
Medicinos SPK ataskaita,  2019 / 2020m. m.  

 

Įvyko 5 posėdžiai, svarbiausios darbotvarkės temos:  

1. 2018/2019m.m. studijų rezultatų aptarimas 

2. 2020/2021 m.m. studijų plano patvirtinimas 

3. Hibridinio simuliacinio mokymo plėtra 

      4    Edukacinė parama dėstytojams, pereinant į nuotolines studijas 

 

Pokyčiai Medicinos studijų programoje:  

       

 Įvadas į profesiją - naujas modulis I kurso studentams, apjungiantis įvadą į studijas, įvadą į 

profesiją ir stebimąją praktiką pirminiuose sveikatos priežiūros centruose. 

 

 Atnaujinama  Medicinos programos Baigiamojo egzamino programa.  

Nuo 2021m. bus atsisakyta iki šiol naudotų testų. Pokyčio tikslas - motyvuoti studentus 

pakartoti ir susisteminti  įgytas žinias, vystyti interdisciplininį klinikinį mąstymą, ugdyti 

savarankiškumą ir atsakomybę ruošiantis patikimai profesinei veiklai rezidentūros pradžioje. 

1. Egzamine bus naudojami vieno teisingiausio atsakymo tipo testai, klausimo scenarijus bus 

grindžiamas klinikine situacija.  

2. Egzamino  vertinimo principai nebus keičiami:  

2.1.  Slenkstinis lygmuo – ne mažiau kaip 50 proc. teisingų atsakymų. 

2.2.  Egzamino  rezultatų vertinimo kriterijus nustato komisija, išanalizavusi egzamino 

rezultatus. Ne mažiau kaip 15 proc. geriausiai atsakiusių studentų vertinami puikiai. 

3. Į egzamino programą bus įtraukiami pagrindiniai patologiniai procesai, dažniausios ligos bei 

urgentinės situacijos, apimant diagnostiką ir pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms (kūdikiams, 

vaikams, suaugusiems, seniems), teikiamą  įvairiomis aplinkybėmis (skubioji, planinė, 

paliatyvioji pagalba, reabilitacija, prevencija), skirtingoje aplinkoje (ambulatorijoje, 

greitojoje pagalboje, ligoninėje). 

4. Egzamino programa derės su Medicinos gydytojo normos reikalavimais ir Klinikinės 

medicinos praktikos ( internatūros) programa.     

5. Egzamino programa remsis studijų programos dalykų ir modulių turiniu ir nereikalaus naujų 

žinių bei naujos mokomosios literatūros studijų. Į programą bus proporcingai įtraukta  

pagrindinių patologinių mechanizmų, diagnostikos, vaizdinių ir instrumentinių tyrimų 

analizės, laboratorinių tyrimų interpretacijos, gydymo ir prevencijos  klausimų. Programos 

apimtis  bus derinama prie studentų galimybių ruoštis egzaminui  laiko  požiūriu ( 

pasiruošimas internatūros metu bei 1 kreditas prieš egzaminą). Programoje bus nurodyti 

privalomi literatūros šaltiniai .  

6. Egzamino programą, bandomojo egzamino testus ir bandomąjį egzaminą Moodle paruoš  

Dekano įsakymu sukurta darbo grupė, dekano patvirtintais terminais.  

Pertvarkos nuostatos pristatytos 2019 10 10 SPK pirmininkės susitikime su studentais, MF 

taryboje 2020 01 28. 

 

 


