
VETERINARINĖS MAISTO SAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018/2019 MOKSLO METUS  

UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

REZULTATAS 

Ugdyti 

kūrybingą, 

iniciatyvią 

Universiteto 

bendruomenę 

Siekti, kad Fakulteto 

tikslai integruotųsi į  

strateginius 

Universiteto tikslus. 

 

Parengti SPK veiklos 

ataskaitą atsižvelgiant į 

VF fakulteto 

strateginius tikslus, 

raštu pateikti VF 

dekanei bei studijų 

prorektoriui. 

SPK ataskaita už 

2018/2019 mokslo 

metus.  

SPK ataskaita,  pateikta VF dekanei, LSMU studijų prorektoriui. 

Ugdymo procesas organizuojamas orientuojantis į Fakulteto bei Universiteto strateginius 

tikslus. 

Parengti ir pateikti 

dekanei tvirtinti 

2018/2019 m. m. 

komiteto darbo planą, 

atitinkantį VF 

strategines gaires. 

Patvirtintas SPK 

2018/2019 m. m. 

darbo planas. 

VMS studijų programos komiteto darbo  planas 2018/2019 mokslo metams buvo 

patvirtintas VMS SPK komiteto posėdyje, protokolo Nr. 12, 2018-09-14.  Veiklos planas 

patalpintas LSMU interneto 

tinklalapyje:http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/15766/vmsspkplanas2018-19mm.pdf 

Garantuoti 

tolesnį gabių, 

talentingų ir 

motyvuotų 

abiturientų 

pritraukimą 

studijuoti 

Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

mokyklomis.  

 

Bendradarbiaujant su 

Karjeros centru 

susitikti su mokiniais ir 

pristatyti programas.  

Profesinės 

orientacijos 

susitikimų su 

Lietuvos mokyklų 

mokiniais skaičius. 

Moksleiviai agituojami šalies miestuose ir rajonuose, vykstant į mokyklas. VMS 

programoje dėstantys dėstytojai, studentai, bendradarbiaujant su LSMU Karjeros centru 

moksleiviams pristatė VMS programą, jų teikiamas profesines kompetencijas, karjeros 

galimybes. Per 2018 rudens semestrą (nuo 2018-09-01 iki 2019-01-31) buvo aplankyta ir 

pravesta agitacija 35 Lietuvos mokyklų.   

2018 m. lapkričio 16 d. LSMU Atvirų durų dienos metu moksleiviams pristatyta VMS 

bakalauro studijų programa, suteikta informacija apie galimybes studijuoti pagal mainų 

programas užsienio universitetuose, dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.  

VMS programos viešinimas vykdytas 3 mugėse Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. 

Sukurti profesijų 

aprašus, atnaujinti 

studijų programų 

pristatymus lietuvių 

ir užsienio kalbomis.  

Atnaujinti VMS 

studijų programos 

pristatymą. 

Paruošti spausdintą 

medžiagą lietuvių ir 

anglų kalbomis. 

 

Sukurti aprašai ir 

atnaujinti 

pristatymai VMS 

studijų programai. 

Atnaujintas VMS studijų programos aprašas ir pristatymas moksleiviams, kuris papildytas 

naujomis nuotraukomis, aktualia studijų informacija. 

2019 m. gegužės mėn. sukurta informacinė vaizdinė medžiaga, kurioje programą reklamavo 

VMS studijų studentai; patalpinta LSMU interneto tinklalapyje: 
https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/veterinarine-maisto-sauga/ 

SPK iniciatyva sukurtas VMS studijų viešinimui lietuvių ir anglų kalbomis plakatas, kuris 

bus panaudotas agitaciniuose renginiuose 2019/2020 m.m. 



UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

REZULTATAS 

Nuolat 

gerinant 

studijų kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio 

lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

Aktyviai 

bendradarbiauti su 

SA, alumnais ir 

socialiniais 

partneriais tobulinant 

studijų programų 

turinį (įskaitant 

teorinės ir praktinės 

dalies tinkamą 

subalansavimą bei 

pasirenkamųjų 

dalykų, tokių kaip 

lyderystės, valdymo 

bei kitomis 

aktualiomis bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymo temomis 

pasiūlos didinimą). 

 

Organizuoti 

kasmetinius 

susitikimus su 

programos alumnais ir 

darbdaviais. 

Atsižvelgti į jų 

pasiūlymus, tobulinant 

programą. 

Atliktos 

darbdavių, 

praktikos vadovų 

apklausos, SPK 

išvados ir 

sprendimai. 

Organizuotas 2019-01-17 susitikimas su alumnais ir darbdaviais. Atlikta darbdavių 

apklausa. Taip pat atlikta VMSMI III kurso praktikos vadovų apklausa. Darbdaviai ir 

praktikos vadovai studentų teorinį pasirengimą iš esmės vertina teigiamai, tačiau pastebi 

studentų žinių trūkumą valstybinės maisto kontrolės atlikime, sprendimų priėmime, 

nežinojimą teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų skundų tyrimą ir analizę. 

VMS SPK komiteto posėdyje nuspręsta peržiūrėti dalyko „Teisės pagrindai ir maisto teisė“ 

turinį ir įpareigoti koordinuojantį dalyko dėstytoją atlikti reikalingus pakeitimus, 
rekomenduoti temas apie VMVT kontrolę išklausyti negavusiems šių žinių VMS papildomų 

studijų studentams (protokolo Nr. 13, 2019-02-08). Dalyko turinys peržiūrėtas, nustatyta, 

kad praktinių darbų pakanka, tačiau būtina papildyti atsiskaitymų užduotis - parengtos 

praktinės užduotys žinių apie VMVT kontrolę įtvirtinimui.  

Maisto saugos profesijos atstovės -VMS programos absolventės Deimantė Masaitė, Agnė 

Burbulienė – pakviestos tapti „Role model" jauniesiems studentams (VMS studijų 

programos studijų komiteto virtualaus posėdžio protokolas Nr. 16, 2019-05-20).  

 

Studijų planų 

kasmetinė peržiūra ir 

korekcijos. Į studijų 

planus įtraukti po 1-2 

pasirenkamųjų dalykų 

programas bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymui. 

Atlikti programos 

keitimai ir 

atnaujinimai. 

Įpareigoti dalykų koordinuojantys dėstytojai (VMS SPK virtualaus posėdžio protokolas Nr. 

16, 2019-05-20) Veterinarinės maisto saugos (VMS ir VMSI) studijų programose aktyviai 

plėtoti ir stiprinti bendrąsias kompetencijas dalykų kontekste.  

VMS SPK komiteto posėdyje (protokolo Nr. 13, 2019-02-08) svarstyta studentų apklausos 

anketų rezultatai ir numatomi korekciniai veiksmai. SPK pavasario semestre,  ruošiant 

2020-2021 m.m. studijų planus, peržiūrėta ir suderinta su koordinuojančiais dalykų 

dėstytojais dalykų aprašai, atsižvelgiant į studentų 2019 m. anoniminės apklausos rezultatus, 

praktikos vadovų atsiliepimus ir pasiūlymus. Atsižvelgiant į bakalaurų apklausos rezultatus, 

2019-2020 m.m. studijų programose įvesti 2 nauji pasirenkamieji dalykai, panaikintas 

nepaklausus studentų tarpe 1 dalykas: VMS ir VMSI programose III kurse vietoje dalyko 

„Avienos ir ožkienos pirminė gamyba“ įtrauktas naujas dalykas „Avių, ožkų, alpakų ir lamų 

produkcija“, koordinuojantis dėstytojas dėst. Vilija Buckiūnienė (Gyvūnų auginimo 

technologijų institutas); VMS ir VMSI programose IV kurse įtrauktas naujas dalykas 

„Verslumas biomedicinoje“, koordinuoja Kristina Astromskė (LSMU VSF Sveikatos 

vadybos katedra); VMSM ir VMSMI Ik. studijose panaikintas dalykas „Gyvūnų 

biotechnologija“; Gyvūnų auginimo technologijų institutas. 

 



UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

REZULTATAS 

Nuolat 

gerinant 

studijų kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio 

lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

 

   Atsižvelgiant į praktikos vadovų (37) atsiliepimus ir pastebėtą studentų žinių trūkumą 

valstybinės maisto kontrolės atlikime, VMS SPK komiteto siūlymu (protokolo Nr. 13, 2019-

02-08), atnaujintas dalyko „Teisės pagrindai ir maisto teisė“ turinys, nustatyta, kad praktinių 

darbų pakanka, tačiau būtina papildyti atsiskaitymų užduotis - parengtos praktinės užduotys 

žinių apie VMVT kontrolę įtvirtinimui. 

Atsižvelgiant į magisrantūros absolventų apklausos rezultatus, 2020-2021 m.m. VMSM ir 

VMSMI studijų programose VMS SPK (VMS SPK posėdžio protokolas Nr. 20, 2019-09-

03) siūlo: įvesti naują dalyką specialybės dalyką „Visuomenės sveikatos stebėsena ir 

stiprinimas“, Profilaktinės medicinos katedra, koordinuojantis dėstytojas Auksė 

Domeikienė; sumažinti dalyko Praktika, kodas VF/MH/VMS-M42 kontaktines valandas 

nuo 320 k. val. iki 220 ak. val., ir apimtį nuo 15 kr. Iki 10 kr. Praktikos bazėje apimtis 

sumažės nuo 10 iki 5 kr., 100 kont. val. 

Atnaujinti ir plėtoti 

studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą 

Atnaujinti vertinimo 

kriterijų aprašus; diegti 

į savarankiškas studijas 

orientuotą studentų 

pasiekimų vertinimo 

sistemą.  

Patikslinti VMS ir 

VMSM praktikos 

vertinimo kriterijų 

aprašai. 

Vertinant VMSMI III kurso praktikos ataskaitas (2019 m. sausio-vasario mėn.) pastebėta, 

kad VMVT tarnybose, studentų žinių įvertinimui naudojama įmonės vidaus dokumentų 

sistemoje patvirtinta forma, bet ne studentų vertinimo forma praktikų tvarkoje, patvirtintoje 

VA VF taryboje. Taip pat pastebėti vertinimo formoje (5 priedas) netikslumai, susiję su 

praktikos uždaviniais. VMS SPK komiteto posėdyje (protokolo Nr. 13, 2019-02-08) 

nuspręsta 2019/2020 m.m. rudens semestre VF tarybos svarstymui pateikti praktikų tvarkas, 

patikslintas pagal pastabas, pateiktas VMS programų praktikų ataskaitų vertinimo komisijų 

bei praktikos vadovų. Atnaujintos (VMS SPK posėdžio protokolas Nr. 18, 2019-06-13) ir  

VF Taryboje patvirtintos VMS programų Praktikos tvarkos ir priedai, praktikos bazių 

sąrašas; Pakoreguota studentų apklausos anketa dėl praktikų naudingumo (VMS SPK 

virtualaus posėdžio protokolas Nr. 17, 2019-06-06); 

 Plėtoti studijų 

kokybės vertinimo 

sistemą. 

Vykdyti studentų 

apklausas kartu su 

LSMU Karjeros centru 

dalyvauti absolventų, 

darbdavių apklausų 

rengime.   

Atliktos studentų , 

absolventų, 

darbdavių 

apklausos. 

VMS studijų kokybei įvertinti atliktos 5 apklausos:  

Absolventų (37 absolv.); VMS 3 k., VMS 4 k., VMSM 2 k., VMSI 5 k., VMSI 6 k., 

VMSMI 3 k. studentų Praktikų vertinimo (80 stud.); VMS 1-4 k., VMSI 1-6 k., VMSM 1-2 

k., VMSMI 1-3 k., VMS ir VMSI papildomų studijų studentų VMS studijų programos  

vertinimo rudens semestre (81 stud.); VMS 1-3 k., VMSI 1-5 k., VMSM 1 k., VMSMI 1-2 

k., VMS ir VMSI papildomų studijų studentų VMS studijų programos vertinimo pavasario 

semestre (36 stud.). Anketavimas kiekviename kurse organizuotas tame kurse su studentais 

dirbančio dėstytojo arba SPK nario. Studentai pateikė nuomonę apie rudens semestre 

dėstomus dalykus ir praktikas, dėstytojų kompetenciją. 

Atlikta ir įvertinta VMSM 2 k. ir SMSMI 3 k. praktikos vadovų apklausa (32 anketos); 

 



UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

REZULTATAS 

Nuolat 

gerinant 

studijų kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio 

lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

   Organizuotas 2019-01-17 susitikimas su alumnais ir darbdaviais. Atlikta darbdavių 

apklausa. 

Pagrindiniai studentų skundai: dėl tvarkaraščio nelankstumo (VMS III kursas, VMSP, 

VMSI 5 kursas), intensyvių atsikaitymo terminų (VMS I kursas). VMS SPK komiteto 

posėdyje (protokolo Nr. 13, 2019-02-08) nuspręsta informuoti Studijų skyrių apie studentų 

pastabas, įpareigoti atsižvelgti į jas, derinant atsiskaitymų ir užsiėmimų tvarkaraščius 2019-

2020 m.m.  
Daugiau išvykų į įmones pageidautų VMS nuolatinių studijų III-IV kursų studentai, 

organizuota išvyka į UAB „Samsonas“, Nacionalinį rizikos vertinimo institutą Kaune ir 

Vilniuje. 

Daugiau praktinių darbų pageidautų bakalauro studijų programų studentai. Rekomenduota 

VA mokymo bazes įtraukti į VMS studentų praktinių mokymų procesą, visų VMS III-IV 

kurso ir VMSM programų dalykų koordinuojantys dėstytojai nurodė, kaip galėtų pritaikyti 

praktinių įgūdžių formavimą mokymo bazėse. Informacija perduota VA kancleriui. 

Dėl auditorijų nepatogumo ir Žuvies laboratorijos netinkamumo daugiausiai nusiskundimų 

iš VMS III kurso studentų. Suderinus su Maisto saugos ir kokybės katedros vadovu, 

numatyta kurti naują Žuvies tyrimų laboratoriją 5 korpuso patalpose. 

Į pastabų/pasiūlymų dėžutėje (Maisto saugos ir kokybės katedra, foje) pateiktas studentų 

pastabas reaguojama iš karto, aptariant jas su dalyką dėstančiais dėstytojais. Dėžute 

studentai naudojasi, norėdami išsakyti asmenines pastabas ar pagyrimus konkretiems VMS, 

ypač Maisto saugos ir kokybės katedros dėstytojams. 

 

Atnaujinti ir plėtoti 

studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą 

Atnaujinti vertinimo 

kriterijų aprašus; diegti 

į savarankiškas studijas 

orientuotą studentų 

pasiekimų vertinimo 

sistemą. Plėtoti 

praktinių įgūdžių 

vertinimo sistemą, 

didinant praktinės 

dalies proporciją/vertę 

standartizuotų 

užduočių ir jų 

vertinimo sistemą, 

Vertinimo 

sistemos atitiktis 

Mokslo ir studijų 

įstatymo nuostatų 

reikalavimams 

Studentams siekiama suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vertinant jas pagal 

pasiekimų vertinimo sistemą, atitinkančią LSMU Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų reglamentą. SPK aktyviai dalyvavo, rengiant 

LSMU Studijų reglamento pakeitimus dėl baigiamojo vertinimo. Dalykų koordinuojantiems 

dėstytojams rekomenduojama vertinimo formules patikslinti pagal naujai patvirtintą Studijų 

reglamentą (2019 m. birželio 20 d. LSMU Senato nutarimu Nr. 120-04). 

Atnaujinti VMS dalykų aprašai, patikslinant vertinimo formules ir vertinimo kriterijus. 
Atnaujinti (VMS SPK posėdžio protokolas Nr. 18, 2019-06-13) ir  VF Taryboje patvirtinti 

(VF Tarybos posėdžio (2019-08-28) Prot. Nr. 64) VMS programų Praktikos vertinimo 4 

priedas, kuriame patikslintas studentų savarankiškumo lygmens vertinimas. 

Siekiant efektyvesnio grįžtamojo ryšio su studentais, dėstytojai įpareigoti, vertinant studentų 

žinias ir įgūdžius pastebėtas sistemines klaidas pateikti ir išdiskutuoti su studentais 

konsultacijų metu. 



UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 
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REZULTATAS 

Nuolat 

gerinant 

studijų kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio 

lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

 kompiuterizuotą 

studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą. 

Sukurti sistemą, 

padedančią 

identifikuoti ir parengti 

sunkiau besimokančius 

studentus 

egzaminui/vertinimui. 

Skatinti grįžtamojo 

ryšio (angl. Feedback) 

vertinimo sistemos 

diegimą. 

 

 

VMS ir VMSM 

studijų programų 

planinė akreditacija 

(SKVC) 

Atlikti VMS, VMSM 

savianalizę 
Atlikta VMS, 

VMSM 

savianalizė 

Laukiama planinės akreditacijos datos paskelbimo. Paskelbus nacionalinę akreditaciją bus 

sudaryta Savianalizės rengimo darbo grupė.  
 

Garantuoti savalaikį 

ir daugiakanalį 

studijuojančiųjų 

informavimą visais 

su studijomis, 

laisvalaikiu, 

visuomenine veikla 

susijusiais 

klausimais. 

Kviesti studentus 

dalyvauti studijų 

proceso aptarimuose. 

Pastoviai atnaujinti 

informaciją Fakulteto 

interneto puslapyje ir 

intranete. Stebėti ir 

analizuoti esamą 

situaciją apie praktikos 

eigą, teikti pasiūlymus 

tobulinimui. Vykdyti 

praktikos apklausų 

analizę ir aptarti jų 

rezultatus. 

Didėjantis 

studentų 

pasitenkinimas 

Organizuotas studijų proceso aptarimas su studentais 2019-05, trumpai pristatyta rudens 

apklausos rezultatai ir įvykdyti pokyčiai studijų procese. 

Atsižvelgiant į magisrantūros absolventų apklausos rezultatus, 2020-2021 m.m. VMSM ir 

VMSMI studijų programose VMS SPK (VMS SPK posėdžio protokolas Nr. 20, 2019-09-

03) siūlo: įvesti naują dalyką specialybės dalyką „Visuomenės sveikatos stebėsena ir 

stiprinimas“, Profilaktinės medicinos katedra, koordinuojantis dėstytojas Auksė 

Domeikienė; sumažinti dalyko Praktika, kodas VF/MH/VMS-M42 kontaktines valandas 

nuo 320 k. val. iki 220 ak. val., ir apimtį nuo 15 kr. Iki 10 kr. Praktikos bazėje apimtis 

sumažės nuo 10 iki 5 kr., 100 kont. val. Vadovaujantis VF sprendimu, rekomenduojama 

dėstytojams talpinti LSMU Moodle sistemoje visą reikiamą studijoms medžiagą, VMS SPK  

komiteto posėdžio protokolas Nr. 13, 2019-02-08. 

Veterinarinės maisto saugos I ir II pakopų studijų programų aprašai atnaujinti ir patalpinti 

LSMU VA internetiniame puslapyje 2019 sausio-vasario mėn., keitėsi Studijų programos 

komiteto pirmininkas ir nariai.  
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  Atliktos praktikantų 

ir praktikos vadovų 

apklausos. 

Konkrečiais 

konfliktų/nepasiten

kinimo praktiką 

atvejais priimti 

sprendimai. 

 

Iš praktikantų pranešimų apie praktikos uždavinių įgyvendinimą neužtikrinančias įmones 

nebuvo. 

Anketose studentai nurodė, kad  aišku, kaip rašyti praktikos ataskaitą. Studentai apie 

artėjančią praktiką, jos uždavinius, ataskaitos rašymą ir terminus informuojami prieš 

praktiką. Šiuo metu  LSMU Karjeros centrui pateiktas naujų praktikos bazių  sąrašas 

sutarčių sudarymui.   

Pakoreguota studentų apklausos anketa dėl praktikų naudingumo (VMS studijų programos 

studijų komiteto virtualaus posėdžio protokolas Nr. 17, 2019-06-06). 

Optimizuojant pagal Visuomenės sveikatos studijų aprašą praktikos trukmę II pakopos 

studijose, numatyta sumažinti dalyko Praktika apimtį nuo 15 kr. Iki 10 kr. Praktikos bazėje 

apimtis sumažės nuo 10 iki 5 kr., 100 kont. val. 
Plėtoti 

mokymosi visą 

gyvenimą 

sistemą 

Plėtoti lanksčias ir 

mišrias studijų 

formas. 

Skatinti diegti 

dėstymo formas 

nuotoliniu arba 

mišriuoju būdu, 

taikant nuotolinių 

studijų elementus. 

Įdiegtos naujos 

studijų formos. 

Įdiegtos naujos studijų formos. VMSI 2018-2019 metų studijos vykdomos mišriu mokymo 

būdu, atnaujinta visa studijų medžiaga ir patalpinta LSMU FC ir keliama į Moodle sistemą. 

Padidėjus kontaktinių valandų skaičiui ištęstinių studijų studentai nusiskundimų neturėjo. 

2020-2021 m.m. studijų planuose numatyta Studijų įvado dalyke SC korekcijos, kurių esmė 

integruoti bendrųjų kompetencijų paskaitas į Studijų įvadą nuotoliniu būdu. 

Didinti 

Fakulteto 

žinomumą ir 

kurti 

aukščiausio 

lygio 

specializuoto  

fakulteto įvaizdį 

Lietuvoje ir 

užsienyje 

Tobulinti  Fakulteto 

informaciją 

internetinėje 

Universiteto 

svetainėje 

Teikti reikiamą 

informaciją 

atsakingiems 

padaliniams 

Reikiamos 

atnaujinti 

informacijos apie 

pateikimas 

Rinkodaros ir 

komunikacijos 

tarnybai 

Nuolat atnaujinama ir teikiama informacija apie VMS studijas Rinkodaros ir komunikacijos 

tarnybai. 

Atlikti 

darbdavių 

lūkesčius 

atitinkančių 

specialistų 

poreikio analizę 

ir ilgalaikę 

prognozę 

Atlikti tikslinių 

grupių apklausas ir 

ekspertinį vertinimą 

Teikti reikiamą 

informaciją tikslinių 

grupių apklausoms ir 

ekspertų vertinimui 

atlikti. 

Pateiktos išvados ir 

pasiūlymai 

programų struktūrai 

optimizuoti 

Nuolat bendradarbiaujama su LSMU karjeros centru, Darbdavių apklausa planuojama 2019-

lapkričio mėn. Darbdaviai studentų pasirengimą iš esmės vertina teigiamai, tačiau pastebi 

studentų žinių trūkumą valstybinės maisto kontrolės ir kokybės valdymo srityje, sprendimų 

priėmime, nežinojimą teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų skundų tyrimą ir analizę. 

VMS SPK komiteto posėdyje nuspręsta peržiūrėti dalyko „Teisės pagrindai ir maisto teisė“ 

turinį ir įpareigoti koordinuojantį dalyko dėstytoją atlikti reikalingus pakeitimus, 

rekomenduoti temas apie VMVT kontrolę išklausyti negavusiems šių žinių VMS papildomų 

ir išlyginamųjų studijų studentams (protokolo Nr. 13, 2019-02-08). 



UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

REZULTATAS 

   

 

Atsižvelgiant į absolventų apklausos rezultatus, 2020-2021 m.m. VMSM ir VMSMI studijų 

programose VMS SPK (VMS SPK posėdžio protokolas Nr. 20, 2019-09-03) siūlo 

specialiųjų visuomenės sveikatos studijų kompetencijų ugdymo gerinimą magistrantūros 

programose ypač visuomenės sveikatos stebėsena ir stiprinimo, profilaktinių programų 

kūrimo srityje, numatyta diegti naują dalyką (5 kr.). 

 

 

Veterinarinės maisto saugos studijų komiteto pirmininkė                                                                                                                     prof. dr. Gintarė Zaborskienė 

Sekretorius                                                                                                                                                                                                dr. Aleksandr Novoslavskij 

 

 

 


