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Laboratorinės medicinos biologijos magistrantūros studijų programos komiteto 

2018-2019 m. m. planuoti ir atlikti darbai 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės/veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

periodiškumas 

Įvykdymo data ir pastabos 

1. Studijų 

programos 

stebėsena 

1.1 Studijų plano 

rengimas ir teikimas 

svarstyti fakulteto 

tarybai 

Sudarytas studijų planas. 

Pateiktas svarstyti Medicinos 

fakulteto tarybai. 

A.Vitkauskienė 1 kartą per 

metus 

2018 spalio mėn. 10 d. 

1.2 Studentų 

nuomonės apie studijų 

kokybę tyrimas  

Sudaryta nuomonės apklausos 

anketa, įvykdyta apklausa. 

E.Skrodenienė 

 

A.Vitkauskienė 

ne rečiau kaip  

2 kartus per 

metus 

Vertinti dalykai ir datos: 

- 2018 spalio mėn. 23 d. „Klinikinės 

laboratorijos darbo organizavimo bendrieji 

principai, klinikinė biochemija ir laboratorinė 

diagnostika“. 

- 2019 balandžio mėn. 26 d. „Kraujo 

krešėjimo sistemos sutrikimų laboratorinė 

diagnostika“. 

1.3 Studentų 

pasiekimų vertinimo 

rezultatų priežiūra 

Organizuotas LMB studijų 

programos komiteto ir 

pedagoginio personalo posėdis. 

A.Vitkauskienė ne rečiau kaip  

1 kartą per 

metus 

- 2018 rugpjūčio 30 d. pedagoginio 

personalo posėdyje aptarti 2017-2018 m.m 

pavasario semestro studijų rezultatai, studijų 

programos eiga. 

- 2018 m. spalio 16 d. studijų programos 

komiteto ir pedagoginio personalo posėdyje 

aptarta studijų programos eiga, aptartas 

ištęstinių studijų poreikis. 

- 2019 rugsėjo 10 d. pedagoginio personalo 

posėdyje aptarti 2018-2019 m.m studijų 

rezultatai ir eiga. 

  



LMB studijų programos komiteto veiklos planas ir atlikti darbai 2018-2019 m.m 2 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės/veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

periodiškumas 

Įvykdymo data ir pastabos 

1. Studijų 

programos 

stebėsena 

(tęsinys) 

1.4 Studijų išteklių ir 

paramos studentams 

priežiūra ir 

užtikrinimas 

Pirkimų planai ir įgyvendinimas. E.Skrodenienė 1 kartą per 

metus 

Planuota ir įsigyta: 

- medžiagos mokslo ir mokymo tikslams 

už 1445,35 Eur, 

2. Studijų 

programos 

atnaujinimas 

ir 

tobulinimas 

2.1 Studijų programos 

turinio, dėstymo, 

vertinimo, vykdymo 

keitimai ir 

atnaujinimai  

Studijų programos 

optimizavimas. 

A. Vitkauskienė Pagal poreikį - I k. rudens semestre (2018-2019 m.m.) 

įvykdyta studijų programos reorganizacija ir 

pradėtas dėstyti studijų dalykas „Vidaus ligų ir 

klinikinių tyrimų pagrindai, Etika ir medicinos 

teisė“, susidedantis iš Vidaus ligų ir klinikinių 

tyrimų pagrindų (4 kreditai, vykdantis 

padalinys – Vidaus ligų klinika) bei Etikos ir 

medicinos teisės (1 kreditas, vykdantis 

padalinys – Bioetikos katedra, Sveikatos 

vadybos katedra). 

LMB ištęstinės formos studijų 

programos parengimas. 

A. Vitkauskienė 

D. Urbonienė 

Pagal poreikį 2019 m. rugpjūčio mėn. parengta. 

2019-09-20 

LSMU MA MF Laboratorinės medicinos klinikos vadovė prof. dr. Astra Vitkauskienė 


