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Sveiki Kokybės vadybos magistro programos dėstytojai ir studentai. 

 

Kadangi pats asmeniškai mėgstu atvirumą, pasistengsiu savo mintis, įžvalgas, patirtį ir visus studijų 

prisiminimus pasakoti kuo nuoširdžiau ir paprasčiau. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kad pirmoji 

mano pažintis su Vilniaus universitetu, Ekonomikos fakultetu įvyko Vadybos ir verslo 

administravimo bakalauro studijose. Nemeluosiu, bet pirmieji kursai  manęs itin neįtraukė ir stipriai 

nesudomino, BET.. tada po dviejų studijų metų mes turėjome galimybę pasirinkti programos atšaką 

ir mano pasirinkimas buvo – komercija. Dėl tokio savo pasirinkimo nė trupučio nesigailiu ir 

džiaugiuosi iki šiol, nes būtent tada susipažinome su profesoriumi Juozu Ruževičiumi, neabejotinai 

Geriausiu Dėstytoju. Kodėl Geriausiu?  Nes atėjus jau į pirmas paskaitas pajautėme dėstymo 

skirtumą. Gerb. Juozas puikiai sugeba įtraukti studentus į savo mokomus dalykus, moka ne tik 

tinkamai pateikti informaciją, bet laiku ir vietoj pašmaikštauti ir pateikti realių gyvenimiškų istorijų. 

Aš su kolegomis su malonumu laukdavome J. Ruževičiaus paskaitų ir į jas eidavome tikrai ne dėl 

žymimų „n“ ar kitų priežasčių. Todėl, jeigu galima taip išsireikšti, Juozas Ruževičius buvo pagrindinė 

„priežastis“, dėl kurios aš ir dar keli mano kolegos pasirinkome Kokybės vadybos magistro studijas.  

Ar tai buvo geras, tinkamas sprendimas? Be abejo taip. Rezultatai kalba patys už save, dabar esu 

Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos (Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės) darbuotojas. 

Būtent Kokybės vadybos magistro studijos man padėjo tapti šios institucijos dalimi ir dabar 

kasdieniniu savo darbu, stengsiuosi prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo Lietuvoje. Bet ir ne tai 

yra svarbiausia. Aš labai džiaugiuosi, kad magistro studijos man ir daugeliui kitų, suteikė ne tik daug 

naudingų žinių, bet ir pasitikėjimą savimi, savo idėjomis ir pan. Tikrai daugelyje kolegų, taip pat ir 

manyje, pasimatė išaugęs potencialas, t. y. kaip nedrąsiai jautėmės tik atėję ir kokie užtikrinti, savimi 

pasitikintys baigėme studijas.  

Kokybės vadybos magistro studijų metu pateikiama informacija yra labai naudinga ir ji neprasilenkia 

su besikeičiančiu gyvenimu ir vis tobulėjančiomis inovacijomis. Būtent Kokybės vadybos magistro 

studijos žengia „koja kojon“ su šiuolaikiniu gyvenimu. Šiuolaikinės kokybės vadybos mokslo 

aprėptis, įvairūs kokybės atitikties įvertinimai ir sertifikavimai ar ekologinis pėdsakas dabar man 

puikiai suprantamos sąvokos. Įdomu sužinoti ir labiau praktiškus patarimus apie kultūrinius 

skirtumus, įvairiausių matavimo vienetų nesutapimus ar netgi kaip reikia elgtis, kai verslo partneris 

per susitikimą, tam tikrame regione, įteikia vizitinę kortelę.  

Studijų dėka, sugebu atvaizduoti organizacijoje vykstančius procesus, juos sisteminti, analizuoti ar 

pertvarkyti pagal tam tikrus standartus ar reikalavimus. Pritaikant kokybės vadybos metodus, stebėti 

įtaką organizacijos veiklai. Esu dėkingas docentui Daliui Serafinui už suteiktą galimybę atlikti 

bandomąjį auditą VVKT pagal ISO 9001:2015 standartą. Atlikus auditą ir kitas kokybės audito 

užduotis „užsitarnavau“ ir Vidaus auditoriaus pažymėjimą (sertifikatą), kuris man buvo įteiktas kartu 

su VU Kokybės vadybos magistro diplomu. Šis pažymėjimas ir KV magistro išsilavinimas man 



padėjo laimėti konkursą Valstybės kontrolėje, ir dabar sieksiu kokybės užtikrinimo valstybės 

valdyme.  

Prie viso šito norėčiau pridurti, kad dėstytojai, magistro darbų vadovai, su studentais bendrauja labai 

pagarbiai, ir jei tik kildavo poreikis, skirdavo dėmesį kiekvienam individualiai. 

Tikrai dar galėčiau nemažai pasakoti, nes įspūdžių buvo daug... Ir jei kas nors pasiteirautų mano 

rekomendacijų dėl studijų, tai nedvejodamas siūlyčiau šią Magistro studijų programą. 

Nuoširdūs linkėjimai nuo KV programos 2016 m. absolvento Gyčio  


