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DR. NORIAKI KANO 

 

„IŠSKIRTINĖ KOKYBĖ – PRINCIPAI, METODAI IR TARPTAUTINĖ PRAKTIKA“ 

 

2016.06.9-10, Vilnius 

 

2-jų dienų tarptautinis PRAKTINIS seminaras. 

Išskirtinė produktų, paslaugų ir procesų kokybė tampa būtinu konkurenciniu pranašumu 

siekiant ilgalaikės organizacijos sėkmės. 

Tikslinė grupė – aukščiausios ir vidurinės grandies vadovai bei vadybininkai, siekiantys gauti 

praktinių pavyzdžių ir naujų įžvalgų apie kokybės gerinimą.  

Seminaras vyks anglų kalba. 

Nauda dalyviams: 

 Paskaitos ir diskusijos su pasauliniu kokybės Guru. Paskaitos ir diskusijos vyks su 

dr. Noriaki Kano, garsiojo Kano modelio sukūrėju ir Demingo Prizo komiteto 

pirmininku. 

 Veiksmingi kokybės gerinimo metodai: tarptautinių organizacijų praktika. 

 Kontaktų tinklas. Seminare dalyvaus Lietuvos ir užsienio šalių vadovai, kurie yra 

suinteresuoti kokybės kultūros puoselėjimu, todėl tai ypač puiki galimybė didinti 

socialinį kapitalą. 

 

Seminaro temos: 

 Session 1: Basic Behavioral Principles for Quality Assurance. 

 Session 2: Butterfly Model for Build Quality in Process. 

 Session 3: „Ikki-Tsukan Analysis“ as Vertical Evaluation of Process Defects, 

Inspection Rejection and Customer Claims. 

 Session 4: Quality Assurance System Chart. 
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Dalyviams bus išduodami pažymėjimai, pasirašyti dr. Noriaki Kano bei Lietuvos kokybės 

vadybos ir inovacijų asociacijos prezidento! 

 

Seminaro data – 2016.06.9-10 d. (2 d.d.). 

Seminaro vieta – Saulėtekio al. 22-Kunčinos auditorija, Vilnius (Vilniaus universiteto 

Tarptautinė verslo mokykla). 

Įdomi informacija apie Vilnių. 

NAKVYNĖ. Rekomenduojame rinktis Comfort Hotel LT viešbutį, kuris suteikia nuolaidą šio 

renginio dalyviams: 

 standartinio vienviečio kambario su pusryčiais kaina – 73 EUR; 

 standartinio dviviečio kambario su pusryčiais kaina – 80 EUR. 

Nuolaida suteikiama kambario rezervacijos metu įvedus specialų kodą, kuris dalyviams 

atsiunčiamas su registracijos į renginį patvirtinimo laišku. 

 

Seminaro kaina: 

 Ankstyva registracija (iki 2016.05.08) 

o LKVIA nariams bei partneriams* – 100 eur (plius PVM). Kiekvienam 

papildomam dalyviui iš tos pačios organizacijos – 80 eur (plius PVM). 

o ne LKVIA nariams – 200 eur/dalyviui (plius PVM). Kiekvienam papildomam 

dalyviui iš tos pačios organizacijos – 180 eur (plius PVM).  

 Registracija nuo 2016.05.09 

o LKVIA nariams bei partneriams* – 150 eur (plius PVM). Kiekvienam 

papildomam dalyviui iš tos pačios organizacijos – 130 eur (plius PVM). 

o ne LKVIA nariams – 250 eur/dalyviui (plius PVM). Kiekvienam papildomam 

dalyviui iš tos pačios organizacijos – 230 eur (plius PVM).  

Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, kavos ir arbatos pertraukėlės.  

*Asociacijos partneriai: Finnish quality association, Ukrainian Association for Quality, EFQM 

(the European Foundation for Quality Management), Latvian Society for Quality, Estonian 

Association for Quality, Ajara Chamber of Commerce & Industry, Lietuvos projektų vadybos 

asociacija, Vilniaus kolegija. Nuolaida taikoma ir partnerių nariams. 

 

http://www.vilnius-tourism.lt/
http://comforthotel.lt/
http://qualityassociation.lt/nariai/
http://qualityassociation.lt/nariai/
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Pinigų grąžinimas: 

 Registraciją atšaukus iki 2016.05.08 – grąžinama visa pinigų suma. 

 Registraciją atšaukus iki 2016.05.29 – grąžinama 50 % sumokėtos sumos. 

 Registraciją atšaukus po 2016.05.30 – pinigai negrąžinami. 

 

N. Kano metodologijos taikymo pavyzdžiai: 

 N. Kano patraukliosios kokybės modelis ir jo taikymo galimybės Lietuvos 

valstybiniuose vaikų darželiuose. 

 N. Kano patraukliosios kokybės teorijos taikymas paslaugų kokybės gerinimui. 

 

Lektorius: 

Dr. Noriaki Kano.  

Dr. Kano yra vienas iš garsiausių kokybės vadybos taikymo ekspertų visame pasaulyje ir gerai 

žinomas kokybės pasaulyje kaip modelių „Attractive Quality“ (The Kano Model) ir „The Task 

Achieving QC Story“ sukūrėjas. 

Dr. Kano patirtis kokybės srityje yra daug daugiau negu garsusis jo Modelis. Universalių 

problemų sprendimui, jis visada padeda aukščiausio lygio vadovams tobulinti savo organizacijų 

veiklą, orientuojantis į iššūkius. Dr. Kano sujungia plačiąją filosofiją su žemiška patirtimi, o 

pasaulinis pripažinimas padaro jį žmogumi, kuris nusipelno Guru titulo.  

Dr. Kano yra dažnai kviečiamas skaityti paskaitas tarptautiniuose universitetuose, 

nacionalinėse kokybės organizacijose, įskaitant Amerikos kokybės bendruomenę (angl. 

American Society for Quality), Europos kokybės organizaciją (angl. European Organization for 

Quality), Japonijos mokslininkų ir inžinierių sąjungą (angl. Union of Japanese Scientists and 

Engineers) ir kitas organizacijas iš daugiau kaip 50 valstybių visame pasaulyje. Dr. Kano 35 

metus yra Tokijo mokslų universiteto (angl. Tokyo University of Science) profesorius, gavęs 

daugybę apdovanojimų, įskaitant ir Demingo prizą. 

Pripažinimas: 

 Garbės pirmininkas, Azijos kokybės tinklas (angl. Asian Network for Quality (ANQ)) 

 Narys, Demingo prizo komitetas (angl. Deming Prize Committee) 

 Akademikas, Tarptautinė kokybės akademija (angl. International Academy for Quality 

(IAQ)) 

http://www.kv.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2014/02/Varanauskaite.pdf
http://www.kv.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2014/02/Varanauskaite.pdf
http://www.kv.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2014/02/MD-Akelaityte.pdf


                                       

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija; Įm. k.: 303349405 
Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius ; Tel. +370 628 55983  
El. paštas info@qualityassociation.lt; www.qualityassociation.lt; www.facebook.com/lkvia  
S-ta: LT987300010139989565 ; AB bankas „Swedbank“  

 

 Mokslinės draugijos narys, Amerikos kokybės bendruomenė (angl. American Society 

for Quality (ASQ)) 

 Valdybos narys, Japonijos mokslininkų ir inžinierių sąjunga (angl. Japanese Union of 

Scientists and Engineers (JUSE)) 

 Valdybos narys, Užsienio technikos stipendijų agentūra (angl. Agency for Overseas 

Technical Scholarship (AOTS)) 

 Užsienio garbės patarėjas, Kinijos kokybės asociacija (angl. China Association for 

Quality (CAQ)) 

 Katedros profesorius, Garbės daktaras, Chungyuan krikščioniškasis universitetas (angl. 

Chungyuan Christian University) 

 2000-2002 prezidentas, Japonijos bendruomenė kokybės kontrolei (angl. Japanese 

Society for Quality Control (JSQC)) 

 2004-2007 pirmininkas, Demingo modelio taikymo prizo komitetas (angl. Deming 

Application Prize Committee) 

 2003-2009 auditorius įmonėje Sekisui Chemical Ltd. 

 2006 – Garbės profesorius, Tokijo mokslų universitetas (angl. Tokyo University of 

Science) 

 2006 - prezidentas, Kano kokybės tyrimų biuras (angl. Kano Quality Research Office) 

 2008 – valdybos direktorius, Komatsu Ltd. 

 

 

Kontaktas pasiteiravimui  bei registracijai – Gintarė Serafinaitė, el. 

p.: info@qualityassociation.lt; tel.: +370 628 55983. E-REGISTRACIJA. 

 

 

 

http://goo.gl/forms/aFqUvYdLti

