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IŠSILAVINIMAS 

Baigimo metai / 

studijų metai 
Institucija Įgyta kvalifikacija / studijos 

2018 - dabar Vilniaus universitetas Vadybos krypties doktorantė 

2009 Kauno technologijos universitetas 
Vadybos ir verslo administravimo magistras 

(specializacija – personalo vadyba) 
Viena iš 100 geriausių 2009 m. laidos KTU absolventų 

2005 Vytauto Didžiojo universitetas 
Edukologijos magistras 

(specializacija – profesinio mokymo vadyba) 

2003 Vytauto Didžiojo universitetas Lietuvių filologijos bakalauras 

 

DARBINĖ VEIKLA 

 

KARJERA 
Data  Institucija Pareigos 

2018 - dabar Vilniaus universitetas 

Vadovavimas vadybos studijų krypties magistrantų 

baigiamiesiems darbams, recenzavimas, dalyvavimas 

baigiamųjų darbų gynimo komisijoje 

2018 - dabar Kauno kolegija Valdymo ir kokybės departamento vadovė, lektorė 

2005 – 2018  Kauno kolegija 
Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo 

tarnybos vadovė 

2008 – dabar Kauno kolegija Lektorė  

2003 - 2005 Kauno „Varpo“ gimnazija Mokytoja 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data Projekto pavadinimas 
Dalyvaujančios 

institucijos 
Pareigos 

2019 m.  

Studentų pasitenkinimas studijomis užsienio kalbų 

mokymo/si aspektu: Lietuvos ir užsienio aukštųjų 

mokyklų patirtis (finansuojamas ŠMSM lėšomis) 

Kauno kolegija, Klaipėdos 

valstybinė kolegija 
Projekto vadovė  

2011 – 2014 

Kauno kolegijos vidinės kokybės užtikrinimo 

sistemos tobulinimas (finansuojamas ES 

struktūrinių fondų) 

 

Kauno kolegija Projekto vadovė  

2010 – 2013 
Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo efektyvumo 

didinimas (finansuojamas ES struktūrinių fondų) 

Kauno kolegija, Vilniaus 

kolegija 
Projekto vadovė 

2012 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės 

studijų kokybės vadybos sistemos diegimas 

(finansuojamas ES struktūrinių fondų) 

 

VGTU Ekspertė 

2012 

 Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių 

ir restoranų sektoriuose (finansuojamas ES 

struktūrinių fondų) 

Lietuvos viešbučių ir 

restoranų asociacija, VDU, 

KK, BW Santaka, Perkūno 

namai, Daugirdas, Hermis, 

Ekspertė 

mailto:inga.stravinskiene@evaf.vu.lt


SPA Vilnius SANA, VICI 

restoranų grupė 

2007 – 2008 
Vieningos profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas 

ŠMM, Profesinio mokymo 

metodikos centras 
Ekspertė 

 
 

KONFERENCIJOSE SKAITYTI PRANEŠIMAI, KONSULTACINĖ VEIKLA, VESTI 

MOKYMAI / SEMINARAI 
  

• 2019 m. balandžio mėn. 11-12 d. vesti užsakomieji kursai verslo įmonėms „Veiklos efektyvumo 

didinimas paslaugų organizacijose (LEAN ir kiti kokybės vadybos metodai) pagal Ūkio 

ministerijos priemonę „Kompetencijų vaučeris“. 

• 2011 – 2018 m. skaityti pranešimai studijų kokybės užtikrinimo tematika Studijų kokybės 

vertinimo centre ir kitose švietimo institucijose.  

• 2011 m. ŠU mokslinėje praktinėje konferencijoje „Studijų kokybės stiprinimas aukštajame 

moksle“ pranešimas „Kokybės užtikrinimo sistema aukštojo mokslo institucijoje“ 

• 2010 m. skaitytas pranešimas „Quality Culture Development: A Way to Organizational Change“ 

tarptautiniame praktiniame Kauno kolegijos seminare „Quality Culture Development“. 

• 2006 m. KTU organizuotoje tarptautinėje kokybės vadybos konferencijoje  pranešimas „Kauno 

kolegijos vidinio kokybės valdymo sistema: teorinis ir praktinis aspektas”. 

• 2003 m. VPU VII-oji Lietuvos studentų filologų mokslinė konferencija „Kultūros vertybės 

literatūroje“ pranešimas “Lietuvių kalbos teksto prozodijos dėsningumai” pripažintas vienu 

geriausiu. 

• Konsultuotos profesinės ir aukštosios mokyklos kokybės vadybos tematika, vesti seminarai, pvz.: 

- 2014 – 2019 m. mokymai Kauno kolegijos dėstytojams kokybės vadybos tematika. 

- 2009 m. rugsėjo 21-23 d. Danijos Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (SDE College) 

skaitytos paskaitos apie kokybės vadybą besijungiančiose organizacijose (pagal Erasmus 

programą).  

- 2008 m. sausio 2 d. seminaras Kėdainių profesinio rengimo centro pedagogams „Vidinio 

kokybės valdymo sistemos diegimas profesinio mokymo institucijoje“.  

- 2008 m. gruodžio 7 d. seminaras Lietuvos kolegijų vadovams „Kokybės valdymas“.  

- 2007 m. seminarų ciklas profesinių mokyklų vadovams kokybės vadybos tematika.  
 
 
     

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS, KITI LEIDINIAI 
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Quality Management. Journal of Risk and Financial Management. 13(10):225. 

https://doi.org/10.3390/jrfm13100225.  

2. Stravinskienė, I. (2017). Darbuotojų adaptacijos valdymas susijungusiose organizacijose: 

teorinės įžvalgos // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 77, Vytauto Didžiojo 

universitetas.  

3. Misiūnas, M., Stravinskienė, I. (2010). Kaita ir keitimasis – efektyvios kokybės vadybos 

sistemos pagrindas // Aukštojo mokslo kokybė, Nr. 7. Vytauto Didžiojo universitetas. 

4. Profesinio mokymo metodikos centro (PMMC) užsakymu parengta ataskaita CEDEFOP 

organizacijai apie 2004-2009 m. laikotarpiu Lietuvoje atliktus tyrimus profesinio mokymo ir 

profesinio mokymo teikėjų veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo tematika . 
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6. Žiliukas, P., Stravinskienė, I., Misiūnas, M., Pukelis, K. ir kt (2007). Aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimo nuostatos. Studija. Kaunas: Technologija, 136 p. - ISBN 978-9955-25-402-7.  

7. Misiūnas M., Žibėnienė G., Stravinskienė I., Saulėnas J. A., Rožnienė D., Kizienė J., 
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profesinio mokymo institucijose metodinės rekomendacijos. Vilnius,  96 p. ISBN 978-9955-
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8. Misiūnas M., Žibėnienė G., Stravinskienė I., Saulėnas J. A., Rožnienė D., Kizienė J., 

Ramanauskaitė A. [bendraautoriai] (2007) Vidinio kokybės valdymo sistemų Lietuvos 

profesinio mokymo institucijose ir ES šalių patirties studija. Vilnius. Elektroninis leidinys.  

9. Stravinskienė, I., Misiūnas, M. (2006). Aukštojo mokslo institucijos veiklos kokybės samprata: 
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10. Misiūnas, M., Stravinskienė, I. (2006). Kauno kolegijos vidinio kokybės valdymo sistema: 

teorinis ir praktinis aspektas // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui. 

Tarptautinės Kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga (p. 95-100). Kaunas: 

Technologija.  

11. Kazlauskienė, A., Fokaitė, I. (2005). Dėl lietuvių kalbos teksto prozodijos // Žmogus ir žodis, 

t.7, Nr.1. Vilnius: VPU.  
 

 

 Stažuotės 

• 2012 m. spalio 7 -12 d. stažuotė Suomijos HAAGA_HELIA universiteto Kokybės valdymo 

skyriuje. 

• 2006 m. spalio 9-13 d. stažuotė pagal Socrates/Arion programą Anglijoje, Lincoln’e (Christ’s 

Hospital School) tema “Quality of Education: raising standards through self-evaluation”.  

 
 


