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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
KOKYBĖS UŽTIKRINIMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akademija įgyvendina savo misiją, viziją ir strateginius tikslus, atsižvelgdama į
Europos aukštojo mokslo erdvėje formuojamas nuostatas dėl aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo,
kvalifikacijų sąrangos bei studijų rezultatų palyginamumo.
2. Akademijos studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės užtikrinimo politikos (toliau –
Kokybės užtikrinimo politika) tikslas – suformuoti terpę, kurioje būtų vertinama ir puoselėjama
kokybės kultūra, prisidedanti prie aukštojo mokslo tobulinimo, teikianti patikimą informaciją apie
Akademijos veiklos kokybę, nuolat gerinanti meno studijų sąlygas, didinanti konkurencingumą,
diegianti ir įgyvendinanti efektyviausius kokybės standartus.
3. Įgyvendindama Kokybės užtikrinimo politiką, Akademija siekia sukurti kokybės
užtikrinimo ir tobulinimo veiklų sistemą ir įgyvendinti priemones, padedančias siekti tarptautinių
meno studijų Europos aukštosiose mokyklose standartų, nuolat kelti Akademijos prestižą Lietuvoje
ir užsienyje, sudaryti sąlygas glaudesniam tarptautiniam bendradarbiavimui, sėkmingai absolventų
karjeros plėtotei, atitinkančiai globalios visuomenės poreikius.
4. Kokybės užtikrinimo politika yra dokumentas, numatantis studijų, mokslo ir meno
veiklos kokybės užtikrinimo ir tobulinimo kryptis, principus ir įsipareigojimus.
5. Politika pagrįsta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimo nuostatomis bei tarptautiniais meno studijų kokybės Europos aukštosiose
mokyklose rekomendacijomis.
II. KOKYBĖS UŽTIKRINIMO POLITIKA
6. Kokybės užtikrinimo politikos pagrindas ir įgyvendinimo kryptys siejamos su
strateginiais prioritetais, atliepiančiais kylančius iššūkius ir vedančiais į LMTA‘2030 strategijos
įgyvendinimą:
6.1. VEIKLOS TVARUMAS – tradicijų, aukšto meistriškumo ir tapatumo išsaugojimas,
Akademijos veiklos stabilumas ir užtikrintas pasirengimas naujiems iššūkiams.
6.2. TARPTAUTINĖ MOKYKLA – pritraukianti ir užsienio studentus bei dėstytojus,
konkurencinga ir atitinkanti aukštus tarptautinius ir kokybės standartus.
6.3. SKVARBI KULTŪRA – skleidžianti meno vertybes plačiajai visuomenei, aktyviai
dalyvaujanti meninio ugdymo ir kultūros politikos procesuose.
7. Įgyvendindama Kokybės užtikrinimo politiką, Akademijos vadovybė įsipareigoja:
7.1 užtikrinti Lietuvos aukštojo mokslo kokybei iškeltų kokybės vadybos tikslų
įgyvendinimą, vykdant nuolatinę studijų, meno ir mokslo veiklos kokybės stebėseną ir periodinį
vertinimą;
7.2 viešai skelbti kiekybinę ir kokybinę informaciją apie Akademijos veiklos rezultatus,
įgyvendinant strateginius tikslus;
7.3 stiprinti studijų, mokslo ir meno veiklos sąveiką;
7.4 skatinti studijų, mokslo ir meno tarptautiškumą, tarpdalykiškumą ir inovacijas;
7.5 užtikrinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir materialiuosius išteklius, būtinus nuolatiniam
studijų, meno ir mokslo veiklos kokybės tobulinimui;
7.6 užtikrinti visiems Akademijos darbuotojams nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo ir
karjeros galimybes;
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7.7 palaikyti ir stiprinti kiekvieno Akademijos bendruomenės nario atsakomybę už savo
atliekamo darbo kokybę ir Akademijos etikos kodekso nuostatų laikymąsi;
7.8 skatinti ir įvertinti iniciatyvą bei inovacijas, padedančias efektyviau siekti geresnių
Akademijos veiklos rezultatų;
7.9 puoselėti kokybės tobulinimui palankias bendradarbiavimo su tarptautiniais
partneriais, akademine bendruomene, studentais, absolventais ir socialiniais dalininkais sąlygas;
7.10 nuolat stebėti ir analizuoti kokybės vadybos procedūras ir jų rezultatus, siekiant
efektyviausių būdų veiklos kokybei užtikrinti;
7.11 skatinti atsakomybę ir bendruomeniškumą, užtikrinant efektyvią komunikaciją ir
kokybės vadybą;
7.12 puoselėti Akademijos vertybes ir kokybės kultūrą, grindžiamą pasitikėjimo ir
atsakomybės, įsitraukimo į veiklas ir kolegiško bendradarbiavimo nuostatomis.
III. KOKYBĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
8. Kokybės užtikrinimo politikos įgyvendinimas siejamas su LMTA‘2030 strategija,
Akademijos strateginiais veiklos planais, į studentą orientuotų studijų, meno, mokslo veiklos
strategijomis.
9. Kokybės užtikrinimo politikos įgyvendinimo veiklų ciklas:
9.1 Veiklos planavimas:
9.1.1 tikslų ir uždavinių nustatymas;
9.1.2 veiklos rodiklių planavimas;
9.1.3 išteklių, atsakomybių ir terminų numatymas;
9.1.4 veiklos įgyvendinimo priemonių ir metodų pasirinkimas.
9.2 Veiklos įgyvendinimas:
9.2.1 už veiklą atsakingų darbuotojų mokymai;
9.2.2 veiklos atlikimas.
9.3 Veiklos rezultatų įvertinimas:
9.3.1 duomenų apie veiklos rezultatus rinkimas (grįžtamasis ryšys, veikos rodiklių
stebėsena);
9.3.2 faktinių rodiklių (gautų duomenų) palyginimas su planuotais.
9.4 Veiklos rezultatų refleksija:
9.4.1 veiklos rezultatų pripažinimas;
9.4.2 sprendimų dėl veiklos rezultatų gerinimo priėmimas.
10. Kokybės užtikrinimo politika taikoma visų pakopų studijų, mokymosi visą gyvenimą
programoms, meno ir mokslo veiklai ir grindžiama racionaliai naudojamais ištekliais bei atsakingu
bendradarbiavimu.
11. Kokybės užtikrinimo politika yra Akademijos studijų kokybės vadybos, mokslo ir meno
veiklos kokybės užtikrinimo ir jos tobulinimo pagrindas.
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