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Laboratorinės medicinos biologijos (LMB) magistrantūros studijų programos komiteto 

2021 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 

2021 spalio mėn. 10 d.; 

Planas sudarytas su naujais studijų dalykų kodais dėl aprašų 

atnaujinamo 2022/2023 m.m. 

1.2 Studijų tikslų, 

rezultatų ir turinio 

peržiūra 

Peržiūrėtų tikslų, rezultatų 

ir turinio procentas. 

A.Vitkauskienė 1 kartą per 

metus 

- Peržiūrėta 50 proc.; I kurso studijų programa 

koreguota pereinant iš 5 į 3 kartotinį. 

LMB savianalizės darbo grupė kartu su sveikatos mokslų 

krypčių naujos studijų krypties koncepcijos projekto 

rengimo darbo grupe parengė Medicinos krypties aprašo 

papildymus, kad apimtų ir medicinos biologijos magistrų 

rengimą. Studijų tikslai ir rezultatai etapiškai koreguoti 

atsižvelgiant į Medicinos aprašo korekcijas. 

Vyko 4 posėdžiai, dokumentai pateikti SKVC. 

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 

- 2021 m. rugsėjo 3 d LMB SPK ir LMK pedagoginio 

personalo posėdis. Aptarti LSMUSIS "Kokybės 

termometras" (modulių (dalykų) kokybės vertinimo, atlikto 

LSMU studijų centro) apklausos rezultatai. Rezultatai gana 

aukšri, bet respondentų skaičius mažas. Nutarta aktyviai 

kviesti dalyvauti apklausose, priminti apie galimybę studijų 

modulių pradžioje per įvadinius užsiėmimus, o taip pat ir 

pasibaigus moduliui. 

1.3 Studentų 

pasiekimų vertinimo 

rezultatų priežiūra 

Atlikta pasiekimų 

vertinimo rezultatų analizė 

A.Vitkauskienė Pagal poreikį, 

bet ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

metus 

- 2021 m. kovo 12 d LMB SPK ir LMK pedagoginio 

personalo posėdis. Aptarti 2020-2021 m.m rudens semestro 

studijų rezultatai, studijų programos eiga.  

- 2021 gegužės 31 d. aptarti tarpiniai savianalizės 

suvestinės rengimo klausimai. Susiduriama su problemomis 

renkant informaciją apie absolventų užimtumą. Užimtumo 

tarnybos duomenys nėra pakankamai specifiniai ir 
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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 

informatyvūs reikiamiai informacijai surinkti. Nutarta 

siektis ir aiškinti pakartotinai. 

- 2021m. rugsėjo 3 d. LMB SPK ir LMK pedagoginio 

personalo posėdis. Aptarti 2020-2021 m.m pavasario 

semestro studijų rezultatai, studijų programos eiga.  

- 2021 gruodžio 2 d. aptarti tarpiniai savianalizės 

suvestinės rengimo klausimai, susiję su Medicinos krypties 

aprašo neatitikimais. Sprendimas – nelaukiant derinimų su 

SKVC koreguoti studijų tikslus ir rezultatus ir vertinimą 

atsižvelgiant į rengiamas Medicinos aprašo korekcijas. 

1.4 Studijų išteklių 

ir paramos 

studentams priežiūra 

Pirkimų planai ir 

įgyvendinimas. 

E.Skrodenienė/ 

D.Urbonienė 

1 kartą per 

metus 

Telemikroskopijos mokymo sistemai (įrangos komplektui) 

įsigyti perskelbiamas konkursas (anksčiau skelbtas neįvyko), 

parengtos naujos specifikacijos. 

2. Studijų 

programos 

atnaujinimas 

ir 

tobulinimas 

2.1 Studijų 

programos turinio, 

dėstymo, vertinimo, 

vykdymo keitimai ir 

atnaujinimai  

Studijų programos 

optimizavimas 

A. Vitkauskienė Pagal poreikį - Modulyje „Klinikinės laboratorijos darbo organizavimo 

bendrieji principai, klinikinė biochemija ir laboratorinė 

diagnostika“ įvestos privalomos papildomos praktikos 

laboratorijoje 12+12 val. apimties. 

- Studijų programos vykdomas taikant mišrią studijas 

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


