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Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos
Modulio tikslas – supažindinti su kokybės vadybos metodais bei išmokti juos taikyti organizacijų veiklos gerinimui.
Bendrosios kompetencijos:
 Bendravimas ir bendradarbiavimas (BK1).
 Nuolatinis mokymasis (BK2).
 Socialinis atsakingumas (BK3).
Dalykinės kompetencijos:
 Konceptualių pagrindų žinios ir gebėjimai (DK4).
 Valdymo sistemų kūrimo žinios ir gebėjimai (DK5).
 Technologinės, metodinės žinios ir gebėjimai, profesinis kompetentingumas (DK6).
Dalyko (modulio) studijų siekiniai
Studijų metodai
Vertinimo metodai
Gebės taikyti įvairius kokybės vadybos metodus
bei suvokti kokybės vadybos metodų vietą
Įtraukiančios paskaitos,
vadybos sistemų kontekste.
grupinė diskusija,
Darbas auditorijoje,
Gebės suprasti prekių ir paslaugų kokybės
vaizdinės medžiagos analizė,
savarankiška užduotis,
užtikrinimo principus bei iššūkius.
praktinės užduotys auditorijoje egzaminas raštu.
Gebės taikyti Lean, Six Sigma ir subalansuotos
savarankiška užduotis.
rodiklių sistemos siūlomus metodus, suvokti šių
vadybos įrankių principus, mokės juos integruoti į
organizacijų veiklą.
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1. Įvadinė paskaita.
Mokymosi mokytis principai ir metodai. Kokybės
vadybos metodai ir jų vieta kokybės vadyboje.
Kokybės vadybos metodų raida.

2

1

3

3

2. Paslaugų kokybė.
Paslaugų kokybės užtikrinimo metodai. Skundų ir
konfliktų valdymas. SERVQUAL, SERVPERF ir
kiti paslaugų kokybės vertinimo modeliai.

4

2

6

6

3. Prekių ir gaminių kokybė.
Prekių kokybės samprata ir užtikrinimo metodai.
Kūrimo ir projektavimo metodai. „Krioklio“,
„Stage-gate“, „Prototipų“, „Spiralės“ modeliai.
Patikimumo
inžinerija.
FMEA
metodika.
Sugretinimas. Kokybės kaštai.

4

2

6

Mokslinės literatūros
šaltinių
nagrinėjimas
akademinei
6 pagal
diskusijai
siūlomas
temas.

4. Vartotojų poreikių tyrimo metodai.
Vartotojų vizitacija. Gemba walk. Minčių lietus.
Panašumų diagrama. „Multipickup“ metodas.
Kokybės funkcijos išskleidimo (KFI) bei Kano
modelio sąsajos su vartotojų poreikių tyrimu.

2

1

3

3

5. Lean vadyba:
Lean filosofija, principai ir metodologija. Lean
vadybos sistema masinės gamybos kontekste. Lean
taikymas paslaugų ir gamybos sektoriuose. Lean
kainodara. Lean vadybos sąsajos su organizacine
kultūra. Lean kultūros diegimo iššūkiai. Lean
pokyčių valdymas. Problemų sprendimo metodas
„A3“.

4

2

6

6

6.
Lean
„švaistologija“
ir
švaistymų
eliminavimo metodai:
sutvarkymas 5S, U linija, ruošinių valdymas
Chaku-Chaku, „pienovežis“, įrengimų efektyvumo
užtikrinimas OEE, visuotinė prevencinė priežiūra
TPM, įrengimų perderinimas SMED, Spagetti
diagrama, atsargų valdymas FIFO, PQCDS,
Obeya, Shojinka, Takotei-Mochi.

2

1

3

3

7. Lean visuotinio įtraukimo ir komandinio
darbo metodai:
Hoshin Kanri, A3 problemų sprendimo metodas,
kokybės būreliai, Kaizen komandos, TPM, Asaichi
susirinkimai, pritarimo gavimas Nemawashi,
vizuali vadyba, Kanban lenta, daugiafunkcinės
komandos, „Cross training“, Ringi sprendimų
priėmimas, priežiūros zonos.

2

1

3

8. Lean srauto valdymo „kaip tik laiku“ (JIT)
metodai:
vertės srauto modeliavimas VSM, atsargų
valdymas Kanban, „ištraukiamoji“ vadyba Pull,
Takto laikas, Heijunka Box, tiekimas tinkama seka
JIS, SIPOC diagrama, Genryo Seisan, tiekimo
grandinės valdymas SCM, apribojimų teorija TOC.

4

2

6

2

Mokslinės literatūros
šaltinių
nagrinėjimas
pagal
akademinei
siūlomas
3 diskusijai
temas.

6

9. Lean kokybės inkorporavimo (jap. Jidoka)
metodai:
7 kokybės valdymo įrankiai (7QC), „5 Kodėl“,
defektų prevencija Poka-Yoke, standartizuotas
darbas SW, inkorporuota kokybė Tsukurikomi,
Andon iškaba, linijos stabdymas, dalinė
automatizacija, Ikko-Nagashi.

2

1

3

3

10. Lean nuolatinio tobulinimo (jap. Kaizen)
principai ir metodai:
PDCA, PDSA ir PDSS ciklai, Kaizen Teian, 3P,
mokymasis pritaikant žinias praktikoje Jishuken,
LAMDA ciklas, horizontalus skleidimas Yokoten,
auditas Kamishibai, klaidos pripažinimas Hansei.

2

1

3

3

11. Subalansuotų rodiklių sistema.
Matavimai ir vadyba. Subalansuotų rodiklių
sistema ir jos struktūra. Strateginių perspektyvų
rodikliai. Strateginės veiklos valdymas.

2

1

3

3

12. Six Sigma metodologija ir metodai.
Six Sigma struktūra. Six Sigma strateginiai tikslai.
Six Sigma metodai. DMAIC ir kiti ciklai. Six
Sigma taikymų ir tyrimų apžvalga.
Savarankiško darbo užduoties atlikimas.
Savarankiško darbo atlikimas. Savarankiško darbo
pristatymas. Savarankiško darbo turinio ir
pristatymo formos aptarimas auditorijoje.
Egzaminas.
Pasiruošimas egzaminui (medžiagos kartojimas).
Egzamino laikymas. Studentams aktualių klausimų
(egzamino klausimų ir jų formulavimo, mokymosi
proceso efektyvumo, dalyko turinio bei praktinės
naudos ir kt.) aptarimas po egzamino.
Iš viso

2

Vertinimo
strategija
Darbas auditorijoje
paskaitų
bei
seminarų metu

Svoris
proc.
20
proc.

Atsiskaity
mo laikas
Semestro
metu

Savarankiško darbo
užduoties
pristatymas

20
proc.

Viso
semestro
eigoje

Egzaminas raštu

60
proc.

Semestro
pabaigoje

1

32

16

3

Mokslinės literatūros
šaltinių
nagrinėjimas
pagal
akademinei
3 diskusijai
siūlomas
temas.

-

10

-

24

48

82

Vertinimo kriterijai
Studento aktyvumas auditorijoje paskaitų bei seminarų metu,
atliekant praktines užduotis bei dalyvaujant diskusijose:
2 balai – studentas aktyviai dalyvauja diskusijose, reiškia argumentuotą
požiūrį, identifikuoja ir formuluoja problemas, pateikia kritinį vertinimą,
išsamiai ir argumentuotai atsako į klausimus.
1 balas – dalyvauja diskusijose, iš dalies atsako į klausimus.
0 balų – diskusijose dalyvauja menkai.
Savarankiškos darbo užduoties vertinimo kriterijai.
- Darbo pateikimas, temos atskleidimas, išvadų pagrįstumas:
o 1 balas - tema atskleista visapusiškai, aiški ir logiška darbo
struktūra, atlikta nuosekli ir išsami analizė, išvados yra
originalios bei pagrįstos;
o 0,5 balo - darbo struktūra stokoja logiškumo, tema atskleista
nepilnai, analizė neišsami, išvados paviršutiniškos;
o 0 balų - tema pilnai neatskleista arba atskleista paviršutiniškai
ir formaliai, išvados nesuformuotos.
- Darbo pristatymas ir diskusijos:
o 1 balas - pristatymas išraiškingas, emocionalus, auditorija
aktyviai klausosi, gebama diskutuoti atsakyti į klausimus;
o 0,5 balo – auditorija mažai įtraukta į aktyvų klausymą, į
diskusijos klausimus atsakoma neišsamiai;
o 0 balų – auditorija neįtraukta, diskusija nevyksta.
Egzaminą leidžiama laikyti tik pateikus savarankišką darbą ir jį
pristačius auditorijai.
Egzamino užduotį sudaro 12-ka atviro ir uždaro tipo klausimų, kurių
kiekvieno vertė 0,5 balo. Yra vertinamas atsakymų atitikimas klausimui
ir išsamumas (atviri klausimai) bei atsakymų tikslumas (uždari
klausimai). Maksimalus surinktų balų skaičius – 6.
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6 balai - puikios žinios ir gebėjimai, teisingai atsakyta 11-12
klausimų.
5 balai – labai geros žinios ir gebėjimai, teisingai atsakyta 9-10
klausimų.
4 balai - geros žinios ir gebėjimai, gali būti neesminių klaidų,
teisingai atsakyti 7-8 klausimai.
3 balai - vidutinės žinios ir gebėjimai, gali būti neesminių
klaidų, teisingai atsakyti 5-6 klausimai.
2 balai - silpnos žinios ir gebėjimai, yra klaidų, teisingai
atsakyti 3-4 klausimai.
1 balas - silpnos žinios ir gebėjimai, yra esminių klaidų,
teisingai atsakyti 2-3 klausimai.
0 balų - netenkinami minimalūs reikalavimai, teisingai atsakyti
0-1 klausimai.
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