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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS (VIRTUALAUS) POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-02-18 Nr. VAF10-05 

 

POSĖDŽIO DATA IR VIETA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto 

Tarybos posėdis įvyko virtualiai du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų vasario aštuonioliktą dieną 

(2022-02-18). 

POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI: 

1. Rasa Želvytė, profesorė;  

2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė; 

3. Marija Ivaškienė, docentė; 

4. Modestas Ružauskas, profesorius; 

5. Ramūnas Antanaitis, profesorius; 

6. Vytuolis Žilaitis, profesorius; 

7. Birutė Karvelienė, docentė; 

8. Nomeda Juodžiukynienė, docentė; 

9. Aistė Kabašinskienė, docentė; 

10. Aleksandr Novoslavskij, docentas; 

11. Jurgita Jovaišienė, lektorė; 

12. Aloyzas Januškauskas – socialinių partnerių atstovas; 

13. Saulė Simona Gikaitė, studentų atstovė; 

14. Ieva Petrutytė, studentų atstovė; 

15. Aistė Dravininkaitė, studentų atstovė. 

 

Pastaba: Veterinarijos fakulteto Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3 Veterinarijos 

fakulteto Tarybos narių. 

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 15 iš 15 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto Tarybos 

narių, todėl nustatytas kvorumas yra.  

Posėdžiui pirmininkauja Veterinarijos fakulteto Tarybos pirmininkė prof. dr. Rasa Želvytė. Posėdžio 

sekretorė – doc. dr. M. Ivaškienė. 

Nė vienas posėdyje dalyvaujantis Veterinarijos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl posėdžio 

sušaukimo.  

 

SVARSTYTA: posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Siūloma darbotvarkė: 

1. Kontaktinių valandų sumažinimo pasirenkamųjų dalykų MM bakalauro studijų programos ir 

MM magistro ištęstinių studijų programos I ir III kurso 2022-2023 m.m. studijų planuose 

svarstymas.   

2. LSMU VA Veterinarijos fakulteto simuliacijos studijų įrangos poreikio svarstymas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 15 

Prieš:  - 0 
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Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Kontaktinių valandų sumažinimo pasirenkamųjų dalykų MM bakalauro studijų programos ir 

MM magistro ištęstinių studijų programos I ir III kurso 2022-2023 m.m. studijų planuose 

svarstymas.  

2. LSMU VA Veterinarijos fakulteto simuliacijos studijų įrangos poreikio svarstymas. 

 

SVARSTYTA 1: kontaktinių valandų sumažinimo galimybė pasirenkamųjų dalykų MM bakalauro 

studijų programos ir MM magistro ištęstinių studijų programos I ir III kurso 2022-2023 m.m. studijų 

planuose. 

Pateiktas MM SPK posėdžio 2022-01-25 protokolas Nr. 122. MM SPK pirmininkė prof. E. Bartkienė 

kreipėsi VF Tarybą su prašymu pritarti pasirenkamųjų dalykų kontaktinių valandų sumažinimui MM 

bakalauro studijų programos ir MM magistro ištęstinių studijų programos I ir III kurso 2022-2023 m.m. 

studijų planuose.  

Rengiant MM ir MMM studijų planus 2022-2023 m. m. svarstymui VF Taryboje 2021-10-05, buvo 

padaryta techninė klaida, nurodant neteisingą pasirenkamųjų dalykų kontaktinių valandų skaičių, todėl 

prašoma leisti pakoreguoti pasirenkamųjų dalykų kontaktines valandas studijų planuose: 

1. Siekiant priartinti MM pasirenkamųjų dalykų kontaktinių valandų skaičių prie VMS programos 

pasirenkamųjų dalykų kontaktinių valandų skaičiaus (kai kurie pasirenkamieji dalykai siūlomi abiem 

programoms), prašoma MM bakalauro studijų programos 2022-2023 m. m. studijų planuose pakoreguoti 

pasirenkamųjų dalykų kontaktines valandas, sumažinant jas nuo 56 (70 proc.) iki 32 val. (40 proc.) 

kontaktinio darbo. Visas pasirenkamųjų dalykų krūvis yra 80 val. (3 kr.). 

2. MM magistrantūros ištęstinėse studijose I ir III kursuose pasirenkamųjų dalykų kontaktinių valandų 

skaičių (40 val. (50 proc.)) suvienodinti su MMM ir MMMU nuolatinių studijų pasirenkamųjų dalykų 

kontaktinių valandų skaičiumi (20 val. (25 proc.)). MMM ištęstinių studijų II kurse pasirenkamųjų 

dalykų kontaktinių valandų skaičius nesikeistų (patvirtinta 20 val.).   

Kontaktinių valandų sumažinimas nepažeistų Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų (LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1168, 20216-12-30; suvestinė redakcija nuo 2021-11-16) 21.1 

punkto, kuris teigia, kad "trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos dalies, 

atitinkančios pirmąją studijų pakopą, kontaktinio darbo (įskaitant nuotolinį) apimtis turi būti ne mažesnė 

kaip 20 procentų, o tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir studentams (ne nuotolinis kontaktinis darbas) 

– ne mažiau kaip 10 procentų, studento savarankiško darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 30 

procentų, jeigu krypties apraše nenustatyta kitaip". 

Padidinus savarankiško darbo laiką, studentai turėtų galimybę išanalizuoti daugiau literatūros, rengiant 

projektą pasirenkamojo dalyko atsiskaitymui ir dalyko rezultatams pasiekti. 

 

Apsvarsčius šį klausimą ir atsižvelgus į pateiktus argumentus, NSMK pritarė šiam klausimui (2022-02-

10 posėdžio protokolas Nr. 4). 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 15 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 
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SPRENDIMAS 1: pritarti pasirenkamųjų dalykų kontaktinių valandų sumažinimui MM bakalauro 

studijų programos ir MM magistro ištęstinių studijų programos I ir III kurso 2022-2023 mokslo metų 

studijų planuose.   

 

SVARSTYTA 2. LSMU VA Veterinarijos fakulteto simuliacinės studijų įrangos poreikis. 

Vadovaujantis Veterinarijos fakulteto Dekanės prof. V. Riškevičienės potvarkiu dėl simuliacinių 

modelių poreikio (2022-VAF1-0010, 2022-01-21), VF padaliniai Veterinarinės medicinos Simuliacijos 

centro vadovei pateikė studijoms reikalingos simuliacinės įrangos poreikio sąrašus, išdėstytus prioriteto 

tvarka kiekvienai studijų programai atskirai. VF Tarybai pateiktas VF simuliacinės studijų įrangos 

poreikio sąrašas. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 15 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS 2: pritarti LSMU VA Veterinarijos fakulteto simuliacinės studijų įrangos poreikiui. 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 
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