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių (ESG) įgyvendinimą. Tai yra mūsų
tobulėjimo pagrindas. Vadovybė ir visi darbuotojai pagal savo kompetencijas ir atsakomybę įsipareigoja:
Instituciniu lygiu
➢

Nuolat peržiūrėti kokybės politiką, kad ji išliktų aktuali ir siekti, kad kiekvienas darbuotojas prisidėtų prie
jos įgyvendinimo.

➢

Užtikrinti efektyvų kokybės vadybos sistemos funkcionavimą ir tobulinimą bei aprūpinimą reikiamais
ištekliais.

➢

Kurti ir puoselėti tinkamą darbo, mokymo ir mokymosi aplinką.

➢

Pasirūpinti tiek fiziniais, tiek žmogiškaisiais ištekliais kokybiškoms studijoms vykdyti.

➢

Skatinti suinteresuotų šalių bendradarbiavimą kokybės gerinimo procese.

➢

Motyvuoti ir sudaryti sąlygas nuolatiniam akademinio ir administracinio personalo profesiniam
tobulėjimui ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtimui.

➢

Gerinti veiklos kokybę puoselėjančią kultūrą, stiprinant kolegijos bendruomenės – studentų, dėstytojų ir
kitų darbuotojų - tarpusavio pagarbą, socialinę atsakomybę ir bendradarbiavimą.

➢

Kurti aplinką, kurioje nebūtų toleruojama diskriminacija ar netolerancija.

Akademiniu lygiu
➢

Nuolat išlaikyti tinkamą studijų lygį ir sukurti palankią bei veiksmingą mokymo ir mokymosi aplinką
studentams.

➢

Bendradarbiauti su vidinėmis ir išorinėmis suinteresuotosiomis šalimis periodiškai peržiūrint, atnaujinant
ar kuriant naujas, šiuolaikinius poreikius atitinkančias studijų programas orientuotas į aiškius numatomus
studijų rezultatus.

➢

Įtraukti studentus kaip lygiaverčius partnerius į kokybės užtikrinimo procesus.

➢

Orientuoti studijas į studento savarankiškumo ir verslumo ugdymą bei kūrybišką žinių pritaikymą
pasirinktoje veikloje.

➢

Diegti modernius mokymo bei mokymosi metodus ir priemones bei kūrybiškai juos taikyti.

➢

Sudaryti sąlygas ir teikti visokeriopą paramą studentų akademinei pažangai pasiekti.

➢

Palaikyti akademinį sąžiningumą.

➢

Vykdyti taikomąją mokslinę veiklą, kuriant mokslo ir verslo sinergiją, bei skatinti studentų aktyvų
įsitraukimą į ją.

➢

Skatinti studentus ir dėstytojus aktyviai įsitraukti plečiant tarptautinius akademinius mainus ir ryšius,
siekiant perimti ir skleisti geriausią patirtį.

➢

Nuolat tobulinti pedagogų ir administracijos personalo kompetencijas siekiant veiklos kokybinių
pokyčių.

