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VETERINARINĖS MAISTO SAUGOS  

STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2021/2022 MOKSLO METAMS 

 
 

Planas parengtas, remiantis šiais dokumentais: 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų reglamentu (patvirtintu 2019 m. birželio 20 d. Senato nutarimu Nr. 120-04); 

2. Veterinarijos fakulteto strategija (patvirtinta Veterinarijos fakulteto tarybos posėdyje 2017 m. gruodžio 8 d., protokolo Nr. 25, 

atnaujinta: Veterinarijos fakulteto tarybos posėdyje 2019 m. vasario 20 d., protokolo Nr. 57); 

3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komiteto nuostatais, patvirtintais Senato 2021 m. balandžio 22 d. 

nutarimu Nr. 148-04; 

4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka, patvirtinta LSMU Senato 2012 m. 

gegužės 30 d. nutarimu Nr. 21-12; 

5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų kokybės užtikrinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-06 

6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu “Bendrieji studijų vykdymo reikalavimai” 2016 m. gruodžio 30d. Nr. 

V-1168. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI 

1. Garantuoti tolesnį gabių, 

talentingų ir motyvuotų 

abiturientų pritraukimą 

studijuoti 

Plėtoti bendradarbiavimą su 

mokyklomis. 

 

1. Bendradarbiaujant su Karjeros 

centru pristatyti programas 

(nuotoliniu ar tiesioginiu būdu) bei jų 

teikiamas profesines ir kitas karjeros 

galimybes; 

2. dalyvauti LSMU rinkodaros 

socialinių tinklų projektuose; 

3. sukurti FB LSMU VMS studijoms 

ir viešinti programą. 

 

1.Profesinės orientacijos 

susitikimai su Lietuvos 

mokyklų mokiniais ir 

abiturientais, kolegijų 

studentais; 

2. dalyvavimas bent 1 

LSMU rinkodaros projekte; 

3. Programos viešinimas 

socialiniuose tinkluose: FB, 

IG. 

4. Vaizdinės priemonės 

kūrimas (paskaitos, filmuko) 

Nuolat 

 

 

 

 

Iki 2022 m. 

06 mėn. 

Nuolat 

 

 

Iki 2022m. 

05 

SPK 

pirmininkas 

SPK nariai, tame 

tarpe studentų 

atstovai 

Paulina Šakaitė; 

Agnė 

Šarmavičiūtė; 

 

 

 

Ingrida 

Sinkevičienė; 

Violeta 

Baliukonienė. 

 

Atnaujinti studijų programų 

pristatymus. 

1.Atnaujinti VMS studijų programos 

viešinimui medžiagą lietuvių kalba, 

2.Parengti VMS magistrantūros 

programos viešinimui medžiagą anglų 

kalba. 

1. Atnaujinta VMS studijų 

programos viešinimui 

medžiaga; 

2. parengta VMS 

magistrantūros programos 

viešinimui medžiaga anglų 

kalba. 

2022  m. 0 

 

 

2022 m. 04 

mėn. 

SPK 

pirmininkas  

SPK nariai 

 

 

Gintarė 

Zaborskienė; 

Aleksandr 

Novoslavskij 

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 

1.Organizuoti susitikimą - seminarą 

su programos alumnais. Atsižvelgti į 

jų pasiūlymus, tobulinant programą. 

1.Suorganizuotas susitikimas 

su programos alumnais - 

seminaras,  

pagal poreikį atnaujinama 

studijų programa. 

2021.12.31 

 

 

Iki mokslo 

metų 

pabaigos 

SPK 

pirmininkas 

SPK nariai: 

Jūratė 

Kučinskienė; 

Gintarė 

Zaborskienė, 

Elena Bartkienė 



subalansavimą bei 

pasirenkamųjų dalykų, tokių 

kaip lyderystės, valdymo 

bei kitomis aktualiomis 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymo temomis pasiūlos 

didinimą). 

 

 

2.Vykdyti VMS studijų programų 

planų priežiūrą, svarstyti ir 

tvirtinti.planuojamus pakeitimus. 

 

3.Atlikti dalykų aprašų peržiūrą, 

identifikuoti trūkumus, įvertinti 

praktinės ir teorinės dalių 

subalansavimą, siekiant suteikti 

reikiamus praktinius įgūdžius, 

dalykines bei bendrąsias 

kompetencijas. 

2.Atnaujinti, su 

įgyvendinančiais padaliniais 

suderinti ir pateikti svarstyti 

VFT studijų planai. 

 

3. Dalykų turinio, apimties, 

dėstymo ir vertinimo 

strategijos atitikimas 

numatomiems studijų 

programos rezultatams, 

sutvarkyti pagal 

reikalavimus dalykų aprašai. 

Kasmet 

 

 

 

 

Iki naujų 

mokslo metų 

pradžios 

SPK 

pirmininkas 

 

 

 

SPK 

pirmininko 

pavaduotojas 

SPK nariai, VMS 

programą 

vykdantys 

padaliniai 

Plėtoti lanksčias ir mišrias inovatyvias 

studijų formas. 

Skatinti diegti inovatyvius 

nuotolinių studijų elementus. 

Iki naujų 

mokslo metų 

pradžios 

SPK 

pirmininkas 

SPK nariai, VMS 

programą 

vykdantys 

padaliniai 

Į magistrantūros studijų planus 

įtraukti pasirenkamuosius dalykus ar 

temas bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymui. 

Į programą įtraukti bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų 

ugdymo dalykai ar 

tematikos. 

2021.03 SPK 

pirmininkas 

SPK nariai 

Atnaujinti ir plėtoti studijų 

kokybės vertinimo sistemą. 

1. Vykdyti studentų apklausas; 

2. kartu su LSMU Karjeros centru 

dalyvauti absolventų, darbdavių 

apklausų rengime;  

3.Analizuoti LSMU Studijų centro 

vykdomų VMS programų studentų 

apklausų rezultatus, aptariant juos su 

dėstytojais ir studentais, priimti 

reikiamus sprendimus studijų kokybei 

ir vertinimo sistemai gerinti. 

1.Atliktos studentų, 

absolventų apklausos, 

apskrito stalo diskusijos.  

2. Atliktos dėstytojų, 

padalinių vadovų, darbdavių 

apklausos, apskrito stalo 

diskusijos. 

3. Korekciniai veiksmai ir 

pasiūlymai VMS programų 

vykdytojams dėl studijų 

kokybės gerinimo, siekiant 

studentams suteikti 

aukščiausio lygio bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas, 

4. Atliktos VMS studentų 

apklausos dėl praktikų ir 

studijų kokybės gerinimo; 

Kartą per 

semestrą 

SPK 

pirmininkas 

SPK nariai: 

Jūratė Šiugždaitė. 

Gintarė 

Zaborskienė, 

Ingrida 

Sinkevičienė, 

Paulina Šakaitė, 

Jūratė 

Kučinskienė, 

Agnė 

Šarmavičiūtė. 



4. Atnaujinti vertinimo kriterijus 

aprašuose; plėtoti Moodle studentų 

pasiekimų vertinimo sistemą.  

Didinti praktinės dalies 

proporciją/vertę. 

Sukurti sistemą, padedančią 

identifikuoti ir 

5. Atnaujinti pagal poreikį 

vertinimo kriterijai studijų 

dalykų aprašuose.  

Vertinimo sistemos atitiktis 

LSMU SR.  

6.Peržiūrėtos, atnaujintos ar 

naujai patengtos pagal 

poreikį BD ir praktikų 

tvarkos. 

Kartą per 

mokslo 

metus 

SPK 

pirmininkas ir  

pavaduotojas 

SPK nariai: 

Jūratė Šiugždaitė. 

Ingrida 

Sinkevičienė, 

Paulina Šakaitė, 

Agnė 

Šarmavičiūtė. 

VMS programoje 

dėstantys 

dėstytojai. 

  parengti sunkiau besimokančius 

studentus egzaminui/vertinimui. 

Skatinti grįžtamojo ryšio (angl. 

Feedback) vertinimo sistemos 

diegimą. 

7.Sunkiau besimokančiųjų 

identifikavimo ir parengimo 

atsiskaitymams sistema. 

 

8.Grįžtamojo ryšio 

organizavimas ir vykdymas 

pagal LSMU grįžtamojo 

ryšio studijų kokybei gerinti 

organizavimo tvarką,  

Nuolat, iki 

mokslo metų 

pabaigos. 

SPK 

pirmininko 

pavaduotojas 

SPK nariai: 

Jūratė Šiugždaitė. 

Ingrida 

Sinkevičienė, 

Paulina Šakaitė, 

Agnė 

Šarmavičiūtė. 

VMS programoje 

dėstantys 

dėstytojai. 

VMS ir VMSM studijų 

programų planinė 

akreditacija (SKVC) 

Sudaryti Programų savianalizės 

grupę, identifikuoti programos 

trūkumus, juos pašalinti 

Identifikuoti programų 

trūkumai, tinkamai įvykdyti 

korekciniai veiksmai, 

savianalizės aprašo 

parengimas 

Iki 2022 m. 6 

mėn. 

SPK 

pirmininkas 

Visi SPK nariai 

Garantuoti savalaikį ir 

daugiakanalį 

studijuojančiųjų 

informavimą visais su 

studijomis, laisvalaikiu, 

visuomenine veikla 

susijusiais klausimais. 

Kviesti studentus dalyvauti studijų 

proceso aptarimuose, prganizuoti 

susitikimus su studentais ir 

dėstytojais. Pastoviai atnaujinti 

studijų informaciją Fakulteto interneto 

puslapyje. 

Didėjantis studentų 

pasitenkinimas 

Nuolat SPK 

pirmininkas 

SPK nariai, VMS 

programoje 

dėstantys 

padaliniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI 

Plėtoti studijų ir mokslo 

tarptautiškumą 

Studijų programų pasiūla 

užsienio kalba 

VMSM studijų programos studentų 

grupės užsienio kalba suformavimo 

inicijavimas bendradarbiaujant su 

Tarptautinių ryšių skyriumi. 

 

Skatinti studentus ir dėstytojus 

dalyvauti tarptautinėse studijų mainų 

programose, tarptautiniuose mokslo 

renginiuose, mugėse, pristatant 

geriausius Programos studijų ir 

mokslo pasiekimus. 

 

1.VMSM studijų programos 

studentų grupės užsienio 

kalba formavimas, aprašai 

viešinimui. 

2.VMS mokslinių tyrimų 

būrelio veiklos iniciavimas, 

dalyvavimas SMD veiklose, 

studentų parengtos 

3.Tarptautinių mokslinių 

konferencijų tezės, 

rankraščiai mokslo 

leidiniuose. 

4..Dalyvavimas dėstytojų 

mainų programose, naujos 

bendradarbiavimo sutartys 

su užsienio studijų ir mokslo 

institucijomis. 

 

2021 05 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat,  iki 

naujų metų 

pradžios. 

SPK 

pirmininkas 

Aleksandr 

Novoslavskij, 

Tarptautinių 

rytšių skyrius, 

SPK nariai. 

Ugdyti kūrybingą, 

iniciatyvią Fakulteto 

bendruomenę 
Siekti, kad Fakulteto tikslai 

integruotųsi į strateginius 

Universiteto tikslus 

Užtikrinti, kad SPK veiklos planas 

atlieptų Fakulteto strateginius tikslus. 

Universiteto strateginius tikslus. 

SPK veiklos plano 

įgyvendinimas, SPK metinė 

ataskaita. 

 

Nuolat, iki 

naujų mokslo 

metų pirmo 

mėnesio 

pabaigos. 

 

SPK 

pirmininkas 

SPK nariai, SPK 

pirmininkas. 

Didinti Fakulteto žinomumą 

ir kurti aukščiausio lygio 

specializuoto  

fakulteto įvaizdį Lietuvoje ir 

užsienyje 

Tobulinti Fakulteto 

informaciją internetinėje 

Universiteto svetainėje. 

1. Tobulinti programų informaciją 

internetinėje Universiteto svetainėje 

 

2. Teikti reikiamą informaciją 

atsakingiems padaliniams 

1.1Filmukas apie VMS 

programas; 

1.2.Atnaujinta VMS studijų 

informacija Universiteto 

interneto svetainėje;  

 

2.1..Informacijos pateikimas 

Rinkodaros ir komunikacijos 

tarnybai, dalyvavimas 

socialinių tinkle projektuose; 

2.2. Dalyvavimas Lietuvos 

televizijos ir radijo laidose. 

Iki 2022 05  

 

 

 

 

 

Nuolat arba 

pagal 

poreikį. 

SPK 

pirmininkas 

SPK nariai,  

VMS programoje 

dėstantys 

padaliniai 



3.Kurti aukščiausio lygio VMS 

programų įvaizdį Lietuvoje ir 

užsienyje. 

3.1. Programos viešinimas 

Facebook. 

3.2. Didėjantis VMS 

programos populiarumas, 

VMS programų 

propagavimas viešuose 

renginiuose. 

 

Nuolat SPK 

pirmininkas 

SPK nariai: 

Gintarė 

Zaborskienė, 

Ilona Drulytė, 

Elena Bartkienė, 

VMS programoje 

dėstantys 

padaliniai. 

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. 

1.Darbdavių apklausa, 

išvados apie VMS specialist 

poreikį. 

2.Bendradarbiavimas su 

Karjeros centru, duomenų 

analizė, išvados apie VMS 

specialist poreikį. 

3.Pateiktos išvados ir 

pasiūlymai programų 

struktūrai optimizuoti, 

patobulintos VMS 

programos,  

Absolventų parengimas, 

atitinkantis darbdavių 

lūkesčius, jų poreikio 

ilgalaikė prognozė. 

 

Ne rečiau 

kaip 1 kartą 

per semestrą  

SPK 

pirmininkas 

SPK pirmininkė,  

Ilona Drulytė, 

Elena Bartkienė, 

 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI 

Parengti ir pateikti dekanei tvirtinti SPK metinį darbo planą, atitinkantį VF strategines gaires. Patvirtintas SPK 2021/2022 

m.m. darbo planas. 

Per rugsėjo 

mėn. 

SPK 

pirmininkas 

SPK nariai 

Parengti SPK veiklos ataskaitą ir ją pateikti VF dekanei bei studijų prorektoriui. Ataskaitos, pateiktos ir 

patalpintos LSMU interneto 

tinklapyje. 

Semestro 

pirmą 

mėnesį. 

SPK 

pirmininkas 

SPK nariai 

Pateikti SPK veiklos metinę ataskaitą VF tarybos posėdyje. 

Patvirtinta SPK metinė 

ataskaita. 

Kartą per 

mokslo 

metus, 

rugsėjo mėn. 

SPK 

pirmininkas 

SPK pirmininkas 

 

 

 

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


