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Baigus bakalauro studijas buvo pakankamai sunku apsispręsti dėl tolimesnių 
studijų krypties. Norėjosi atrasti kažką tikrai naudingo būsimoje profesinėje 
veikloje ir gyvenime, įgyti plataus taikymo kompetencijas, todėl 
susidomėjau būtent Kokybės vadybos magistro studijų kryptimi.  

Studijuodama Kokybės vadybos magistrantūroje (2004–2006 m.) pajutau 
didžiulį skirtumą nuo studijų bakalauro pakopoje, ir tai pasakytina ne tik 
apie studijuojamų disciplinų turinį ir jų žymiai aukštesnį lygį, bet ir 
dėstytojų ir magistrantų tarpusavio bendravimą bei studijų organizavimą: 
KV programos dėstytojų komanda sudarė puikias sąlygas kolektyvinei-
komandinei veiklai, visapusiškai skatino savitarpio pagalbą ir bendravimą, 
labai geranoriškai siekė atskleisti kiekvieno mūsų individualius gebėjimus. 
Žavėjo dėstytojų geranoriškos pastangos pastebėti, įvertinti ir puoselėti 
kiekvieno mūsų unikalią asmenybę. Tokiame mikroklimate iš tikro buvo 
žymiai lengviau mokytis ir augti, rašyti magistro darbą, kurti pagrindą 
tolimesniam asmenybės tobulėjimui.  

Nepamirštamas yra dėstytojų žmogiškumas ir geranoriškumas bendraujant 
su studentais ir ypatingai svarbi jų pagalba kiekviename magistro darbo 
rašymo etape. Toks palaikymas motyvuoja daugiau ir geriau dirbti, nuolat 
tobulinti kiekvieną savo atliekamą darbą, nebijoti kritikos ir skelbti MTD ir 
viso magistro darbo tyrimų rezultatus platesnei auditorijai mokslinėse 
konferencijose bei žurnaluose.  

Galiu pasidžiaugti, kad pastangos studijuojant magistrantūroje pasiteisino – 
man buvo įteiktas „raudonas“ (cum laude) diplomas, o pagrindiniai magistro 
darbo teiginiai bendromis su darbo vadovu prof. J. Ruževičiumi pastangomis 
buvo publikuoti mokslo žurnaluose „Ekonomika“ ir „Informacijos mokslai“. 
Tai buvo neįkainuojama paskata mano tolimesnei mokslinei veiklai.  

Liko ypatingai šilti prisiminimai apie draugiškus ir iniciatyvius grupiokus. 
Džiaugiuosi, kad visi mes apsiginėme magistro darbus ir galėjome sau leisti 
per išleistuves pasipuošti tai progai užsakytais marškinėliais su skambiu 
užrašu „kokybės guru“:). Tokia pozityvi antrosios pakopos studijų atmosfera 
ir sėkmingas jų užbaigimas tapo geru startu kitam etapui – doktorantūros 
studijoms ir tolimesniems tyrimams kokybės vadybos srityje. Ir šis mano 
gyvenimo tarpsnis jau eina į pabaigą – jau matau savo daktaro disertacijos 
kontūrus... 
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