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I. SANTRAUKA

1. Isorinio vertinimo tikslas -  remiantis isorinio vertinimo isvadomis nustatyti aukstosios mokyklos 
veiklos kokyb?, sukurti prielaidas aukstosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti kokybes kultur^ ir 
informuoti steigejus, akademin? bendruomen? ir visuomen? apie aukstosios mokyklos veiklos 
kokyb?.

2. Sios isorinio vertinimo isvados grindziamos savianalizes suvestineje pateiktais duomenimis, 
eksperty grupes prasymu pateiktais papildomais duomenimis, informacija, kuri^ pateikia S tu d j  
kokybes vertinimo centras (toliau -  SKVC) bei duomenimis, gautais vizito j a u k s t j  mokykl^ metu 
is susitikim^ su skirting^ grupi^ atstovais.

3. Grup? sudare ekspertai, atrinkti pagal Eksperty atrankos apras% patvirtiny 2019 m. gruodzio 31 d. 
S tu d j  kokybes vertinimo centro direktoriaus jsakymu Nr. V-149. Grupes nariai:

Grupes vadovas: Prof. dr. Stephane Lauwick
Vertinimo sekretore: Prof. dr. habil. Anca Greere

Dr. Markku Karkama (akademines bendruomenes
Grupes nariai (kategorija):

atstovas)
Ms. Johanne Marie Trovag (akademines 
bendruomenes atstove)
Ms. Ala Minkeviciene (socialine partnere)
Mr. Joshua Weygant (studentas)

4. Lietuvos aukstoji jureivystes mokykla isorinio vertinimo metu buvo jvertinta teigiamai.

5. Vertinamosios sritys:

Sritis Jvertinimas balais

VALDYMAS 2

KOKYBES UZTIKRINIMAS 3

STUDIjy IR MOKSLO (MENO) VEIKLA 4

POVEIKIS REGIONy IR VISOS SALIES RAIDAI 4

6. Nustatyta 12 gerosios praktikos pavyzdzi^, pateiktos 29 rekomendacijos veiklos tobulinimui.

II. JZANGA

2.1. Vertinimo eiga
7. Lietuvos aukstosios jureivystes mokyklos (toliau vadinamos LAJM) isorinj vertinim^ 
organizavo S tu d j  kokybes vertinimo centras, 2021 m. geguzes men. jj atliko tarptautine eksperty 
grupe (toliau -  ekspert^ grupe arba Grupe). Jis atliktas, vadovaujantis A u k s t j  mokykl^ ir
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uzsienio valstybi^ a u k s t j  mokykl^ filial^ isorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprasu, 
vertinamosiomis sritimis ir rodikliais (toliau -  Aprasas), patvirtintu Lietuvos Respublikos 
svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodzio 19 d. jsakymu Nr. V-1529 ir Aukstosios 
mokyklos veiklos vertinimo metodika (toliau -  Metodika), patvirtinta SKVC direktoriaus 2020 m. 
kovo 9 d. jsakymu Nr. V-32.

8. Vadovaujantis Aprasu, isorinis vertinimas atliekamas siais etapais: aukstosios mokyklos 
parengtos savianalizes suvestines pateikimas Centrui; eksperty grupes sudarymas ir savianalizes 
suvestines nagrinejimas; eksperty grupes vizitas j a u k s t j  mokykl^; isorinio vertinimo isvad^ 
parengimas ir viesas paskelbimas; paskesne veikla, kuria siekiama tobulinti aukstosios mokyklos 
veikl% atsizvelgiant j isorinio vertinimo isvadas.

9. Parengiamajame isorinio vertinimo etape ekspert^ grupe gavo LAJM savianalizes suvestin^ 
(SS) su priedais. Vadovaudamasis Metodikos 26 punktu, SKVC pateike Grupei papildomus LAJM 
veiklos duomenis, gautus is SKVC, Lietuvos mokslo tarybos, Vyriausybes strategines analizes 
centro ir Nacionalines svietimo agenturos. Eksperty grupei paprasius papildom^ duomen^ (pvz., 
Kokybes vadybos sistemos (KVS) dokumenty matricos, jur^ plaukiojimo dokumentacijos ( s tu d j  
plano, tvarkarascio, s t u d j  rezultaty ir kt.) bei prieigos prie LAJM sistemos, LAJM tuo 
nedelsdama pasirupino.

10. Vizitas j a u k s t j  mokykl^ jvyko po SKVC darbuotoj^ surengty mokym^ nuotoliniu budu ir 
p a ren g iam j Grupes susirinkim^. Grupe 2021 m. geguzes 25-27 d. susitiko su vidaus ir isores 
socialiniais dalininkais. Del pasaulines pandemijos isorinio vertinimo vizitas vyko nuotoliniu 
budu, naudojantis vaizdo konferencijos platforma „Zoom“. Veliau Grupe susirinko, kad 
perziurety duomenis, suformuluot^ isvadas ir rekomendacijas. Galutines vertinimo isvados buvo 
parengtos derinant rastu. Tada jos buvo pateiktos SKVC.

11. Eksperty grupe gavo LAJM atsakym^ del faktini^ klaid^, kurj apsvarste. Grupe jvertino 
atsakymo detalum^ ir pries suformuluodama galutines isvadas, issamiai jvertino visus nurodytus 
punktus. Grupes nuomone, pateikiamos isvados tiksliai atspindi aukstosios mokyklos padetj, 
nustatyt% vertinant dokumentus, gautus pries vizit^, ir bendraujant vizito metu. Formuluojant 
isvadas, neatsizvelgta j jrodymus ar aplinkybes, atsiradusias po vizito.

12. Vadovaujantis Metodika, pagrindinis isorinio vertinimo demesys buvo skiriamas keturioms 
sritims, kurios analizuojamos pagal nustatytus vertinimo rodiklius (ir kriterijus); sios sritys yra: 
Valdymas, Kokybes uztikrinimas, S tu d j ir mokslo (meno) veikla bei Poveikis regionq ir 
visos salies raidai. Analizuodama surinktus duomenis, eksperty grupe atsizvelge ir j 
rekomendacijas, pateiktas ankstesnio vertinimo metu 2012 m.

13. Vertinant aukstosios mokyklos veikl^ turi buti jvertinama kiekviena vertinamoji sritis vienu is 
penki^ jvertinim^: puikiai -  5 balai -  sritis yra isskirtinai gera nacionaliniame kontekste ir 
tarptautineje erdveje; labai gerai -  4 balai -  sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir 
tarptautineje erdveje, be joki^ trukum^; gerai -  3 balai -  sritis pletojama sistemiskai, be esmini^ 
trukum^; patenkinamai -  2 balai -  sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra trukum^, kuriuos 
butina pasalinti; nepatenkinamai -  1 balas -  sritis netenkina minimali^ reikalavim^, yra esmini^ 
trukum^.

14. Sprendimas vertinti teigiamai priimamas, kai nei viena is vertinimo srici^ nera jvertinama 
nepatenkinamai (1 balu). Sprendimas vertinti neigiamai priimamas, kai bent viena is vertinimo 
srici^ yra jvertinama nepatenkinamai (1 balu).
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15. Remdamasis isorinio vertinimo isvadomis, SKVC priima vien^ is si^ sprendim^ del aukstosios 
mokyklos akreditavimo: akredituoti 7 mety terminui, jei aukstosios mokyklos veikla yra jvertinta 
teigiamai; akredituoti 3 mety terminui, jei aukstosios mokyklos veikla yra jvertinta neigiamai; 
neakredituoti, jeigu pakartotinio vertinimo metu aukstoji mokykla jvertinama neigiamai.

2.2. Pagrindine informacija apie a u k s t j  mokykk]
16. LAJM yra Lietuvos Respublikos Vyriausybes jsteigta aukstoji mokykla, kurios teises ir 
pareigas nustato Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pagrindine LAJM 
veikla yra vykdyti kolegines aukstojo mokslo studijas [profesinio] bakalauro lygmenyje. Be to, ji 
siulo t?stinj profesinj mokym% organizuodama trumpus profesinius kursus jurinink^ zini^ 
atnaujinimui ir perkvalifikavimui. LAJM issiskiria is kity Lietuvos a u k s t j  mokykl^, nes tai 
vienintele jurininkus, jur^ ir vidaus vanden^ transporto specialistus ruosianti aukstoji mokykla.

17. LAJM veikl^ bei vykdomas s tu d j  ir mokym^ programas yra akreditavusi Lietuvos 
transporto saugos administracija (LTSA), o 2019 m. teigiamai jvertino Europos jur^ saugumo 
agentura (EMSA). Be to, patvirtintas LAJM kokybes valdymo sistem^ atitikimas kokybes 
standartui ISO 9001:2015.

18. 2020-2021 m. LAJM studijavo 788 studentai, is kuri^ 30 buvo vis^ s tu d j  program^ 
studijuojantys studentai is uzsienio. LAJM dirba 60 destytoj^, 30 instruktori^ ir 33 administracijos 
darbuotojai.

III. VERTINAMyjy SRICIy ANALIZE 

3.1. Valdymas

Aukstosios mokyklos strateginio veiklos piano atitiktis misijai, jo jgyvendinimo uztikrinimas:

• Strateginis veiklos planas atitinka aukstosios mokyklos misijq, mokslo ir studijq veiklq 
reglamentuojancius teises aktus bei atsizvelgia j salies mokslo ir studijq politikos, Europos 
aukstojo mokslo erdves ir Europos moksliniq tyrimq erdves nuostatas;
• Strateginio veiklos plano dalys (esamos situacijos analize, veiklos prioritetai ir tikslai, 
uzdaviniai, jgyvendinimo priemones, istekliai, numatomi veiklos rodikliai) yra tinkamos ir 
pagrjstos;
• Vykdoma reguliari strateginio veiklos plano jgyvendinimo stebesena, stebesenos rezultatai 
panaudojami veiklos valdymo tobulinimui;

19. Nesenai atnaujintas LAJM Statutas laukia Vyriausybes patvirtinimo. Jame nurodoma 
atnaujinta LAJM misija rengti aukstos kvalifikacijos jur^ ir vidaus vanden^ transporto sektoriaus 
specialistus sekmingai profesinei veiklai ir karjerai salies bei tarptautiniame vandens transporto 
sektoriuje, pagrindziant studijas, neform alj su a u g u s ij svietim^ ir t?stinj profesinj mokym^ 
jurine kultura bei tradicijomis, ugdant pagarb^ demokratinems vertybems, atsakomyb? ir 
lyderyst?. Tai atitinka LAJM keturiose srityse vykdom^ veiklq: jureivystes studijos, jurinink^ 
kvalifikacijos kelimas ir vidaus vanden^ transporto specialist^ rengimas, taikomieji tyrimai, 
atitinkantys vidaus vanden^ transporto sektoriaus reikalavimus ir skatinantys jureivystes kultur^
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20. Eksperty grupe nustate, kad LAJM tenkina Lietuvos Respublikos Mokslo ir s tu d j  jstatymo 
reikalavimus, siulydama prie jureivystes veikl^ pritaikytas studijas, jureivystes krypciai 
pritaikytus mokslinius tyrimus ir Jurinink^ mokymo centre jurininkams suteikiamas mokymosi 
vis^ gyvenim^ galimybes. Be to, Grupe pazymi, kad per savo m i s j  LAJM pripazjsta ir vykdo 
savo socialines pareigas, susijusias su regiono tvaria raida, o platesne apimtimi, ir su visos 
valstybes tvaria raida.

21. Strateginis veiklos planas sudarytas, atsizvelgiant j misijoje pabreztas keturias aktualias sritis. 
Jis atitinka teises akty, reglamentuojanci^ mokslini^ tyrim^ ir s t u d j  veikl% reikalavimus; 
atsizvelgiama j nacionalines mokslini^ tyrim^ ir s t u d j  politikos nuostatas, Europos aukstojo 
mokslo sritj ir Europos mokslini^ tyrim^ sritj. Vis delto, ekspert^ grupe nustate, kad 
pagrindziantys strateginiai dokumentai daznai buvo ne iki galo jforminti arba per glaustai 
atsispindintys rodikli^ sqrase (2021-2023 m. LAJM strateginiame veiklos plane), del ko tampa 
sunku vadovautis pagrindinemis veiksm^ kryptimis. Grupe nustate, kad trumpalaikiai ir vidutines 
trukmes tikslai nera detalus, jais daznai nesidalijama su bendruomene (susirinkimuose su 
aukstosios mokyklos vadovais, taryba ir socialiniais dalininkais buvo jvardintos skirtingi 
aukstosios mokyklos strateginiai prioritetai) ir sunku stebeti j^  pasiekim^.

22. Aukstosios mokyklos vadovai jvertino artimoje ateityje iskilsiancius issukius, pavyzdziui, 
stipriai mazejantj stojanci^ student^ skaici^. Tiksl^ pasiekimui taikomos priemones irgi turi buti 
detaliau ir aiskiau jvardintos: savianalizes suvestineje prognozuojant 2022 m. ir 2023 m. biudzet^ 
matyti, kad vadovai tiki nustat? budus ir priemones, kaip isspr^sti istekli^ mazejimo problem^, 
taciau aiskiai j^  nejvardija, del ko Grupei sunku jsitikinti, ar istekli^ paskirstymas atliktas 
veiksmingiausiai, atsizvelgiant j esam^ s itu a c j ir ateities perspektyvas.

23. LAJM nurode, kad strateginiai tikslai stebimi, vadovams perzvelgiant veiklos plano vykdymo 
eig^ katedrose ir pateikiant metines ataskaitas LAJM tarybai. Taciau ekspert^ grupe pastebejo, kad 
po to, kai ataskaita pateikiama LAJM tarybai, neatrodo, kad but^ imamasi tolesni^ veiksm^ ar 
atliekama sisteminga vykdymo stebesena.

24. Tikrindama, ar pagrindiniai veiklos rodikliai (PVR) atitinka strateginj plan% Taryba juos 
semestro viduryje ir pabaigoje perziuri. Ekspert^ grupei buvo sudetinga nustatyti, ar visi PVR yra 
pakankamai s u s j  su strategija ir ar jie pakankamai pagrindzia strategines aplinkybes. Be to, 
atrodo, kad is KVS gaunamas didelis PVR atitinkanci^ duomen^ kiekis, tad Grupes nuomone, 
galima but^ efektyviau ir tikslingiau naudoti surinkus strateginius duomenis. Maziau PVR but^ 
aktualesni apimciai ir siejami su konkreciomis institucijos raidos strategijomis, kas atitikty 
strateginio veiklos plano penkt^ prioritet^ „tobulinti LAJM valdymq optimizuojant valdymo 
strukturq ir didinant kokybes vadybos sistemos efektyvumq

25. Bendrai, eksperty grupe laiko, kad vadovai daugiau demesio skiria detaliam veiklos 
vykdymui, o ne visa apimanciam strateginiam poziuriui. Grupe padare isvad^, kad vietoj 
sistemingo bendro poziurio taikymo, siekiant visos jstaigos strategini^ tiksl^, kiekvienas padalinys 
jvardina ir skiria demesj saviems prioritetams. Naudojamos sistemos yra sukurtos ir jos padeda 
atlikti individualizuotus veiksmus, taciau Grupe pastebejo, kad LAJM negalejo tvirtai 
pademonstruoti vieningo poziurio, galincio jtvirtinti ilgalaikius tikslus ir strategiskai nuvesti 
a u k s t j  mokykl^ j ateitj. Grupes nuomone, tokia vienybe reikalinga siekiant uztikrinti bendros 
LAJM bendruomenes krypties nustatym^ ir prisideti prie bendr^ aukstosios mokyklos, o ne 
katedros ar individual^ prioritety siekimo.
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26. Grupe pripazjsta pastangas mokslini^ tyrim^ vykdymo srityje, taciau kalbant apie strategines 
mokslini^ tyrim^ veiklas, eksperty grupe pastebejo aiskios strategijos nebuvim^ del tyrim^ tiksl^, 
o aptariamos mokslini^ tyrim^ galimybes atrode labiau pritaikomos prie pramones srityje 
atsirandanci^ galimybi^ nei grindziamos strategini^ sprendim^ priemimu. Aukstoji mokykla 
turety apsvarstyti, kaip konkreciau susieti PVR su jos strateginiais tikslais. Be to, eksperty grupe 
pastebejo, kad nera aiskios strategijos del darbuotoj^ rengimo moksliniams tyrimams ir kad jvairi^ 
katedr^ darbuotoj^ kvalifikacijos/ kompetencijos lygis skiriasi. nebuvo jmanoma aiskiai suprasti, 
kaip ir kada planuojama spr^sti si^ skirtum^ klausim^, uztikrinant tyrim^ pajegum^ ir 
kvalifikacijos/kompetencijos lygio panasum^ visoje aukstojoje mokykloje.

27. Be to, nors eksperty grupe ir pripazjsta jvairios veiklos, galincios padeti, siekiant 
tarptautiskumo tiksl^, vykdymo pazang% bet jos nuomone, truksta aiskios ir detalios 
tarptautiskumo strategijos. Tarptautiskumo prioritetai jvardijami per darbuotoj^ ir student^ 
mobilum% program^ angl^ kalba siulym^ ir student^ is uzsienio uztikrinim^, taciau 
tarptautiskumo vietoje veiklos turety buti jtrauktos j strategini^ tiksl^ numatym^ Panasiai galety 
buti stiprinamas LAJM tarptautinis bendradarbiavimas su esamai partneriais. Jeigu aukstoji 
mokykla strategiskai taikyty viening^ metod% visos katedros galety sistemingai formuoti 
veiksmus platesne aukstosios mokyklos apimtimi.

Aukstosios mokyklos procesu, valdymo veiksmingumas:

• Nustatyta aiski valdymo, sprendimq priemimo, atsakomybiq paskirstymo struktura;
• Atliekama reguliari procesq valdymo analize, numatomos procesq tobulinimo prielaidos ir 
priemones rizikq valdymui;
• j  valdymq pakankama apimtimi jtraukiami socialiniai dalininkai;

28. LAJM organizaciniai veiksmai yra aiskiai nurodyti eksperty grupei pateiktuose 
dokumentuose. LAJM Statute yra apibreztos skirting^ valdymo organs (LAJM tarybos, 
Akademines tarybos ir Direktoriaus) funkcijos, pareigos ir kompetencijos. Direktorius jvardijamas 
kaip vienasmenis valdymo organas, veikiantis LAJM vardu ir j^  atstovaujantis. Statute 
pateikiamas aiskus, nedviprasmiskas kiekvieno valdymo organo apibrezimas bei kiekvienos 
padalinio funkcijos. Susitikim^ su skirtingus padalinius atstovaujanciais darbuotojais, t.y., 
destytojais, mokslo darbuotojais ir administracijos darbuotojais, metu buvo gauti jrodymai, kad jie 
aiskiai supranta savo atsakomybes.

29. Nepaisant aiski^ pateikty tvark^, vizito metu vykusi^ susitikim^ metu tirdama skirtingas 
strukturas, truko aiskumo, kas patvirtina galutinius sprendimus ir kas prisiima vis^ atsakomyb? uz 
patvirtintus ir vykdomus veiksmus. Del to sudetingas tampa praktinis tvark^ jgyvendinimas. 
LAJM ekspert^ grupei strateginio valdymo struktur^ apibudino kaip kolegial^ Tarybos (11 nari^), 
Akademines tarybos (15 nari^) ir Direktoriaus sprendim^ priemimo process, kai visi dalyviai 
teikia patarimus sprendim^ priemimo klausimais. Taciau nebuvo pateiktas aiskus paaiskinimas, 
kurie sprendimai faktiskai vykdomi kaip galutiniai, o vizito metu paaiskejo, kad tiek direktorius, 
tiek Akademine taryba laiko save atsakingais uz strateginius LAJM sprendimus. Toks poziuris 
Grupei pasirode priestaringas. Grupe mano, kad daug aukstojoje mokykloje vykdom^ kokybes 
uztikrinimo process (zr. aspektus del PVR tikslingumo auksciau, 24 punkte) galety sukelti ir
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sukelia painiav^ bei nesusipratimus, susijusius su atsakomybi^ pasiskirstymu ir atsakomybe uz 
galutini^ sprendim^ priemim^.

30. Nesenai atlikus restrukturizacij% paliktas tik vienas direktoriaus pavaduotojas. Tai Grupei 
paaiskinta tuo, kad taip LAJM galejo nukreipti gautus isteklius j naujo skyriaus, atsakingo uz 
mokslini^ veiklq jgalinim% sukurim^. Vis delto, panasu, kad atitinkama priemone nebuvo 
sumazintas valdymo ir vadovavimo poreikis. Pokalbio metu ekspert^ grupe nustate, kad 
direktoriaus pavaduotojo pareigoms tenka labai didele atsakomybe, nes jis priziuri labai skirtingas 
sritis, jskaitant kokybes uztikrinim^, mokslinius tyrimus ir pan. Eksperty grupe mano, kad daugelio 
fu n k c j  sutelkimas vienose pareigose, kurias eina vienas asmuo, gali kelti didel$ rizik^ aukstajai 
mokyklai.

31. Socialiniai dalininkai dalyvauja valdymo procese. Jie turi savo atstovus skirtinguose 
organuose. J LAJM Tarybos sudetj jeina darbdavi^, destytoj^ ir student^ atstovai. Be to, destytojai 
(jskaitant mokslo darbuotojus) ir studentai turi savo atstovus ir Akademineje taryboje. Vis delto, 
bendraujant su socialiniais partneriais, pasirode, kad jie tiesiogiai nedalyvauja, priimant 
strateginius sprendimus. Be to, akivaizdu, kad bendravimas tarp socialini^ partneri^ ir LAJM 
vyksta ne pagal aiskiai apibrezt^ struktur% bet gana neformaliai (telefono pokalbiais, 
elektroniniais laiskais ir pan.). Nors atrodo, kad toks metodas siuo metu veikia, tai kelia pavoj^ 
ilgalaikiam jsitraukimo nuoseklumui ir tinkamumui bei turint omeny LAJM siulomas pletros 
kryptis (jskaitant tarptautiskum% mokslinius tyrimus ir trumps kurs^ suintensyvinim^).

32. LAJM yra 5 akademiniai padaliniai (Navigacijos, Laiv^ energetikos, Uosto ekonomikos ir 
vadybos katedros, Mokslo ir s tu d j  in o v a c j skyrius (MSIS) ir Jurinink^ mokymo centras 
(JMC)), 6 neakademiniai s t u d j  padaliniai, biblioteka, karjeros ir komunikacijos, personalo, 
buhalterines apskaitos ir infrastrukturos skyriai.

33. Ekspert^ grupe nustate, kad MSIS ir JMC skyriai yra naudingi LAJM, leidzia aukstajai 
mokyklai priarteti prie skelbiamos misijos, kartu didindami jos patrauklum^ ir aktualum^ Sie 
skyriai praplete aukstosios mokyklos teikiamo profesinio mokymo apimtj platesnei auditorijai, o 
Uosto ekonomikos katedra tinka tiek studentams, tiek jurininkams bei zenkliai padidina aukstosios 
mokyklos patrauklum^ absolventams, daznai po keleri^ juroje praleisty mety paliekantiems 
pareigas, susijusias su plaukiojimu jura. Be to, taip pabreziamas aukstosios mokyklos gebejimas 
numatyti ir kovoti su neigiamu mazejancio s to ja n c ij  skaiciaus poveikiu.

34. Ekspert^ grupe pripazjsta, kad planuodama veiklq, LAJM atsizvelge j ankstesnio SKVC 
vertinimo rekomendacijas bei atkreipe demesj j tas sritis, kurias ankstesne SKVC vertinimo grupe 
nurode kaip tobulintinas. Nors ankstesnis vertinimas buvo atliktas 2012 m., bet kai kurie elemental 
vis dar galioja ir vyresni vadovai patvirtino vertinantys juos kaip prioritetines tobulintinas sritis.

Informacijos apie aukstosios mokyklos veiklq viesumas ir jos valdymo veiksmingumas:

• Sistemingai kaupiami ir analizuojami duomenys apie veiklq, jos rezultatus (jskaitant 
studentq jsidarbinimo ir absolventq karjeros stebesenq), duomenys panaudojami aukstosios 
mokyklos veiklai tobulinti;
• Informacija apie aukstosios mokyklos veiklq yra aiski, tiksli ir prieinama akademinei 
bendruomenei bei visuomenei, reguliariai teikiama steigejams, juridinio asmens dalyviams;
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35. LAJM sistemingai renka duomenis ir kasmet tvirtina KVS proceso veiklos vertinimo plan% 
Pagal sj process tiketina darbine rizika vertinama pagal devynbal? sistem^; kartu nustatomi ir 
PVR, taigi taikomas rizikos vertinimo metodas. Katedr^ lygmenyje surinktus duomenis analizuoja 
katedros vadovas. Kiekybiniai duomenys gaunami per „Google“ apklausas. Pacios katedros 
tikrinamos du kartus per metus. Student^ pasitenkinimas s tu d j  programa vertinamas du kartus 
per metus elektronines anonimines apklausos budu. Be to, g rjz tam j rysj teikia ir destytojai. 
Surinkti duomenys lyginami su ankstesni^ mety rezultatais. Be to, del aukstosios mokyklos dydzio 
santykiai tarp destytoj^/darbuotoj^ ir student^ yra artimi, todel jie gali neformaliai keistis 
informacija. LAJM renka inform acj apie savo absolventus ir is darbdavi^.

36. Akivaizdu, kad duomenys sistemingai renkami ir analizuojami, taciau eksperty grupe vertino, 
ar tikrai reikia tiek skirting^ process, ar visi surinkti duomenys gali buti istirti ir ar gali buti 
patikrintas j^  naudingumas. Nors LAJM teigia, kad jos taikomi procesai yra tikslingi ir visiskai 
priderinti prie aukstosios mokyklos dydzio, bet Grupes nuomone, buty naudinga tikrinti taikomus 
kokybes uztikrinimo procesus ir nustatyti, ar j nauj^ struktur^ neperkeliami persidengiantys 
procesai.

37. Pateikta tinkama informacija apie aukstosios mokyklos veikl^ ir prieinamum^ visuomenei, 
taciau susitikim^ metu ekspert^ grupe suzinojo, kad kai kurie studentai turi mesti studijas, nes 
nepraeina sveikatos patikrinimo, reikalingo dirbant juroje. Ekspert^ grupes nuomone, LAJM 
turet^ aiskiai jvardinti susidomejusiems galimiems studentams, kad ateityje jiems bus butina atlikti 
patikrinim% kurio nepraejus, jie negales t^sti studij^. Be to, eksperty grupe issiaiskino, kad kai 
kurie studentai nebaigia s tu d j  del netinkam^ s tu d j  programai keliam^ lukesci^. Nors 
suinteresuotiems galimiems studentams siunciamos anketos apie j^  interesus ir lukescius, bet del 
j^  rezultaty neatmetamas nei vienas studentas. Grupe mano, kad tokia informacija turety buti 
aiskesne ir rekomenduoja kaip antr^ papildom^ priemimo tvarkos zingsnj jtraukti interviu ar 
asmeninj pokalbj, leisiantj valdyti lukescius ir galimybes sumazinti s t u d j  nubyrejusi^ student^ 
skaici^. Be to, eksperty grupes nuomone, galima but^ pasiulyti alternatyvias s tu d j  programas ar 
specialias konsultacijas, suteiksiancias studentams galimybes pasinaudoti kitais budais 
kvalifikacijos jureivystes sektoriuje jgyti.

Personalo valdymo veiksmingumas:

• Nustatyti ir taikomi aiskus ir skaidrus akademinio ir neakademinio personalo formavimo, 
valdymo, vertinimo principai ir proceduros;
• Aukstoji mokykla turi pakankamai akademinio (jvertinant nuolat institucijoje dirbant} 
akademin} personalq) ir neakademinio personalo iskeltiems veiklos tikslams pasiekti;
• Akademinio ir neakademinio personalo kvalifikacija yra tinkama aukstosios mokyklos 
tikslams pasiekti;
• Sudaromos sqlygos akademiniam personalui tobulinti pedagoginei ir mokslinei veiklai 
reikalingas zinias ir gebejimus;
• Sudaromos sqlygos neakademiniam personalui tobulinti kompetencijas;
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38. Nauj^ darbuotoj^ samdymo tvarka yra aiski ir reglamentuojama KVS-8 tvarkoje „Personalo 
valdymas 75“ Eksperty grupe girdejo, kad del siulom^ pasikeitim^, priderinty prie strateginio 
plano tiksl^, planuojama samdyti nauj^ darbuotoj^.

39. Destytojai j pagrindines vietas samdomi vieso konkurso metu, vadovaujantis LAJM destytoj^ 
atestavimo ir konkurs^ nuostatais. Ne vieso konkurso budu destytojai samdomi ne ilgesniam nei 
2 mety terminui pagal terminuot^ darbo sutartj. Daug destytoj^ turi nejkainojamos, destymui 
reikalingos profesines patirties, o mazesn$ profesin^ patirtj turintiems destytojams arba 
destytojams, norintiems atnaujinti savo zinias, LAJM siulo galimyb? isplaukti j uzsienio vandenis 
su laivo jgula kelioms dienoms ar savaitems.

40. Darbuotojai reguliariai vertinami -  destytoj^ atestacija vyksta kas 5 metus. Siuo metu LAJM 
yra 23 atestuoti destytojai ir 60 destytoj^ is viso (is kuri^ 2 yra profesoriai, 17 mokslo daktar^, o 
16 turi jureivystes kompetencijos liudijimus). Profesine destytoj^ veikla ir praktinis darbas atitinka 
destomus dalykus ir apima daugiau nei 50 % j^  apimties, kas laikoma minimaliu reikalavimu. Kaip 
nurodyta savianalizes suvestineje, 81-100 % destytoj^ turi didesn$ nei 3 mety praktinio darbo 
patirtj jur^ transporto ir jur^ verslo sektoriuose.

41. LAJM suteikia galimybes profesiniam ir akademiniam augimui. Savo kompetencijas 
norintiems tobulinti destytojams suteikiamas laikas ir parama t^sti studijas magistro laipsniui gauti 
arba daktaro disertacijai rengti. Darbuotojams, norintiems padidinti savo jureivystes patirtj, 
siulomi j p ro fe s j orientuoti mokymai: tai gali buti prailgintas plaukiojimas arba darbas uosto 
valdymo organizacijoje. Taciau eksperty grupe nustate, kad dauguma si^ galimybi^ taikomos 
individualiai ir LAJM neparode vertinanti tobulejimo poreikius per strateginius tikslus ar 
priderinanti darbuotoj^ kom petencj kelimo veiksmus prie strategini^ tiksl^.

42. Atsizvelgiant j aukstosios mokyklos ambicijas suintensyvinti aukstojo mokslo paslaugas ir 
galbut pereiti prie antrosios pakopos studij^, tampa butina, kad didzioji dalis darbuotoj^ prisidety 
prie mokslini^ tyrim^ vykdymo. Judant j priekj, svarbu destymui samdyti patikrint^ patirtj 
turincius mokslo darbuotojus ir taikyti lankstesnius planus tais atvejais, kai esami darbuotojai 
pageidauja siekti aukstesnes kvalifikacijos, pavyzdziui, magistro arba daktaro laipsnio.

43. LAJM taikoma motyvavimo sistema darbuotojams prisideti prie aukstosios mokyklos raidos.

Finansinty ir materiali^j^ isteklty valdymo efektyvumas:

• Finansiniai istekliai planuojami, paskirstomi ir panaudojami racionaliai;
• Pritraukiami \vairus finansiniai istekliai aukstosios mokyklos veiklos jgyvendinimui;
• Materialieji istekliai studij'q ir mokslo (meno) veiklai vykdyti planuojami ir panaudojami 
racionaliai;
• Materialieji istekliai studij'q ir mokslo (meno) veiklai vykdyti yra tinkami, pakankami ir 
prieinami;

44. Finansiniai istekliai planuojami, paskirstomi ir naudojami racionaliai. Darbuotojai ir katedros 
vadovas nustato vystymo ir materialini^ istekli^ poreikius ir aptaria juos susirinkim^ metu. Tada 
plan^ turi patvirtinti valdyba ir direktorius. Nors student^ skaicius mazeja, LAJM tebera tinkamai 
finansuojama. Kad islaikyty skiriamas lesas, mazejant student^ skaiciui, LAJM padidino savo
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ta ik o m j tyrim^ veiklos rodiklius. Be to, kadangi LAJM yra vienintele aukstoji mokykla Lietuva, 
teikianti jureivystes issilavinim% finansavimui gauti ji siulo papildomus mokymus. Isoriniai 
projektai atnesa papildom^ pajam^. Nuotolinio vizito metu issiaiskinta, kad finansavimas yra 
uztikrintas visoms paslaugoms. Bibliotekos, leidini^, lankymosi konferencijose ir kiti finansiniai 
istekliai yra pakankami. Mokslini^ tyrim^ projektams reikalingos lesos yra santykinai mazos, 
taciau patikimos ir nuspejamos. Taigi eksperty grupe finansin^ padetj vertina kaip tvirt%

45. Atrodo, kad dabartinis mokslini^ tyrim^ finansavimas priklauso nuo isorini^ socialini^ 
dalinink^, todel gali buti ribotos apimties (https://www.lajm.lt/lt/apie-lajm/projektai.html): 
aukstoji mokykla turety istirti galimybes gauti ir panaudoti fmansavim^ trumpalaikiams tyrim^ 
projektams. Ateityje aukstoji mokykla turety atsizvelgti j finansavimo ir z m o g isk j istekli^ 
ribotumus, kad nustatyt^ ir suteikt^ prioritet^ bendroms tyrim^ temoms, susijusioms su vietinemis, 
nacionalinemis ir tarptautinemis ekosistemomis, j kurias ji noret^ susikoncentruoti. Be to, LAJM 
galbut noret^ skelbti konkurs^ is savo biudzeto finansuojamos mokslo darbuotoj^ pareigoms.

46. Apibendrinant, eksperty grupe pripazjsta, kad laikui begant, LAJM sugebejo augti, 
reaguodama j besikeiciancias isores s^lygas, bet islikdama istikima savo misijai. Neseni pakeitimai 
atitinka aukstosios mokyklos dydj ir Grupes nuomone, pusiausvyra tarp aukstojo mokslo veiklos 
ir profesini^ kurs^ leidzia mokyklai kompensuoti rizikas, jskaitant ir fmansin^. Grupe mano, kad 
aukstoji mokykla tinkamai vykdo savo veikl% taciau zemiau pateikiamos konkrecios 
rekomendacijos del strategini^ element^, kuriems, Grupes nuomone, reikety skirti didesnj demesj. 
Tai buty galutinio sprendimo priemimo teises nustatymas, process, nustatanci^ tikslinj PVR 
naudojimo ir duomen^ rinkim^ supaprastinimas, tinkamesnis vadov^ fu n k c j  pasiskirstymas ir 
aiskesnes sprendimus priimanci^ organs atsakomybes, geriau kontroliuojamas darbo kruvis ir 
labiau strateginis darbuotoj^ kom petencj ugdymas. Si^ rekom endacj tikslas yra patobulinti 
taikom^ valdymo sistem^ ir uztikrinti jvairi^ strategines reiksmes fu n k c j  racionalizavim^.

47. Vertinimas: sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra trukum^, kuriuos butinapasalinti,
skiriami 2 balai.

48. Rekomendacijos sriciai:

•  isaiskinti painiav^ del t r j  sprendim^ priemimo organs vaidmen^ ir atsakomybi^, kad 
galutinj patvirtinim^ teikty tik vienas organas;

•  skirti daugiau demesio ne veiklos vykdymui, o strateginiam vystymui ir skatinti vieningo 
metodo, kuriuo galety dalintis ir prie kurio galety prisideti visa bendruomene, taikym^;

•  uztikrinti, kad aukstoji mokykla turety aiskius tikslus, prie kuri^ galety visi prisideti, ir 
suformuoti aiski^ v i z j  bei bendr^ supratim^ apie ilgalaikes strategines ambicijas ir j^  
pasiekimo bud^;

•  visiskai jforminti strateginius dokumentus, uztikrinant pagrindini^ veiklos krypci^ 
aiskum^ visiems socialiniams dalininkams, j^  sisteming^ jgyvendinim^ ir veiksming^ 
stebesen^;

•  formalizuotai jvertinti, ar procesai yra pakankamai racionalizuoti ir tikslingi;

•  formalizuotai jvertinti, ar naudojami PVR yra naudingi ir ar pagal surinktus duomenis 
galima nustatyti susijusius pokycius, vedancius strateginio vystymo link;
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•  sukurti strategijy, kaip suformuoti aiskias tyrimy kryptis, kurios skirtingos moksliniams 
tyrimams nuo taikomyjy;

•  sukurti visa apimantj strateginj tarptautiskumo skatinimo metody, aiskiai nustatyti 
prioritetus ir jiems skirtus isteklius;

•  jvertinti naujy struktury, jskaitant direktoriaus pavaduotojo pareigas, uztikrinti valdomy 
darbo kruvj ir ne per didelio funkcijy kiekio vienoms pareigoms priskyrimy;

•  vystyti tyrimy pajegumus strateginiame organizaciniame lygmenyje ir uztikrinti vienody 
moksliniy veikly paskirstymy aukstojoje mokykloje;

•  uztikrinti, kad darbuotojy ugdymo veiklos yra sistemingai priderintos prie strateginiy 
tiksly, o ne prie individualiy darbuotojy prioritety ir kad kvalifikacijy/kompetencijy skirtumus 
tarp skirtingy katedry buty galima islyginti;

•  geriau kontroliuoti nubyrejusiy studenty skaiciy, tiriant, kada studentai tampa pazeidziami, 
ir pasiulant jiems konsultacijas del alternatyvas jureivystes sektoriuje pasirinkimo;

•  sukurti jvairesniy budy, kaip labiau jtraukti isorinius socialinius dalininkus j valdymo 
veiklas.

3.2. Kokybes uztikrinimas

Vidines kokybes uztikrinimo sistemos funkcionalumas ir veiksmingumas:

• Aukstoji mokykla turi patvirtintus ir viesai skelbiamus vidinj kokybes uztikrinimq 
reglamentuojancius dokumentus, kurie dera su Europos aukstojo mokslo erdves kokybes 
uztikrinimo nuostatomis ir gairemis;
• Vidinio kokybes uztikrinimo planavimo, jgyvendinimo, tobulinimo priemones yra 
tinkamos, taikomos periodiskai ir uztikrina visos institucijos ir socialiniq dalininkq 
jsitraukimq;
• Nustatyti veiklos planavimo, jgyvendinimo, stebesenos, periodisko vertinimo ir tobulinimo 
procesai;
• Aukstojoje mokykloje taikoma veiksminga parama studentams ir akademiniam bei 
neakademiniam personalui;
• Nustatytos ir taikomos akademinio sqziningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo, 
apeliavimo, etikos nuostatos ir proceduros; isorinio vertinimo rezultatai panaudojami 
tobulinant aukstosios mokyklos veiklq;

49. LAJM viesina informacijy apie savo kokybes vadybos sistemy savo tinklalapyje 
(atitinkamame subpuslapyje). Kokybes vadovy, LAJM organizacin^ valdymo struktury ir LAJM 
kokybes vadybos sistemos procesy schemy galima atsisiysti. Kokybes vadovas, organizacine 
valdymo struktura ir procesy schema buvo patvirtintos atitinkamai LAJM Direktoriaus 2021 01 
29 nutarimu Nr. V-13; LAJM Tarybos 2020 m. rugsejo 15 d. nutarimu Nr. TN-2 ir 2018 m. 
geguzes 25 d. jsakymu Nr. V-93).
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50. Lygindama tinklalapyje (kai kurios versijos pasenusios, pavyzdziui, KVS nuoroda j 2018 m. 
Kokybes vadov^), savianalizes suvestineje ir prie savianalizes suvestines pridetame dabartiniame 
Kokybes vadove pateiktus teiginius, eksperty grupe susidure su keliomis KVS versijomis. Grupes 
nuomone, tai turet^ painioti socialinius dalininkus ir kitus tinklalapio lankytojus. Reikety aiskiai 
nurodyti ir nuosekliai naudotis patvirtinta KVS, kas leisty kokybes uztikrinimo iniciatyvoms kurtis 
ir leisti suteikti tokioms veikloms pirmenyb? jvairi^ (galbut apriboty) istekli^ atzvilgiu. Be to, 
Grupe pazymi, kad jeigu KVS zenkliai keiciama, esant reikalui, tai trukdo tam, kaip j^ tinkamai 
priimty ir taikyty socialiniai dalininkai. Jeigu tai nepriestarauja isoriniams reikalavimams, LAJM 
galety uztikrinti reguliarius, cikliskus ir aiskiai, pries pakankamai laiko pristatomus pakeitimus, 
kurie leisty socialiniams dalininkams veiksmingai pasinaudoti KVS, vykdant kasdienines 
pareigas. LAJM turi uztikrinti viesos informacijos apie KVS atnaujinim^ ir tinkam^ pranesim^ 
apie jos pasikeitimus (jskaitant nedelsiamus tinklalapio atnaujinimus) tiems asmenims, kuriems 
tokie pasikeitimai turi jtak% Be to, galbut LAJM galety papildyti viesai skelbiam^ inform acj 
naujienomis ir jrodymais apie nuolatinj KVS vystym^ ir bendrai apie LAJM veikl%

51. LAJM patvirtino ir viesai paskelbe kokybes uztikrinimo tvark% prie kurios pridedami 
Strateginis veiklos planas ir Kokybes vadovas. Viena is strateginj LAJM program^ yra tobulinti 
KVS ir valdymo struktur^ Taigi LAJM kokybes uztikrinimo tvarka yra jtraukta j strateginj 
valdym^. Nustatyta atitiktis ISO 9001 standarto reikalavimams, Europos aukstojo mokslo erdves 
kokybes uztikrinimo nuostatoms ir gairems, o jvairiuose eksperj grupei pateiktuose KVS 
dokumentuose galima rasti nuorodas j siuos standartus.

52. J KVS planavim^ jtraukto rizikos valdymo tikslas yra nustatyti pagrindines gresmes, 
iskylancias LAJM veiklai, ir susijusias rizikas, su kuriomis organizacija gali susidurti veiklos 
vykdymo metu, bei imtis priemonj, kad rizika nevirsyj toleruotin^ rib^. Be to, LAJM isskiriamas 
3 rusty rizikos poveikis: poveikis reputacijai, poveikis is valstybes biudzeto skiriami lesii dydziui, 
poveikis LAJM uzdirbty fmansinii lesi dydziui. Grupes nuomone, sis poveikis g a le j buti detaliau 
paaiskintas, susiejant jj, pvz., su s tu d ij ir tyrim^ procesais, galima b u j  labiau isnaudoti 2020 m. 
kokybes vadybos sistemos PVR ir rizikos analiz$, j k u r j  buvo jtraukti aktualesni rizikos veiksniai, 
pavyzdziui, mazejantis j LAJM priimam^ student^ skaicius ir s tud ij nebaigiantys studentai. Taip 
galima b u j  imtis praktiskesnj veiksm^.

53. KVS process schemoje planavimas dalijamas j du procesus: strateginj planavim^ ir s tud ij 
proceso planavim^ Kitur KVS planavimas apima rizikos valdym% veiksmus del rizikos ir jos 
mazinimo, ir trecia KVS planavim^ bei pakeitim^ valdym^. Procedures dokumentuose 
pateikiamas issamesnis planavimo, vykdymo, stebesenos, periodinio vertinimo ir vystymo v e ik j 
vaizdas: veiklos planavimo procesai yra aprasyti S tud ij proceso planavimo (KVS-16) ir Katedros 
veiklos planavimo (KVS-17) tvarkose. Veiklos vykdymas numatomas siose tvarkose: S tud ij 
organizavimas ir administravimas (KVS-10), Mokymo kurs^ ir konsultacij organizavimas ir 
administravimas (KVS-12), Tyrim^ veiklos valdymas (KVS-13) bei kitose administracinese 
tvarkose. Periodinio vertinimo ir tobulinimo procesas aprasytas siose tvarkose: Veiklos stebesena, 
analize ir vertinimas (KVS-15), KVS vidaus auditas ir neatitikim^ valdymas (KVS-2), Santykj 
su socialiniais dalininkais valdymas (KVS-15).

54. Eksperj grupe nustate, kad KVS dokumentai is esmes apima visus reikalingus procesus, 
susijusius su studijomis, tyrimais ir kitais administraciniais procesais, taciau kai kurie dokumentai 
gali buti is dalies pasen$ ir turi buti suderinti su kitomis KVS dalimis. Pavyzdziui, KVS-16, 
pateikiama eKVS sistemoje, yra 2018 m. balandzio men. 1 versija, kuri buvo parengta 2011 m.
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balandzio 04 d. Dokumente daroma nuoroda j 2015-2019 m., o ne j dabartinj strategines veiklos 
plan% Be to, 2020 m. rugsejo men. LAJM taryba prieme nutarim^ Nr. TN-2 patvirtinti LAJM 
organizacin^ valdymo struktur^, ir buvo jkurtas Mokslo ir s t u d j  in o v a c j skyrius (MSIS). eKVS 
sistemoje pateikiama 2018 m. balandzio 10 d. KVS-13, taikoma tyrim^ veiklos valdymui, t.y., si 
tvarka buvo sudaryta tuo metu, kai MSIS dar neegzistavo. Kaip nurodyta MSIS veiklos schemoje, 
cia vykdomi moksliniai projektai, dirbama su tyrim^ komercinimu, veikia mokslines veiklos 
mokslo komitetas, tad eksperty grupe iskele klausim% ar KVS-13 atsizvelgiama j MSIS vaidmenj, 
pareigas ir veiklas.

55. LAJM vidinius ir isorinius veiksnius vertina, naudodama SSGG ir PEST metodus, s tu d j  
dalykai reguliariai analizuojami, o tyrimo rezultatai aptariami su studentaus. Studentai skatinami 
dalyvauti LAJM savivaldoje ir kokybes uztikrinimo sistemoje. Nors studentai renka savo atstovus 
j student^ organus, nominuojancius studentus j aukstesnius valdymo organus (Taryb^ ir pan.), bet 
vizito metu paaiskejo, kad katedros lygmenyje kokybes uztikrinimo veikloje dalyvaujancius 
studentus isrenka katedros vadovas, o ne patys studentai balsavimo ar paskyrimo budu. Grupe 
mano, kad noredama pagerinti vidinio kokybes uztikrinimo kokyb$, LAJM turety leisti studentams 
patiems nuspr^sti, kas dalyvaus valdymo organs veikloje. Taip buty didinama student^ motyvacija 
ir atsakomybe.

56. Pagal savianalizes suvestines duomenis, LAJM jvairiais budais teikia studentams akademin^, 
socialin^ ir organizacin^ param% pvz., per s tu d j  programas ir j^  naujoves, tolesnes studijas, 
tarptautines main^ programas, stazuotes, karjeros ir mokslini^ tyrim^ galimybes. Be to, teikiant 
socialin^ param^, suteikiama galimybe sportuoti, sveikai gyventi ir dalyvauti kulturiniuose 
renginiuose. LAJM pristatymo vaizdo jrase aukstojoje mokykloje esantys sporto jrengimai atrode 
ypac jspudingai.

57. S tu d j  infrastruktura pritaikyta prie special^ poreiki^ turinci^ student^ (pvz., pazangi^, 
turinci^ negali^ arba auginanci^ vaik^), taciau j antr^ aukst^ vis dar negali patekti nejgaliojo 
vezimeliu judantys asmenys. Nepaisant vertinam^ veiksm^, kuri^ buvo imtasi, LAJM dar reikety 
apsvarstyti ir techninius sprendimus, kaip padeti nejgaliojo vezimeliu judantiems asmenims 
pasiekti antr^ aukst^ ir is jo nusileisti.

58. LAJM siulo daug skirting^ stipendij^, p r e m j  ir kit^ finansin^ param^ studentams bei LAJM 
nustatytoms socialiai pazeidziamoms student^ grupems. Auksciau pateikiamas studentams 
teikiamos paramos aprasymas nera apimantis visas paramos rusis.

59. Vizito aukstojoje mokykloje metu tapo aisku, kad studentai su LAJM darbuotojais/destytojais 
palaiko tvirtus ir artimus rysius. Destytojai labai palaiko studentus ir yra lengvai pasiekiami 
studentams. Be to, LAJM taiko mentorystes sistem% pagal kuri^ aukstesni^ kurs^ studentai 
bendrauja su zemesni^ kurs^ studentais, todel studentams aisku, j k^ jie gali kreiptis, prireikus 
pagalbos.

60. Ankstesnio isorinio vertinimo isvadose LAJM buvo rekomenduota sutvirtinti psichologines 
pagalbos teikimo ir konsultavimo sritj, taigi, eksperty grupe sutelke demesj j j^  jgyvendinim^ 
LAJM nurode taikiusi jvairius sio klausimo sprendimo budus. Kalbinti studentai patvirtino 
psichologines pagalbos prieinamum^ Vadovai patvirtino, kad studentai gali kreiptis j 
psichologijos konsultant% kad destytojai yra labai palaikantys ir j^  yra paprasyta atkreipti demesj 
j psichologines problemas. Kita vertus, nurodydama silpnybes, LAJM jvardino studentams 
teikiam^ pagalb% t.y., psichologines pagalbos veiksmus ir jos nesistemingum% del ko ne visi
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studentai gali pasinaudoti LAJM siulomomis pagalbos priemonemis, o antra, LAJM studentams 
teikiama nepakankama informacija apie akademinq pagalbq. Sie klausimai yra jvardinti prie 
LAJM strateginio veiklos plano 1.1.1.6 priemones, nurodant tikslo, uzdavinio ir priemones 
pavadinimy, vertinimo kriterijus ir matavimo vienetus. Cia kyla klausimas del LAJM 
jgyvendinamy paramos studentams veiksmy stebesenos sistemy veiksmingumo ir kaip isspr^sti 
grjztamojo rysio trukumo klausimy. Eksperty grupe pripazjsta psichologines pagalbos ir kity 
veikly, susijusiy su kokybiniais reiskiniais ir sunkiai isreiskiamy skaiciais, stebesenos issukius, bet 
vis delto mano, kad turety buti atrastos tinkamos priemones pagrindines veiklos stebesenai ir 
apskaiciavimui.

61. Kalbant apie paramy akademiniams ir neakademiniams darbuotojams, j ankstesnio isorinio 
vertinimo isvadas buvo jtraukta rekomendacija t^sti paramos teikimy destytojams ir pagalbiniams 
darbuotojams, besimokantiems jureivystes angly kalbos, kad galiausiai buty galima pasiulyti bent 
vieny laipsnj suteikianciy studijy programy angly kalba. LAJM parode emusis keleto veiksmy kaip 
patobulinti destytojy ir kity darbuotojy kalbos zinias, o 2020 m. aukstoji mokykla pradejo vykdyti 
keturias studijy programas angly ir rusy kalbomis, pvz., Uosto ir laivybos valdymas. Grupes 
nuomone, tai teigiamas pasiekimas.

62. Vadovaujantis savianalizes suvestine, darbuotojy grupems siulomi vidiniai ir isoriniai 
mokymai bei projekty rengimo mokymai. Suteikiamos galimybes studijuoti doktoranturoje, 
dalyvauti tyrimuose, praktikoje, projektuose, naudotis kitomis profesinio ir akademinio ugdymo 
priemonemis. LAJM isvardino pagrindinius 2016-2020 m. darbuotojy kvalifikacijos kelimo 
renginius, kuriy metu buvo tobulinamos didaktines kompetencijos, tyrimy kompetencijos, 
dalykines kompetencijos ir skaitmenines kompetencijos. Pokalbiy su destytojais ir mokslo 
darbuotojais metu kalbinamieji nurode KVS tvarky del darbuotojy jgudziy ugdymo bei pateike 
praktinius pavyzdzius, kaip jie issake ir jgyvendino jgudziy formavimo poreikius. Kalbedami apie 
augantj angly kalbos ziniy poreikj, jie nurode, kad sis poreikis sprendziamas per LAJM strategijy.

63. Is tiesy, LAJM strateginiame veiklos plane destytojy ir instruktoriy angly kalbos zinios buvo 
jvardintos kaip silpnybe, todel prie 1 programos „Aukstos kvalifikacijos jury transporto sektoriaus 
specialisty rengimas“ nurodomas ir 1.1.2 uzdavinys pletoti destytojy ir instruktoriy didaktines, 
skaitmenines, kalby mokejimo, tyrimy ir dalykines kompetencijas. Atitinkamas vertinimo 
kriterijus, matavimo vienetas ir reiksme nustatomi ir 2021-2023 metams. Eksperty grupe 
pripazjsta, kad angly kalbos ziniy nepakankamumas gali buti santykinis, t.y., zinios galejo pagereti 
net ir zenkliai, bet didejanti internacionalizacija galejo sukelti situacijy, kai tinkamai parengty 
darbuotojy skaicius vis dar nepatenkina poreikio.

64. 2021-2023 m. LAJM strateginiame veiklos plane (SVP) numatytas akademinis syziningumas. 
J LAJM misijy yra jtrauktas principas rengti aukstos kvalifikacijos specialistus, ugdant pagarbq 
demokratinems vertybems, atsakomybq ir lyderystq. Tai pakartota ir 1 programos Aukstos 
kvalifikacijos jury transporto sektoriaus specialisty rengimas“ uzdavinyje, taciau sis principas nera 
nurodytas prie 2021-2023 m. programos tiksly ir vertinimo kriterijy. Vis delto, siekiant SVP 
tiksly, jskaitant ir auksciau nurodyto principo jgyvendinimy, ketinama samdyti naujus darbuotojus. 
Todel savianalizes suvestineje nurodomas 2020 m. balandzio men., kai buvo parengta mokymy 
laive specialisto pozicija.

65. Vadovaujantis savianalizes suvestines duomenimis, periodiniy studenty apklausy del destymo 
kokybes vertinimo metu aptariami tokie klausimai kaip akademinis syziningumas, tolerancija,
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nediskriminavimas, apeliavimo tvarka ir etika. Aprasomi ir realus netoleruotino destytojo elgesio 
atvejai bei atitinkami del to atlikti veiksmai. Be to, aprasytos susijusios nuostatos, tvarkos ir j^  
taikymas. Pirmaisiais semestrais studentai supazindinami su plagiavimu ir suzino, kad sukciaujant 
mazes j^  pazymys. Papildomai inform acj galima rasti tinklalapyje arba gauti zodziu. Taciau 
eksperty grupes nuomone, truksta sistemingo metodo, uztikrinancio nuodugnius duomenis apie 
reiskinj ir jo pasekmes; be to, nepravedami formalus mokymai. Pokalbio su Akademine taryba 
metu paaiskejo, kad j kurias s tu d j  programas yra jtraukti atitinkami etikos aspektai, bet kai kurie 
j^  atrodo labiau s u s j  su profesine nei akademine etika. Be to, Grupe buvo informuota, kad 
destytojai rankiniu budu tikrina, ar student^ tekstuose nera plagiavimo atvej^; siuo tikslu 
nenaudojama jokia programme jranga. Nors eksperty grupe pripazjsta profesinj bakalauro s tu d j  
program^ pobudj ir tai, kad moksliniai tiriamieji darbai nera laikomi jprasta atsiskaitymo forma, 
taciau jvertindama tai, kad studentai rengs baigiamuosius darbus ir turns galimybi^ stoti j 
magistranturos programas, Grupe mano, kad egzistuoja rizika nesutelkti demesio j akademinj 
s^ziningum^ ir plagiavimo kas padety uztikrinti piln^ student^ suvokim^ it nuosekl^ plagiavimo 
atvej^ sprendim^ is destytojo puses. Plagiavimo nusizengim^ sisteminimo nejtraukimas j KVS irgi 
neigiamai veikia si^ sritj.

66. Kalbant apie auksciau aptartus atsizvelgimo j ankstesnio isorinio vertinimo isvadose pateiktas 
rekomendacijas pavyzdzius ir kitas LAJM rekomendacijas, Grupe pastebejo, kad LAJM skiria 
jiems tinkam^ demesj. Tiksliau, nustatyta, kad jvykdyta rekomendacija sulyginti Europos kokybes 
uztikrinimo aukstaj ame moksle nuostaty ir gairi^ (ESG) 1 dalj su LAJM Kokybes vadybos sistema 
(KVS), vadovaujantis ISO 9001:2008 reikalavimais. KVS apima dokumenty matric^ tarp skirting^ 
KVS dokumenty ir standard reikalavim^ (ISO 9001: 2015), KVS dokumenty matricos 2 v e r s j  
(2020 m. birzelio 25 d.). Panasi matrica, dalini^ nuorod^ lentele arba bet koks sisteminis 
pristatymas su nuorodomis j ESG vidinio kokybes uztikrinimo nuostatas padety darbuotojams 
lengviau kontroliuoti ir suprasti, kaip ir kokia apimtimi LAJM taiko ESG nuostatas ir gaires savo 
vidiniam kokybes uztikrinimui.

67. Ekspert^ grupe pripazjsta, kad del skaitmenizavimo LAJM teko neatsilikti nuo visuomenes ir 
svietimo veiklos raidos, ypac per p a s ta rj desimtmetj sustiprinant bibliotek^ teikiamas paslaugas. 
Be to, LAJM ilg^ laik^ mokymui naudojo treniruoklius ir 2016-2020 m. juos atnaujino jvairiais 
budais. Kalbedama su administracijos darbuotojais, ekspert^ grupe suzinojo, kad LAJM 
Navigacijos ir varikli^ kabinete naudojami treniruokliai gali buti sujungiami tarpusavyje. Taip 
jgalinamos bendros denio varikli^ simuliacijos, kurias galima organizuoti kartu su uzsienio 
jureivystes akademijose (pvz., Latvijoje) esanciais treniruokliais. Ekspert^ grupei buvo pranesta 
ir tai, kad LAJM buvo pajegi vykdyti nuotolinius mokymus dar iki Covid-19. Be to, nuo 2017 m. 
LAJM sistemingai taiko nuotolinio mokymo jrankius, kas padejo destytojams ir studentams 
sekmingai t^sti nuotolinj mokym^ 2020 m. karantino metu. Jureivystes studentams dave naudos 
ist^stines studijos, nes jie galejo suderinti studijas LAJM su jureivystes sektoriuje daroma karjera. 
LAJM nurode siuos ir susijusius rezultatus kaip padejusius jai issilaikyti geroje pozicijoje, del 
pandemijos visiems prireikus pereiti prie nuotolinio mokymo.

68. Apibendrinant, Grupes nuomone, LAJM tinkamai kuria, naudoja ir vysto savo kokybes 
vadybos sistemo Be to, LAJM pademonstravo stipr^ nor^ siekti tinkamos kokybes, taciau 
sunkum^ gali sukelti tokie vienu metu arba vienas paskui kit^ pasireiskiantys veiksniai kaip 
pasikeitimai darbo aplinkoje, didejantis s tu d j  program^ skaicius, restrukturizuota LAJM 
organizacija bei platesnis kokybes vadybos sistemos spektras. Vis delto, eksperty grupe yra tikra,
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kad LAJM turi pakankamai valios, sugebejimo issilaiky ti ir kity butin^ savybi^, kad susidoroty su 
sunkumais ir toliau vystyty kokybes vadybos sistem^

69. Vertinimas: sritispletojama sistemiskai, be esminiq trukumq, skiriami 3 balai.

70. Rekomendacijos sriciai:

•  pasirUpinti, kad viesai pateikiama, su KVS susijusi informacija, bUty nuolat atnaujinama ir 
tikslinama;

•  pritaikyti ciklisk^ KVS pakeitim^ vykdymo sistem% kad socialiniai dalininkai galety 
veiksmingai ir nuolat prisideti prie srici^, turinci^ poveikj j^  veiklai;

•  racionalizuoti rizikos valdym^ skirtinguose KVS dokumentuose, taip uztikrinant vienod^ 
atitinkam^ rizikos veiksni^ nustatym^ ir susvelninim^ skirtingose srityse;

•  uztikrinti nuosekli^ kokybes uztikrinimo veiklos stebesen^, tinkamumo paskirciai 
tikrinim^ ir atitinkam^ rezultaty panaudojim^ patobulinimams atlikti;

•  apsvarstyti galimyb? jvesti formalius mokymus apie plagiavimo, jsigyti plagiavimo atvej^ 
aptikimo programing jrango, padesiancio uztikrinti nuosekl^ destytoj^ plagiavimo atvej^ 
tvarkym^ ir sistemingai rinkti ir analizuoti plagiavimo atvejus, jtraukiant sio veiklo j KVS;

•  apsvarstyti galimyb? pritaikyti sistemo, leidziancio studentams skirti ar rinkti savo atstovus 
j visus valdymo organus vietoj to, kad juos atrinkty ar paskir^ LAJM darbuotojai, nelaukdami 
student^ pritarimo.

71. Gerosios praktikos pavyzdziai:

•  gebejimas tobuleti, atsizvelgiant j isorinio kokybes uztikrinimo rekomendacijas;

•  tvirtas nusiteikimas taikyti kokybes procesus.

3.3. Stud j  ir mokslo (meno) veikla

Mokslo (meno) veiklos lygis, studijq ir mokslo (meno) veiklos suderinamumas ir atitikimas 
strateginiams veiklos tikslams:

• Vykdoma studijq ir mokslo (meno) veikla ir jos rezultatai atitinka institucijos misijq ir 
strateginius tikslus;
• Mokslo (meno) veiklos lygis yra pakankamas aukstosios mokyklos vykdomoms studijoms
• Studijos grindziamos mokslo (meno) veikla;
• Nuosekliai vykdomas uzsienyje igytq kvalifikacijq, daliniq studijq ir ankstesnio 
neformalaus bei savaiminio mokymosi pripazinimo pripazinimas;

72. LAJM yra vienintele aukstoji mokykla Lietuvoje, siUlanti jUreivystes studijas ir rengianti jUr^ 
transporto sektoriaus specialistus. Baigus jUr^ laivavedybos ir inzinerijos s tu d j  programas, 
galima gauti auksciausio lygio jUreivystes kompetencijos liudijimo ir siekti laivo kapitono ar 
vyriausiojo laivo inzinieriaus karjeros. S tu d j  programos, susijusios su jUr^ vadyba, finansais ir 
informacinemis sistemomis (pvz., Uosto ir laivybos valdymas, Uosto ir laivybos jmoni^ finansai 
ir kt.) siUlomos tik LAJM, vieninteleje tokio tipo aukstojoje mokykloje Klaipedos regione.
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73. LAJM kaip jureivystes issilavinim^ ir mokymus teikianti aukstoji mokykla turi jureivystes 
programoms reikaling^ mokymo infrastruktur^, kuri atitinka tarptautines normas, numatytas 1978 
m. Tarptautineje konvencijoje del jurinink^ rengimo, atestavimo ir budejimo normatyv^ su 
pakeitimais (STCW). {ranga ne vien^ kart^ buvo aprasyta kaip labai gera. Be to, virtualus eksperty 
grupes vizitas vietoj fizinio parode, kad LAJM turi gerus treniruoklius, kit^ reikaling^ ir butin^ 
jrang%

74. Keliose s tu d j  programose, jskaitant programas, kuriose praktinis mokymas laive ar 
atitinkama veikla nera privaloma, taikoma praktika arba stazuote. Keletas apklaust^ grupi^ toki^ 
praktik^ jvertino kaip labai verting^. Eksperty grupe irgi yra tokios nuomones. Praktinis student^ 
rengimas ir praktini^ jzvalg^ suteikimas turi teigiam^ poveikj student^ kompetencijai ir busimam 
darbui -  tai buvo pabrezta keleto apsilankym^ jstaigoje metu.

75. Kalbantis su Tarybos nariais ir studentais, buvo nurodyta, kad aukstoji mokykla uzmezge labai 
glaudzius santykius su savo socialiniais ir ekonominiais partneriais, kas yra naudinga stazuotis 
pageidaujantiems studentams. Studentai paprastai tokias stazuotes susiranda patys, bet aukstoji 
mokykla gali suteikti papildom^ pagalb^, randant viet^ tinkamai darbo patirciai jgyti. { strategy^ 
jeina vieno asmens dirbancio, su pagrindinemis stazuociy vietomis (tai gali buti laivybos 
operatoriai, uosto ar logistikos jmones) nustatymas, student^ bei jmoniy poreikiy, susijusiy su 
stazuote, nustatymas ir patenkinimas. Aukstoji mokykla turi reikiamus skaitmeninius jrankius 
paramai praktikantams teikti, net siems esant juroje. Studentai teigiamai atsiliepe apie tokiy 
paramy.

76. LAJM laikosi tvirtos nuomones del didelio treniruokliy parko jsigijimo, prieziuros ir 
gerinimo. Kartu jie leidzia JMC studentams ir praktikantams naudotis pasaulinio lygio jranga. Tai 
rodo, kad aukstoji mokykla yra susipazinusi su „laivo mokykloje“ koncepcija. Aukstoji mokykla 
sugeba gauti pakankamy finansavim^ savo jrangos prieziurai. Ji laikosi politikos uzmegzti 
specialius darbinius santykius su programmes jrangos tiekejais, taip uzsitikrindama prieigy prie 
pasaulinio lygio jrangos.

77. Per pastaruosius 5 metus LAJM studijuojanciy student^ skaicius sumazejo mazdaug 50 %. 
Siekdama stabilizuot student^ skaiciy, LAJM pradejo keturias tarptautines programas, o 2020 m. 
j tarptautines programas jstojo 30 student^ is uzsienio. Kartu vertinant ir padidejusj nubyrejusiy 
student^ skaiciy, pazymetina, kad LAJM reikia sutelkti demesj j pazeidziamiausias sritis. Eksperty 
grupe istyre sias sritis ir nustate, kad kai kada stojantieji turi neadekvacius lukescius, todel LAJM 
galety aiskiau nurodyti akademinius ir profesinius reikalavimus. Eksperty grupe rekomenduoja 
imtis papildomy veiksmy ir stojimo metu vesti asmeninius pokalbius. Be to, daznai neislaikomas 
po registracijos atliekamas medicininis patikrinimas, del ko studentai nubyra. Grupe 
rekomenduoja geriau isaiskinti sj zingsnj ir rekomenduoti studentams alternatyvias studijy 
programas, j kurias jie galety pereiti. Taip buty uztikrinamas jy  akademinis statusas. Trecia, kai 
kuriems studentams sunku rengti baigiamuosius darbus, todel eksperty grupe rekomenduoja taikyti 
didesn$ jvairov? ir siulyti daugiau praktiniy pasirinkimy.

78. Eksperty grupe pastebejo, kad dauguma laipsnio siekianciy student^ yra viduriniy mokykly 
absolventai ir mano, kad LAJM galety apsvarstyti galimyb? derinti savo studijy program^ pasiuly 
taip, kad j jas pritraukty daugiau brandesniy asmeny. Toks reorganizavimas padety ir sumazinti 
bendry jaunuoliy ir nubyrejusiy student^ skaiciy, nes siuo metu LAJM susiduria su siomis 
problemomis.
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79. Laiku LAJM studijas baigia apie 43 % -  77 % visp krypties studentp. Technologijp, verslo ir 
viesojo administravimo kryptyse laiku studijas baigia mazesnes grupes, apie 50 %. LAJM 
vertinimu, paprastai vadybos programos laiku nebaigiamos del tevystes atostogp, emigracijos ar 
del ekonominip priezascip. Inzinerijos ir valdymo kryptyje laiku studijas baigusip studentp 
skaicius isaugo 2020 m., vykdant nuotolines studijas. Kaip nurodyta savianalizes suvestineje, nuo 
2017 m. pastebimas 31 % absolventp skaiciaus sumazejimas. Palyginimui, 2020 m. LAJM veiklos 
ataskaitoje matyti, kad nuo 2018 m. bendras studentp skaicius sumazejo 26 %, iki spalio 01 d. 
priimtp studentp skaicius nuo 2018 m. sumazejo 3,5 %, o tuo paciu laikotarpiu absolventp skaicius 
sumazejo 23 %. Tarp studijp programp pastebimas zenklus skirtumas: nuolatines formos studijp 
programp studentp skaicius sumazejo 17 %, o ist^stines formos -  42,5 %.

80. Ekspertp grupe pastebi, kad baigimui reikia parengti baigiampjj tiriampjj darbp Jos nuomone, 
atsizvelgiant j profesinj studijp pobudj, LAJM galetp pasiulyti alternatyv^, leidziancip studentams 
panaudoti atvejo analiz$ ar projektines ataskaitas, jeigu jie pageidauja daugiau demesio skirti 
praktiniams rezultatams, o ne akademiniams/moksliniams tyrimams. Tai padetp ir pagerinti 
absolventp skaicius, ir sumazinti studijp nebaigiancip del nesugebejimo parengti mokslinio darbo 
studentp skaicip. Vykdydama sip rekomendacijp, LAJM turetp pasirupinti sios informacijos 
pateikimu galimiems kandidatams, kol sie dar tik svarsto, ar stoti j aukstpjp mokyklp. Ekspertp 
grupes nuomone, tai galetp pakeisti kandidatp vertinamas savo galimybes sekmingai jgyti 
kvalifikacinj laipsnj.

81. LAJM dalyvauja jvairiuose tyrimuose, pradedant taikompjp mokslp seminarais ir baigiant 
mokslinip straipsnip spausdinimu kolegp vertinamuose zurnaluose. Per paskutinius penkerius 
metus mokslinip veiklp skaicius pasikeite del keleto priezascip: darbuotojp skaiciaus, Covid-19 ir 
pan. Pastaraisiais metais studentp publikacijp skaicius isaugo, taciau mokslineje veikloje 
dalyvauja tik apie 5 % studentp. Pagrindines LAJM taikompjp tyrimp sritys susijusios su 
technologijomis ir socialiniais mokslais, jskaitant ir vandens transporto bei susijusiuose 
sektoriuose vykdomus tyrimus. Bendra moksline veikla yra pakankama, taciau LAJM susiduria su 
tam tikrais issukiais, pvz., 84 % LAJM publikacijp rengia Uosto ekonomikos ir vadybos katedros 
darbuotojai. Atrodo, kad tokiam skirtumui tarp katedrp jtakos turi didelis akademinj laipsnj 
turincip destytojp skaiciaus skirtumas skirtingose katedrose. Uosto ekonomikos ir vadybos 
katedroje dirba 10 docentp (12 mokslinj laipsnj turincip destytojp), Jurp inzinerijos katedroje tera 
4 docentai, o Navigacijos katedroje -  1 docentas. Ekspertp grupes nuomone, toks nevienodas 
mokslinip kompetencijp pasiskirstymas kelia sunkump LAJM, kurie ateityje gali tik isaugti, jeigu 
LAJM nesugebes islyginti skirtump. Vertindama savianalizes suvestines duomenis ir vizito metu 
Grupe pastebejo, kad kompetencijoms ugdyti buvo imtasi keleto vietinip priemonip, pvz., 
neformali vieno darbuotojo mentoryste su kitu darbuotojp, kursai, mokymai ir konsultacijos 
mokyklos viduje ir pan., taciau mokslinip tyrip pajegumus reikia vystyti strateginio organizavimo 
lygmenyje. Turi buti formuojamos sistemines veiklos visoje aukstojoje mokykloje ir vienodai 
paskirstyti mokslinip tyrimp kompetencijas aukstosios mokyklos lygmenyje.

82. 2020 m. taikomosioms mokslo veikloms vystyti ir valdyti LAJM Taryba jsteige Mokslo ir 
studijp inovacijp skyrip, nes 2020 m. LAJM veiklos ataskaitoje buvo nurodyta, kad moksline 
LAJM veikla yra nepakankama. Vizito metu Grupe pastebejo, kad LAJM reiketp apibrezti tyrimo 
spvokp taikompjp mokslp aukstajai mokyklai, nes LAJM nebuvo daromas skirtumas tarp 
mokslinip ir taikompjp tyrimp.
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83. Vidutiniskai 40 % darbuotoj^ rengia ir vadovauja studentams, rengiantiems mokslines 
publikacijas ir projektus. Mokslines publikacijas rengia apie 5 % student^. Vizito aukstojoje 
mokykloje metu pastebeta, kad del skirting^ destytoj^ mokslini^ kom petencj skiriasi ir student^ 
dalyvavimas tyrimuose. Eksperty grupe girdejo pavyzdzius apie student^ dalyvavim^ 
specifiniuose projektuose, bet mano, kad LAJM buty naudinga sistemingiau jtraukti studentus j 
mokslines veiklas.

84. Savianalizes suvestinej e nurodyta, kad LAJM destytoj^ dalyvavimas tyrimuose priklauso nuo 
j^  pareigybes aprasymo, pedagoginio darbo s tu d j  programoje, destomo dalyko turinio ir 
atnaujinim^ bei pokyci^ jureivystes sektoriuje poreikio, LAJM projekty, asmenines iniciatyvos ir 
pan. Tiek savianalizes suvestine, tiek vizitas aukstojoje mokykloje atskleide, kad s tu d j  program^ 
turinys atitinka pramones sakos poreikius ir atitinkamas normas, pvz., 1978 m. Tarptautin^ 
konvencj del jurinink^ rengimo, atestavimo ir budejimo normatyv^ su pakeitimais, bet nera 
grindziamas tyrimais. Del aukstosios mokyklos pobudzio ir numatomo profesinio bakalauro 
program^ lygio Grupe nemano, kad tyrimais pagrjsto destymo trukumas yra labai problemiskas, 
nes vis tik pabreziamas rengimas profesijai. Tai atitinka LAJM Tarybos poziurj, isreikst^ per 
aukstosios jureivystes mokyklos m i s j  suteikti jgudzius. Todel dabartinis mokslines veiklos lygis 
yra pakankamas.

85. Atrodo, kad tyrimai skirting^ kurs^ ar s tu d j  program^ metu labiausiai priklauso nuo 
konkretaus destytojo interest ar dalyvavimo tyrimuose. Panasu, kad patys destytojai planuoja 
tyrim^ temas ir jtraukia jas j katedros veiklos plan% Temos gali buti isvedamos is pramones sakos 
arba siulomos destytoj^/katedr^. Labiau strateginiai tyrimai but^ naudingi LAJM ir leisty jai 
labiau pasinaudoti strategiskai vykdom^ tyrim^ nei individualiai vykdom^ tyrim^ rezultatais.

86. Studentai skatinami dalyvauti taikomuosiuose tyrimuose, rengiant tyrim^ projektus, 
mokslines publikacijas arba dalyvaujant seminaruose ir konferencijose. Be to, studentai paminejo, 
kad jie gavo in form acj apie tyrimus jvairiomis temomis, turejo parasyti pranesimus bei 
pristatymus ir jiems buvo suteikta galimybe gilintis j tem^ ir dalyvauti projektuose. Kadangi 
mokslines publikacijas rengia tik 5 % student^, islieka daug nerealizuoto potencialo jtraukti 
studentus j tyrimus, jskaitant ir LAJM strateginio tikslo didinti moks veiklos apimtj siekirn^. 
Atsizvelgiant j LAJM strateginj tiksl^ padidinti tyrim^ pajegumus, svarbu, kad LAJM to siekty, 
kurdama budus/procesus, kaip sistemingai motyvuoti ir jgalinti studentus aktyviai dalyvauti 
tyrimuose.

87. Manoma, kad anksciau nurodytas tyrim^ vykdymo skirtumas skirtingose katedrose turi 
poveikj ir tyrimais grindziamoms studijoms atitinkamose katedrose. Nors kiekvienoje s tu d j  
programoje akademinj laipsnj turinci^ destytojo skaicius atitinka nustatytas ribas, s tu d j  
programoje, kurioje kompetencijos laipsnis auksciausias, akademinj laipsnj turi 36 % destytojo, o 
jur^ laivavedybos programoje toki^ destytojo tik 16 %. Tokie skirtumai tarp s tu d j  program^ 
turety paveikti skirting^ s tu d j  program^ pagrindimo tyrimais lygj. Tai buvo nurodyta ir vizito 
aukstojoje mokykloje metu, kai kurie studentai nurode visiskai nebuv$ supazindinti su akademine 
etika, isskyrus nurodym^ vengt plagiato. Be to, nurodyta, kad student^ „dalyvavimas tyrimuose“ 
„kelia didesnes problemas navigacijos ir inzinerijos katedrose “.

88. LAJM turi dalini^ studij^, uzsienio kvalifikacij^, neformaliu ir savisvietos budu jgyty 
kom petencj pripazinimo dokumentus, pvz.: „LAJM dalini^ s tu d j  rezultaty jskaitymo tvarkos 
apras^“ ar „LAJM Neformaliu ir savisvietos budu jgyty kom petencj vertinimo tvarkos apras^“.
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Sie dokumentai skelbiami LAJM tinklalapyje ir eKVS. Remiantis savianalizes suvestine, sie 
dokumentai placiai naudojami, pripazjstant jgytas kompetencijas. Studijq koordinatorius ir studijq 
program^ priziurincios katedros vadovas atsako uz daliniq studijq rezultatq jskaitymo kokyb$. 
Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai atsako uz studentq is uzsienio priemimo process 
Priimant studentus is uzsienio, reikia nurodyti, kaip jie gali gauti SKVC vertinimo ir jq 
kvalifikacijq tinkamumo pripazinimo.

89. Uzsienyje jgytos kvalifikacijos, pavyzdziui, „Erasmus“ mainq programos uzsienio 
universitete studento isklausyti dalykai, pripazjstami, jeigu jie panasus j destomus LAJM. Atrodo, 
kad kai kurie LAJM studentai, isvyk$ pagal mainq program^, susidure su sunkumais del kreditq 
sistemq ir studijq turinio skirtumq tarp LAJM ir uzsienio aukstosios mokyklos, nes keletas 
studentq minejo turej$ laikyti papildomus egzaminus LAJM, kai grjzo po mainq. Del kazkokiq 
priezasciq pasirengti egzaminui buvo duotos tik kelios savaites, nors kiti studentai rengesi visq 
semestrq. Ekspertq grupes nuomone, tokios akademines skolos trukdo studentq mobilumui ir 
sukuria studentams papildomq darbo kruvj, tad LAJM privalo isspr^sti sj klausimq.

90. LAJM absolventams suteikiama jureivystes kvalifikacija ir profesinio bakalauro laipsnis. 
Vizito metu pasirode, kad absolventai labai gerai jsidarbina jvairiose pramones srityse. Socialiniq 
partneriq ir jmoniq nuomone, absolventq auksta kvalifikacija. Vizito metu Grupe issiaiskino, kad 
dauguma studentq jsidarbina po baigimo, kas rodo studijq programq atitikimq socialiniq 
partneriq/pramones sakos poreikiams. Ekspertq grupe pripazjsta rysius su pramones saka ir 
socialiniais partneriais aiskia LAJM stiprybe.

91. Socialiniai partneriai, su kuriais susitiko ekspertq grupe, turejo aiskias idejas del tolesnio 
programq vystymo, atsizvelgiant j siuo metu pramones srityje skatinamas naujas profesijas. Vis 
delto, jie nurode ekspertq grupei nesq kvieciami j studijq planq vertinimq ar kaip kviestiniai 
destytojai skaityti paskaitas studentams aktualiausiomis temomis. Zinoma, ekspertq grupe 
pripazjsta susitikusi tik su nedideliu LAJM socialiniq partneriq skaiciumi, o LAJM patvirtino 
skatinanti kviestines paskaitas daugumoje studijq programq. Be to, LAJM patvirtino susitarusi su 
socialiniais partneriais del jq didesnio dalyvavimo, kuriant studijq planus. Ekspertq grupe 
pabrezia, kad socialiniai partneriai gali daugiau pasiulyti del studijq planq, o LAJM teisi, noredama 
labiau isnaudoti sj potential^. Be to, LAJM butq naudinga suintensyvinti kviestines paskaitas ir 
dar labiau jtraukti j veiklq savo socialinius partnerius.

Studiju,, mokslo (meno) tarptautiskumas:

• Aukstojoje mokykloje numatyta mokslo (meno) ir s tu d j  veiklos tarptautiskumo strategija 
(jskaitant tarptautiskumo rodiklius), jos jgyvendinimui taikomos nusistatytos priemones ir 
atliekamas sios veiklos veiksmingumo matavimas (netaikoma kolegijoms, isskyrus atvejus, kai 
tai numatyta jos strateginiuose dokumentuose);
• Aukstojoje mokykloje atliekamas tarptautiskumo aspekty integravimas j s tu d j  ir mokslo 
(meno) veiklos turinj;

92. Pagal LAJM strateginj planq, tarptautiskumas nera jtrauktas j keturias prioritetines LAJM 
veiklos sritis, bet susitikimq metu LAJM jvardino tarptautiskumo tarp prioritetq, nes ji siekia toliau
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didinti studento is uzsienio skaicio, ketindama iki sio meto rugsejo/spalio menesio esamo 30 
studento is uzsienio skaicio bent jau padvigubinti.

93. LAJM vykdo tarptautinj bendradarbiavimo, studento ir destytojo mainus ir 
internacionalizavimo vietoje veiklo. LAJM skatina destytojus dalyvauto tarptautiniuose mainuose 
ir bendradarbiauja su 57 aukstojo mokslo ir tyrimo institucijomis. Gauti jrodymai, kad imtasi 
keleto veiksmo, norint uztikrinti studento isvykimo ir tarptautiskumo skatinimo pacioje aukstojoje 
mokykloje, taciau atrodo, kad tera keletas kurso, kurio metu studentai is uzsienio sedi kartu su 
lietuviais studentais, be to, grupes nedideles, todel kulturiniai mainai tampa sudetingais. Eksperto 
grupe mano, kad neisnaudojamos galimybes studentams mokytis is uzsienio kolego jgudzio, 
susijusio su tarpkulturiniu tarpininkavimu, bendravimu ir santykio valdymu.

94. Eksperto grupe nurode, kad LAJM su tarptautiskumu s u s j  prioritetai apima tarptautines 
studijas, didesnj bendradarbiavimo su uzsienio aukstosiomis mokyklomis ir jmonemis, 
akademinius mainus ir projektus. Katedro veiklos planuose numatytos tarptautiskumo skatinancios 
veiklos apima nuotolinio mokymo galimybio vystymo, kad jomis galeto pasinaudoti daugiau 
studento is uzsienio, elektronines bibliotekos ir elektroninio paslaugo sistemas, pilno studijo 
program^ uzsienio kalba sukurimo, kviestinio destytojo is uzsienio paskaitas ir pan. Aprasytos 
veiklos skiriasi ir turi skirtingus tikslus. Taigi eksperto grupe mato galimybes patobulinti 
tarpkulturinius kursus, nes vienos valandos kurso neuztenka labai tarptautinei profesinei aplinkai 
sukurti, kurioje studentai galeto dalyvauti tiek praktikos metu (tarnaudami juroje), tiek busimo 
darbo metu. Be to, eksperto grupe pastebejo, kad naudojamasi tik „Erasmus“ maino programomis 
ir siulo padidinti pasirinkimo. Jeigu katedros taikyto bendro poziurj j tarptautiskumo veiklas, tai 
prisideto prie aukstosios mokyklos strategines krypties sekimo. Grupe padare isvado, kad visa 
apimantis poziuris j tarptautiskumo buto naudingas LAJM, nes ji galeto aiskiai numatyti savo 
veiksmus ir paskirti reikalingus isteklius. Reiketo zvelgti placiau, neapsiribojant darbuotojo ir 
studento mobilumu ir reklamuojant studijo programas anglo kalba.

95. Be to, eksperto grupe nerado pakankamai jrodymo, kad aukstoji mokykla visiskai isnaudoja 
savo destymo ir tyrimo kompetencijo, kad holistiskai numatyto tarptautiskumo. Bendros tyrimo 
programos galeto suteikti aukstajai mokyklai galimybes susieti destymo, o studento mobilumo 
tikslu vykdomas bendradarbiavimas galeto vesti prie naujo tyrimo galimybio.

96. Grupe nustate kelias veiklas, skirtas tarptautiskumui vietoje skatinti. Is esmes jos susijusios 
su destymu anglo kalba. Ji nustate, kad LAJM isnaudoja tik dalj galimybio supazindinti studentus 
su tarptautinemis realijomis, nesiosdama studento j uzsienj.

97. Apibendrinant, Grupes nuomone, LAJM yra ilgas jureivystes mokslo tradicijas turinti 
aukstoji mokykla ir uzima unikalio padetj tarp Lietuvos aukstojo mokyklo kaip vienintele 
jureivystes srities aukstojj mokslo siulanti institucija. Grupes nuomone, LAJM tenkina normo 
reikalavimus, taciau galbut neisnaudoja viso savo potencialo.

98. Vertinimas: sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir tarptautineje erdveje, be jokty 
trukum^, skiriami 4 balai.

99. Rekomendacijos sriciai:

•  siekiant geriau valdyti studento lukescius del akademinio ir profesinio reikalavimo, 
apsvarstyti galimyb? j priemimo proceso jtraukti individualius pokalbius;
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•  strategiskai praplesti laipsnj suteikianci^ program^ pasrnl^, pritraukiant daugiau 
brandesni^ student^;

•  siekiant sumazinti arba isvengti student^ nubyrejimo del medicinini^ priezasci^, reikety 
uztikrinti, kad stojantieji j jUreivystes programas gauty aiski^ inform acj apie medicininius 
reikalavimus, pvz., s t u d j  programos aprase LAJM tinklalapyje;

•  apsvarstyti galimyb? pajvairinti baigiamuosius reikalavimus, kad studentai turety daugiau 
pasirinkim^, ir taip padidet^ absolvent^ skaicius;

•  norint padidinti student^ dalyvavim^ mokslineje veikloje, reiket^ sistemingiau jtraukti 
studentus j tyrimus;

•  spr^sti klausimus, susijusius su kredity pripazinimu, studentams grjzus po main^ 
program^, sumazinant student^ akademines skolas ir prapleciant siUlomas galimybes uz 
„Erasmus“ programos rib^;

•  sustiprinti tarpkultUrin^ mokymosi patirtj, j s tu d j  programas jtraukiant didesn$ 
tarpkultUrinio mokymo apimtj ir pagerinant in teg racj tarp lietuvi^ ir uzsienio student^;

•  praplesti tarptautiskumo vietoje skatinimo veikl^ apimtj, jskaitant, bet neapsiribojant 
trumpesniu bendradarbiavimu su partneriais del projekty, student^ ir darbuotoj^ jtraukimu j 
taikom^sias mokslines veiklas;

•  t^sti investicijas j angl^ kalbos zini^ tobulinim% ypac, atsizvelgiant j internacionalizacijos 
tikslus ir s t u d j  program^ angl^ kalba siUlym .̂

100. Gerosios praktikos pavyzdziai:

•  holistinis poziUris j s tu d j  plan^;

•  teigiamas student^ mobilumo augimas nuo 2018 m. (iki Covid-19);

•  aktyvus praktikos naudojimas s tu d j  programose, jskaitant simuliacijas ir stazuotes;

•  darbuotojams suteikiamos galimybes jgyti arba atnaujinti praktin^ patirtj socialini^ 
partneri^ laivuose;

•  palaikantys destytojai net kai studentai atlieka praktik^ jUroje;

•  geras absolvent^ jsidarbinimo lygis. Darbuotojai vertina absolvent^ kompetencijas ir daug 
absolvent^ jsidarbino aukstose pozicijose;

•  tarptautini^ s tu d j  program^ angl^ kalba jvedimas ir student^ is uzsienio priemimas.

3.4. Poveikis region^ ir visos salies raidai

Poveikio regionq ir visos salies raidai veiksmingumas:

• Aukstoji mokykla atlieka salies ir (arba) regiono (-q) poreikiq analizq, nusistato poreikiq 
tenkinimo priemones ir numato galimq poveikj salies ir (arba) regiono (-q) raidai;
• Atliekama poveikio salies ir regiono (-q) raidai priemoniq jgyvendinimo stebesena, 
analize ir priemoniq veiksmingumo vertinimas;

23



101. LAJM aiskiai nurodo, kokiais dokumentais vadovaujasi, kad sugebety tenkinti regiono ir 
visos salies poreikius. Strateginiame LAJM plane yra numatyti uzdaviniai ir priemones, kuriy 
LAJM ketina imtis, kad paveikty regiono ir visos salies raidy. Cia jeina ir neformalaus suaugusiyjy 
svietimo bei t^stinio profesinio mokymo veiklos.

102. Tarybos ir socialiniy partneriy atstovai patvirtino, kad LAJM strateginiai tikslai atitinka 
regiono ir visos salies poreikius. Tiek Taryba, tiek socialiniai partneriai teigiamai atsiliepe apie 
studijy programas ir absolventy kompetencijas. Vadovaudamasi regiono ir nacionalinemis 
tendencijomis ir siekdama patenkinti rinkos poreikius, LAJM nustate daugiau j studijy programas 
jtrauktiny iniciatyvy. Vis daugiau demesio skiriant vidaus vandeny sektoriaus vystymui, LAJM 
jvertino augantj issilavinimo ir mokymy poreikj ir nesenai pristate 12 programy, skirty vidaus 
vandeny sektoriaus poreikiams patenkinti.

103. Kalbant apie tarptautiskumo skatinimo dimensijy, susitikimas su Taryba patvirtino, kad 
LAJM kaip ateities strategijy yra numaciusi tarptautiskumo skatinimy. LAJM siekia patenkinti ne 
tik Lietuvos, bet ir tarptautinius akademinius ir profesinius reikalavimus, nes jurininkams 
suteikiama kvalifikacija atitinka tarptautiniy reikalavimy sistemas, todel jie vertinami kaip stipriy 
konkurencijy pasaulineje darbo rinkoje sudarantys asmenys. LAJM ketina ir toliau t^sti 
pastaruosius kelerius metus vykdomy tarptautines padeties stiprinimy, kai j nuolatines naujai 
jvestas studijy programas angy kalba buvo priimti studentai is uzsienio (Latvijos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Kameruno ir kity saliy).

104. LAJM pastoviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Susitikimy su jais metu sis 
aspektas buvo patvirtintas kaip labai tvirtas: visi dalyviai patvirtino del tinkamo jy kompetencijy 
lygio siulantys praktikos vietas LAJM studentams ir darby LAJM absolventams. Be to, jmones 
siulo studentams ir stipendijas. Su socialiniais partneriais nuolat bendraujama. Bendradarbiavimo 
sutartys pasirasomos, atsizvelgiant j socialiniy dalininky poreikius. Socialiniy dalininky atstovai 
skaito kviestines paskaitas jvairiy studijy sesijy metu. Del nuolatinio bendradarbiavimo ir 
bendravimo su socialiniais partneriais LAJM gali laiku pastebeti reikalingus atlikti studijy 
programy pakeitimus. Norint issiaiskinti socialiniy dalininky poreikius, pasitenkinimy ir idejas del 
LAJM krypties, vykdomos apklausos. Susitarimy su socialiniais partneriais vykdymo stebesena 
atliekama pagal KVS. Siuo metu pagrindinis bendravimas su socialiniais dalininkais del 
pandemijos vyksta elektroniniu budu, taciau socialiniai partneriai nurode jj esant visiskai 
veiksmingu ir nieko nepraleidzianciu.

105. Svarbu tai, kad LAJM absolventai naudingi ne tik privacioms jmonems, bet ir Lietuvos 
Karinems jury pajegoms. LAJM glaudziai bendradarbiauja su Kariniy jury pajegy rengimo centru. 
Kariniy jury pajegy vadai gali lankyti specializuotus kursus LAJM. Regiono socialiniai dalininkai 
link$ prisideti prie absolventy ugdymo, investuodami j konkrecias stipendijas.

106. Socialiniai partneriai pasiule istirti dar nerealizuoty potencialy, taikant mechanizmus, 
skatinancius bendravimy su busimais studentais, stipriau jtraukiant darbdavius j svietimo 
rinkodaros kampanijas ir padidinant LAJM zinomumy didesnese rinkos. Socialiniai partneriai 
patvirtino eksperty grupei, kad jie yra link$ skirti daugiau laiko ir pastangy bendrai rinkodaros 
veiklai su LAJM.

Mokymosi visq gyvenimq sqlygq uztikrinimas:
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• Aukstoji mokykla atlieka mokymosi visq gyvenimq poreikio stebesenq ir analizq;
• Aukstoji mokykla numato mokymosi visq gyvenimq formq bei sqlygq jvairovq ir uztikrina jq  
jgyvendinimq;
• Aukstoji mokykla atlieka mokymosi visq gyvenimq sqlygq uztikrinimo vertinimq;

107. LAJM siulo mokymosi visi gyvenimq, nuolat organizuodama mokym^ programas ir 
jureivystes kvalifikacj atestavimi pagal tarptautinius standartus. Be to, jurinink^ kompetencijos 
vertinamos, siekiant issaugoti j^  atitikimi nacionaliniams ir tarptautiniams reikalavimams. Tokio 
mokymo tikslas -  perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kelimas.

108. LAJM vykdom^ s tu d j  program^ tikslas is esmes yra parengti jur^ transport® sektoriui 
reikalingus specialistus. S tu d j  krypci^ ir program^ jvairove suteikia lankstumo, rengiant darbo 
rinkai reikalingus specialistus. Pagrindines destymo ir s t u d j  formos yra nuotolinis mokymas, 
mokymas vietoje, misrus mokymas (teorija internetu, o praktika vietoje), uzsienio kvalifikacj ir 
dalini^ s tu d j  rezultaty pripazinimas, suderinty ir nesuderinty s tu d j  program^ rezultaty 
pripazinimas, neformalus mokymas, tarnyba juroje.

109. Mokymosi visi gyvenimq poreikj apsprendzia glaudus bendradarbiavimas su jvairiais 
siuolaikines rinkos socialiniais dalininkais. LAJM mokym^ poreikj nustato atlikdama tyrimus ir 
virtualius testus. Bendradarbiaujant su socialiniais dalininkais atliktas vandens transporto rinkos 
ir mokymo paslaugi rinkos tyrimas. Susitikim^ su socialiniais dalininkais metu buvo patvirtintas 
glaudus bendradarbiavimas mokymosi visi gyvenimq poreiki^ atzvilgiu (jskaitant j KVS-15 
jtraukt^ apklaus^ naudojimi). Socialiniai partneriai nurode atvirai kalbantys apie savo poreikius 
ir esantys patenkinti LAJM siulomo mokymosi visi gyvenimq kokybe ir lygiu. Savianalizes 
suvestineje nurodyta jspudinga LAJM siulom^ studiji program^ apimtis: 7 kolegini^ s tu d j  
programos, 69 kvalifikacij^ suteikimo ir perkvalifikavimo programos, 1 praktikos modulis, skirtas 
jureivystes akademiniams darbuotojams. Be to, programos kuriamos pagal poreikj. Suteikta 
licencija rengti vidaus vanden^ ir pramogini^ motoring laiv^ laivavedzius ir kapitonus atvere 
LAJM daugiau galimybi^ ir buvo pristatyta 12 nauji mokymo program^. Atsizvelgdama j rinkos 
poreikius (Danges upes uosto jkurimi Klaipedos mieste, vidaus vanden^ transporto sektoriaus 
socialini^ dalinink^ poreikius, naujas zvejybos jmones Lietuvoje, Vidaus vandens keli^ direkcijos 
vykdomus projektus), LAJM per paskutinius 5 metus trumps profesini^ kurs^ apimtj padidino 30 
%.

110. Suteikdama mokymosi visi gyvenimq galimybes, LAJM sistemingai atlieka apklausas, 
noredama gauti mokymus lankiusi^ dalyvi^ grjztamqjj rysj apie mokymus, nustatyti program^ 
stipri^sias ir silpn^sias puses. Gauta informacija panaudojama mokym^ turiniui ir tvarkarasciams 
atnaujinti bei instruktori^ kompetencijoms tobulinti. Susitikim^ metu socialiniai partneriai, 
regiono ir visos salies socialini^ dalinink^ atstovai patvirtino reguliariai gaunantys apklausas. J^ 
atsakymai padeda LAJM atnaujinti savo programas ir issaugoti savo paslaugi paklausi.

111. Stipri technologine baze, kurii socialiniai partneriai pripazjsta kaip pakankami, leidzia 
LAJM organizuoti studijas, naudojantis jvairiomis priemonemis: motorines jrangos treniruoklj, 
kompiuteri^ klas$, aukstos jtampos laboratory jrangi, atnaujinti tanklaivi^ kurso jrangi, DNT 
treniruoklj, priesgaisrin^ laboratory^ 15 viety greitaeigj gelbejimosi katerj su reikalinga jranga, 
gelbejimosi plaustus ir kt. Taryba ir kiti socialiniai dalininkai nurode eksperty grupei, kad esami
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treniruokliai tenkina visus mokymy poreikius ir yra pakankami. Nuolat atnaujinama treniruokliy 
programing jranga leidzia LAJM neatsilikti nuo naujy tendencijy rinkoje ir pasiulyti siuolaikinei 
rinkai pritaikytus mokymus. Per JMC gaunami finansiniai istekliai leidzia LAJM atnaujinti savo 
technology baz$.

112. Socialiniai dalininkai, budami studijy programy prieziuros komitety, savivaldos organs ar 
destytojy atestavimo komisijy nariais, tiesiogiai dalyvauja kokybes uztikrinimo procese. Daznai 
atliekamos apklausos (baigus JMC kursus -  visada). 2016-2020 m. prisiderinant prie regiono ir 
visos salies rinkos poreikiy, buvo jgyvendintos 25 priemones. Susitikimy metu socialiniai 
dalininkai/partneriai patvirtino, kad priemones, kuriy imtasi, atsizvelgiant j JMC siulomus kursus, 
pasiteisino ir patenkino jy poreikius, taciau jie rekomenduoja j bakalauro pakopos programas 
jtraukti tam tikrus aspektus.

113. Apibendrinant, LAJM uzima unikaliy padetj kaip vienintele aukstyjj moksly jureivystes 
srityje siulanti aukstoji mokykla Lietuvoje, todel jy labai remia socialiniai dalininkai ir jmones. 
Del sios padeties ji gerai matoma tarptautiniame lygmenyje ir bendradarbiauja su jvairiais 
socialiniais partneriais, kas yra naudinga rengiant jureivystes srities specialistus darbui krante ir 
juroje. Eksperty grupe nustate, kad LAJM nuosekliai dirba, kad issaugoty savo ir jureivystes 
profesijy reputacijy, strategiskai tvarkosi su regiono ir visos salies reikalavimais ir stengiasi 
prisiderinti prie tarptautiniy naujy tendencijy bei aktyviai atsiliepti j atsirandancius poreikius.

114. Vertinimas: sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir tarptautineje erdveje, be 
jokty trukum^ skiriami 4 balai.

115. Rekomendacijos sriciai:

•  apsvarstyti galimyb? labiau jtraukti socialinius partnerius j rinkodaros iniciatyvas, kad 
priemimo reikalavimai buty geriau priderinti prie galimy studenty lukesciy.

116. Gerosios praktikos pavyzdziai:

•  tvirtas bendradarbiavimas ir nuolatinis bendravimas tarp LAJM ir atitinkamy socialiniy 
dalininky;

•  LAJM aktyvus ir profesionalus atsakas j rinkos poreikius, kuriant ir vykdant profesinio 
mokymosi visy gyvenimy kursus, kuriy metu perkvalifikuojamos arba keliamos jureivystes 
srities profesijy kompetencijos;

•  moderni technologine baze, kuria naudojamasi, bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais.

IV. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDZIAI
Eksperty grupe Lietuvos aukstosios jureivystes mokykloje nustate siuos gerosios praktikos 
pavyzdzius:

•  gebejimas tobuleti, atsizvelgiant j isorinio kokybes uztikrinimo rekomendacijas;

• tvirtas nusiteikimas taikyti kokybes procesus;

• holistinis poziuris j studijy plany;
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• teigiamas student^ mobilumo augimas nuo 2018 m. (iki Covid-19);

• aktyvus praktikos naudojimas s tu d j  programose, jskaitant simuliacijas ir stazuotes;

• darbuotojams suteikiamos galimybes jgyti arba atnaujinti praktin^ patirtj socialini^ partneri^ 
laivuose;

• palaikantys destytojai net kai studentai atlieka praktik^ juroje;

• geras absolvent^ jsidarbinimo lygis. Darbuotojai vertina absolvent^ kompetencijas ir daug 
absolvent^ jsidarbino aukstose pozicijose;

• tarptautini^ s tu d j  program^ angl^ kalba jvedimas ir student^ is uzsienio priemimas;

• tvirtas bendradarbiavimas ir nuolatinis bendravimas tarp LAJM ir atitinkam^ socialini^ 
dalinink^;

• LAJM aktyvus ir profesionalus atsakas j rinkos poreikius, kuriant ir vykdant profesinio 
mokymosi vis^ gyvenim^ kursus, kuri^ metu perkvalifikuojamos arba keliamos jureivystes 
srities p ro fe s j kompetencijos;

• moderni technologine baze, kuria naudoj amasi, bendradarbiauj ant su socialiniais partneriais.

V. REKOMENDACIJOS TOLESNIAM TOBULEJIMUI
Eksperty grupe pateikia sias rekomendacijas del tolesnio Lietuvos aukstosios jureivystes 
mokyklos tobulejimo:

•  isaiskinti painiav^ del t r j  sprendim^ priemimo organs vaidmen^ ir atsakomybi^, kad 
galutinj patvirtinim^ teikty tik vienas organas;

•  skirti daugiau demesio ne veiklos vykdymui, o strateginiam vystymui ir skatinti vieningo 
metodo, kuriuo galety dalintis ir prie kurio galety prisideti visa bendruomene, taikym^;

•  uztikrinti, kad aukstoji mokykla turety aiskius tikslus, prie kuri^ galety visi prisideti, ir 
suformuoti aiski^ v i z j  bei bendr^ supratim^ apie ilgalaikes strategines ambicijas ir j^  
pasiekimo bud^;

•  visiskai jforminti strateginius dokumentus, uztikrinant pagrindini^ veiklos krypci^ 
aiskum^ visiems socialiniams dalininkams, j^  sisteming^ jgyvendinim^ ir veiksming^ 
stebesen^;

•  formalizuotai jvertinti, ar procesai yra pakankamai racionalizuoti ir tikslingi;

•  formalizuotai jvertinti, ar naudojami PVR yra naudingi ir ar pagal surinktus duomenis 
galima nustatyti susijusius pokycius, vedancius strateginio vystymo link;

•  sukurti strategij% kaip suformuoti aiskias tyrim^ kryptis, kurios skirtingos moksliniams 
tyrimams nuo taikomqj^;

•  sukurti visa apimantj strateginj tarptautiskumo skatinimo metod% aiskiai nustatyti 
prioritetus ir jiems skirtus isteklius;

•  jvertinti nauj^ struktur% jskaitant direktoriaus pavaduotojo pareigas, uztikrinti valdom^ 
darbo kruvj ir ne per didelio fu n k c j  kiekio vienoms pareigoms priskyrim^;
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•  vystyti tyrim^ pajegumus strateginiame organizaciniame lygmenyje ir uztikrinti vienod^ 
mokslini^ veikl^ paskirstym^ aukstojoje mokykloje;

•  uztikrinti, kad darbuotoj^ ugdymo veiklos yra sistemingai priderintos prie strategini^ 
tiksl^, o ne prie individual^ darbuotoj^ prioritety ir kad kvalifikacij^/kompetencj skirtumus 
tarp skirting^ katedr^ buty galima islyginti;

•  geriau kontroliuoti nubyrejusi^ student^ skaici^, tiriant, kada studentai tampa pazeidziami, 
ir pasiulant jiems konsultacijas del alternatyvas jureivystes sektoriuje pasirinkimo;

•  sukurti jvairesni^ bud^, kaip labiau jtraukti isorinius socialinius dalininkus j valdymo 
veiklas;

•  pasirupinti, kad viesai pateikiama, su KVS susijusi informacija buty nuolat atnaujinama ir 
tikslinama;

•  pritaikyti ciklisk^ KVS pakeitim^ vykdymo sistem% kad socialiniai dalininkai galety 
veiksmingai ir nuolat prisideti prie srici^, turinci^ poveikj j^  veiklai;

•  racionalizuoti rizikos valdym^ skirtinguose KVS dokumentuose, taip uztikrinant vienod^ 
atitinkam^ rizikos veiksni^ nustatym^ ir susvelninim^ skirtingose srityse;

•  uztikrinti nuosekli^ kokybes uztikrinimo veiklos stebesen^, tinkamumo paskirciai 
tikrinim^ ir atitinkam^ rezultaty panaudojim^ patobulinimams atlikti;

•  apsvarstyti galimyb? jvesti formalius mokymus apie plagiavimo, jsigyti plagiavimo atvej^ 
aptikimo programing jrango, padesianci^ uztikrinti nuosekl^ destytoj^ plagiavimo atvej^ 
tvarkymo ir sistemingai rinkti ir analizuoti plagiavimo atvejus, jtraukiant sio veiklo j KVS;

•  apsvarstyti galimyb? pritaikyti sistemo, leidziancio studentams skirti ar rinkti savo atstovus 
j visus valdymo organus vietoj to, kad juos atrinkty ar paskir^ LAJM darbuotojai, nelaukdami 
student^ pritarimo;

•  siekiant geriau valdyti student^ lukescius del akademini^ ir profesini^ reikalavim^, 
apsvarstyti galimyb? j priemimo process jtraukti individualius pokalbius;

•  strategiskai praplesti laipsnj suteikianci^ program^ pasiulo, pritraukiant daugiau 
brandesni^ student^;

•  siekiant sumazinti arba isvengti student^ nubyrejimo del medicinini^ priezasci^, reikety 
uztikrinti, kad stojantieji j jureivystes programas gauty aiskio informacija apie medicininius 
reikalavimus, pvz., s t u d j  programos aprase LAJM tinklalapyje;

•  apsvarstyti galimyb? pajvairinti baigiamuosius reikalavimus, kad studentai turety daugiau 
pasirinkim^ ir taip padidety absolvent^ skaicius;

•  norint padidinti student^ dalyvavimo mokslineje veikloje, reikety sistemingiau jtraukti 
studentus j tyrimus;

•  spr^sti klausimus, susijusius su kredity pripazinimu, studentams grjzus po main^ 
program^, sumazinant student^ akademines skolas ir prapleciant siulomas galimybes uz 
„Erasmus“ programos rib^;

•  sustiprinti tarpkulturin^ mokymosi patirtj, j s tu d j  programas jtraukiant didesn$ 
tarpkulturinio mokymo apimtj ir pagerinant integracijo tarp lietuvi^ ir uzsienio student^;
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•  praplesti tarptautiskumo vietoje skatinimo veikl^ apimtj, jskaitant, bet neapsiribojant 
trumpesniu bendradarbiavimu su partneriais del projekty, student^ ir darbuotoj^ jtraukimu j 
taikom^sias mokslines veiklas;

•  t$sti investicijas j angl^ kalbos zini^ tobulinim% ypac, atsizvelgiant j internacionalizacijos 
tikslus ir s t u d j  program^ angl^ kalba siulym^;

• apsvarstyti galimyb? labiau jtraukti socialinius partnerius j rinkodaros iniciatyvas, kad 
priemimo reikalavimai buty geriau priderinti prie galim^ student^ lukesci^.
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