
 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
 

Tyrėjo darbo kokybę lemia ne tik jo kompetencija bei modernios darbo priemonės, bet ir 
jo darbo aplinka – santykis su vadovais ir kolegomis. Geras mikroklimatas darbe bei puiki 
techninė bazė leidţia darbuotojui susikoncentruoti vien tik į darbą, t. y. gilintis į savo 
tyrimų sritį ir nebesukti galvos dėl „išorinių įtakų“. 

Komfortiška darbo aplinka yra tiek vadovo, tiek visų kolegų bendro darbo vaisius. 
Palankioje aplinkoje dirbantys ţmonės gali ţymiai sėkmingiau siekti savo tikslų ir dţiuginti 
pasiektais rezultatais. 

Gebėjimas formuoti uţsibrėţtų tikslų pasiekiančias darbo grupes, tinkamai organizuoti jų 
darbą, sprendimų priėmimą, spręsti tarp komandos narių iškylančius konfliktus, yra svarbūs 
įgūdţiai vadovo darbe. Vadovo pasitikėjimas komanda, o komandos – vadovu, taip pat yra 
labai svarbūs elementai, be kurių sunku judėti pirmyn. 

Tikrą, darniai dirbančią komandą sunku sukurti per vieną ar dvi dienas, tačiau geras 
vadovas sugebės pasirinkti ţmones gebančius dirbti kartu ir siekti bendrų tikslų, o 
komandos nariai neilgai trukus galės sklandţiai dirbti petys petin ir dţiaugtis savo bendro 
darbo ir atkaklumo dėka pasiektais rezultatais. 

Seminaras „Tyrėjo darbo kokybės valdymas“ yra vykdomas pagal projektą „Lietuvos 
Biochemikų draugijos potencialo kurti ţinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-
01-022) ir yra finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bei VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę 
„MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. 

 

Trukmė: 1 diena, 8 valandos 

Seminaro pradţia 9.00 val. 

 

Seminaro data ir 
vieta: 

Vilnius 

2011 m. rugsėjo 21 d. (trečiadienis) 
Viešbutis „Panorama” 
Sodų g. 14, Vilnius 

Kaunas 

2011 m. rugsėjo 22 d. (ketvirtadienis) 
Viešbutis „Daniela” 
Mickevičiaus g. 28, Kaunas 

 

Lektoriai: Juris Belte, SIA „Medicinas Biznesa Akademija“ 

Žilvinas Gelgota, „Konsultus mokymai“ 

 

Tikslinė grupė: Seminaras skirtas: 

 Mokslininkams ir kitiems tyrėjams. 

 



 

Seminaro tematika: Pagrindinės seminaro temos: 

 Vadovo ir pavaldinio asmenybė. Psichologinio portreto ypatybės. 
Esminės vienas kito nesupratimo prieţastys; 

 Vadovas ir jo vaidmuo įstaigoje; 

 Įgaliojimų delegavimas ir problemų sprendimas; 

 Darbo grupės vystymosi etapai; 

 Komandos struktūra ir komandos ribos; 

 Darbo grupės valdymo taisyklės; 

 Komandos klimatas ir darbuotojų motyvacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 



 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
SEMINARO PROGRAMA 

 

8.30 – 9.00 Registracija 

 

9.00 – 10.30 „Vadovas ir jo komanda – psichologinis aspektas“ 

Juris Belte, SIA „Medicinas Biznesa Akademija“ 

 

10.30 – 10.45 Kavos pertrauka 

 

10.45 – 12.15 „Komandos vadovo funkcijos“ 

Žilvinas Gelgota, „Konsultus mokymai“ 

 

12.15 – 13.00 Pietūs 

 

13.00 – 14.30 „Sėkmingos komandos formavimas“ 

Žilvinas Gelgota, „Konsultus mokymai“ 

 

14.30 – 14.45 Kavos pertrauka  

 

14.45 – 16.15 „Komandos rezultatų vertinimas ir motyvacija“ 

Žilvinas Gelgota, „Konsultus mokymai“ 

 

16.15 Individualios konsultacijos 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 



 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
SEMINARO VIETA 

 

Seminaro vieta: Viešbutis “Panorama” 
Sodų g. 14, Vilnius 

Automobilio 
parkavimas: 

Automobilio parkavimas vidiniame viešbučio kieme seminaro 
dalyviams nemokamas.  

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 

PANORAMA 



 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
SEMINARO VIETA 
 

Seminaro vieta: Viešbutis „Daniela“ 

Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas  

Automobilio 
parkavimas: 

Automobilio parkavimas vidiniame viešbučio kieme arba PC 
“Akropolis” aikštelėje bei Karaliaus Mindaugo prospekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 


