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Laboratorinės medicinos biologijos (LMB) magistrantūros studijų programos komiteto 

2020 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. 

D.Urbonienė 1 kartą per 

metus 

2020 spalio mėn. 14 d.; 

Planas sudarytas su naujais studijų dalykų kodais dėl aprašų 

atnaujinamo 2021/2022 m.m. 

1.2 Studijų tikslų, 

rezultatų ir turinio 

peržiūra 

Peržiūrėtų tikslų, rezultatų 

ir turinio procentas. 

A.Vitkauskienė 1 kartą per 

metus 

- Peržiūrėta 100 proc.; 

- LSMU rektoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 

V-243 „Dėl laboratorinės medicinos biologijos antrosios 

pakopos studijų programos savianalizės darbo grupės 

sudarymo“ sudaryta LMB savianalizės darbo grupė. 

LMB savianalizės darbo grupė, SPK ir LMK pedagoginio 

personalo atstovai įvertino, kad studijų programos tikslai ir 

siekiami rezultatai neatitinka medicinos studijų krypries 

aprašo. Posėdis 2020 m. balandžio 29 d. 

- LSMU rektoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 

V-297 „Dėl sveikatos mokslų krypčių naujos studijų krypties 

koncepcijos projekto rengimo darbo grupės sudarymo“ 

įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Grupė kartu su VU atstovais parengė naujos Biomedicinos 

mokslų studijų krypties sampratos, apibrėžties ir bendrųjų 

bei dalykinių kompetencijų koncepciją SKVC inicijuojant 

Sveikatos mokslų krypčių grupės papildymą nauja studijų 

kryptimi Biomedicinos mokslai. 

Vyko 8 posėdžiai (liepos 2 d., liepos14 d., liepos 28 d., 

rugpjūčio 18 d., rugpjūčio 31 d. rugsėjo 10 d. rugsėjo 21 d., 

gruodžio 16 d.), dokumentai pateikti SKVC, programos 

išorinis vertinimas atidėtas, galutinis sprendimas nepriimtas. 
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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) 

1.2 Studentų 

nuomonės apie 

studijų kokybę 

tyrimas  

Atlikta apklausos analizė E.Skrodenienė Pagal poreikį, 

bet ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

metus 

- 2020 m. rugsėjo 30 d LMB SPK ir LMK pedagoginio 

personalo posėdis. Aptarti LSMUSIS "Kokybės 

termometras" (modulių (dalykų) kokybės vertinimo, atlikto 

LSMU studijų centro) apklausos rezultatai.  

1.3 Studentų 

pasiekimų vertinimo 

rezultatų priežiūra 

Atlikta pasiekimų 

vertinimo rezultatų analizė 

A.Vitkauskienė Pagal poreikį, 

bet ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

metus 

- 2020 m. balandžio 29 d LMB SPK ir LMK 

pedagoginio personalo posėdis. Aptarti 2019-2020 m.m 

rudens semestro studijų rezultatai, studijų programos eiga.  

- 2020 m. rugsėjo 30 d LMB SPK ir LMK pedagoginio 

personalo posėdis. Aptarti 2019-2020 m.m rudens semestro 

studijų rezultatai, studijų programos eiga.  

- 2020 spalio 6 d. Medicinos fakulteto posėdyje aptarti 

2019-2020 m.m. studijų rezultatai, studijų programos eiga. 

1.4 Studijų išteklių 

ir paramos 

studentams priežiūra 

Pirkimų planai ir 

įgyvendinimas. 

E.Skrodenienė/ 

D.Urbonienė 

1 kartą per 

metus 

2020 m. lapkričio 4 d.parengtos ir LSMU viešųjų pirkimų 

tarnybai pateiktos specifikacijos Telemikroskopijos mokymo 

sistemai (įrangos komplektui) įsigyti. 

2. Studijų 

programos 

atnaujinimas 

ir 

tobulinimas 

2.1 Studijų 

programos turinio, 

dėstymo, vertinimo, 

vykdymo keitimai ir 

atnaujinimai  

Studijų programos 

optimizavimas 

A. Vitkauskienė Pagal poreikį - Nuo 2020 m. balandžio mėn. studijų programa buvo 

optimizuota atsižvelgiant Covid-19 pandemijos 

epidmiologinę sitiaciją – studijų turinys ir dėstymas buvo 

perkelti į nuotolinio mokymo studijų platformą Moodle. 

- Pavasario semestro studijų dalykų, išskyrus dalyko 

„Klinikinė laboratorinė hematologija ir 

imunohematologija“, atsiskaitymai ir vertinimas pakeisti iš 

kontaktinio į nuotolinį būdą. 

- Baigiamų magistro darbų gynimas vykdytas nuotoliniu 

būdu. 

- Rudens semestre įvykdytas pilnas studijų programos 

reorganizavimas perkeliant studijas į mišrią, o keičiantis 

epidemiologinei situacijai į nuotolinę studijų formą.  

2021-01-31 

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


