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VETERINARINĖS MEDICINOS 

STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO ATASKAITA UŽ 2020/2021 MOKSLO METŲ RUDENS SEMESTRĄ 

 

 
UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TER-

MINAI 

ATSAKIN

GI 

ASMENYS 

VYKDY-

TOJAI 

TAIKYTOS PRIEMONĖS 

1.Garantuoti 

tolesnį gabių, 

talentingų ir 

motyvuotų 

abiturientų 

pritraukimą 

studijuoti 

1.1.Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

mokyklomis  

 

1.1.1.Bendradarbiaujan

t su Karjeros centru 

susitikti su mokiniais ir 

pristatyti programas bei 

jų teikiamas profesines 

ir kitas karjeros 

galimybes.  

Profesinės 

orientacijos 

susitikimai su 

šalies apskričių 

mokyklų 

mokiniais ir 

abiturientais 

Nuolat SPK 

pirmininkas 

SPK, VF 

padaliniai, 

VM 

studentai 

 

2.Nuolat 

gerinant 

studijų 

kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio 

lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

2.1.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 

2.1.1.Organizuoti 

kasmetinius 

susitikimus su 

programos alumnais ir 

darbdaviais. Atsižvelgti 
į jų pasiūlymus, 

tobulinant programą 

Atnaujinama 

studijų programa 

Kasmet 

 

SPK 

pirmininkas 

SPK, VF 

padaliniai 

Darbdavių atstovai įtraukti į VM programos 

savianalizės (SKVC ir EAEVE) rengimo 

darbo grupes. 

2.1.2. Tvirtinti VM 

studijų programos 

Studijų planą, vykdyti 

jo priežiūrą 

Patvirtinti VM ir VMU programos studijų 

planai (5,5 ir 6 m trukmės).  

Integruotas 2 kurso planas bus vykdomas 

pirmą kartą. Dalykas Maisto sauga ir 

kontrolė (anksčiau Mikrobiologinė maisto 

sauga) perkeliamas iš 6 k. į 5 k. 2020 09 30  

Nr. 20/21-01 

2.2.Plėtoti studijų kokybės 

vertinimo sistemą 

2.2.1.Vykdyti studentų 

apklausas, suderinus su 

SKSUK kartu su 

LSMU Karjeros centru 
dalyvauti absolventų, 

darbdavių apklausų 

rengime 

Didėjantis 

studentų, 

absolventų, 

darbdavių 
pasitenkinimas 

kasmet 

Kasmet SPK 

pirmininkas 

SPK, VF 

padaliniai, 

dėstytojai, 

Karjeros 
centras 

Vykdyta 5 k. studentų apklausa apie Maisto 

higienos praktiką. VM apklausa nepavyko 

(anketą užpildė tik 1 studentas). VMU 

anketą užpildė 50 proc. studentų (6 
studentai), kurie visiškai sutinka arba 

sutinka, kad praktikos organizavimas, 

uždavinių įgyvendinimas praktikoje, įgytos 

teorinės žinios bei praktikos vadovo skirtas 

vertinimas buvo tinkami. Pateikta teigiamų 

komentarų apie praktiką. Vienintelis 

sunkumas – rasti praktikos vietą. 

SPK supažindinti su apklausos apie VM 6 k. 

Klinikinės praktikos rezultatais. Pastabos 

perduotos koordinuojantiems dėstytojams.  
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UŽDAVINIAI FAKULTETO STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJ

AI 

TAIKYTOS PRIEMONĖS 

2.Nuolat gerinant 

studijų kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

2.2.Plėtoti studijų kokybės 

vertinimo sistemą 

2.2.2.Analizuoti Studijų 

centro vykdomų 
apklausų rezultatus, 

juos aptarti su 

studentais, dėstytojais, 

fakulteto dekane, siūlyti 

problemų sprendimo 

būdus. 

Pateikti siūlymai ir 

rekomendacijos 
dėstytojams bei 

administracijai dėl 

studijų programos 

tobulinimo 

atsižvelgiant į 

apklausų 

rezultatus. 

Kasmet SPK 

pirmininkas 

SPK, VF 

padaliniai, 
studentai 

2021 m sausio mėn. VM SPK svarstyti 

Kokybės termometro rezultatai. 
Dalykų, kurių įvertinimai buvo mažesni 

nei 1 (vertinimo skalė nuo -2 iki 2) arba 

buvo pateiktas nors vienas neigiamas 

atsiliepimas, dėstytojams buvo išsiųsti 

pranešimai susipažinti su vertinimais ir 

studentų komentarais bei paprašyta juos 

pakomentuoti bei pateikti, kokių 

priemonių jie planuoja imtis dalyko 

kokybei gerinti. 

Iš viso studentai įvertino 44 (lietuvių k.) 

ir 22 (anglų k.) dalykų studijas. 

Pagrindiniai studentų nusiskundimai 
susiję su netinkamu dalyko 

administravimu, informacijos apie 

atsiskaitymus trukumu bei neetišku 

dėstytojų elgesiu.  Prašymai pateikti 

paaiškinimus ir veiksmų planus buvo 

išsiųsti 21 dalyko dėstytojams, iš kurių 

gauti argumentuoti ir pagrįsti atsakymai 

numatantys tiekti studentams aiškesnę 

ir savalaikę informaciją, gerinti 

bendravimą. SPK įsipareigoja 

papildomai apklausti studentus apie 
daugiausiai nusiskundimų gavusius 

dalykus tų dalykų dėstymo eigoje. 

2.3.Atnaujinti ir plėtoti 

studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą. 

2.3.1. Diegti į 

savarankiškas studijas 

orientuotą studentų 

pasiekimų vertinimo 

sistemą. 

Plėtoti kompiuterizuotą 

studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą 

(Moodle).  

Vertinimo 

sistemos atitiktis 

Mokslo ir studijų 

įstatymo nuostatų 

reikalavimams. 

Į studentą 

orientuotos 

studijos. 

 

Iki 2020 SPK 

pirmininkas 

SPK, VF 

padaliniai 
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UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI TAIKYTOS PRIEMONĖS 

2.Nuolat gerinant 

studijų kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

2.3.Atnaujinti ir 

plėtoti studentų 

pasiekimų 

vertinimo sistemą. 

2.3.2. Peržiūrėti 

studijų programos 

eigą ir studentų 

pasiekimų vertinimo 

rezultatus, esant 

reikalui inicijuoti 
dalykų (modulių) 

programų turinio 

tobulinimą. 

Gerėjantys studentų 

pasiekimų 

vertinimo rezultatai 

Kas 

semestrą 

 

SPK 

pirmininkas 

VF prodekanas, 

SPK, VF 

padaliniai, 

dėstytojai 

Patvirtintas VM 3 k. praktikos 

pavadinimas „Ikiklinikinė gyvūnų 

augintinių praktika“ (lietuvių k.)/ 

„Preclinical Companion Animal practice“ 

(anglų k.), atsiskaitymo forma 

(egzaminas); 2020 09 30  Nr. 20/21-01 bei 
šios praktikos tvarkos lietuvių k.  
2020 11 23  Nr. 20/21-06 ir anglų k. 

2020 11 05  Nr. 20/21-04.  
Patvirtintos VM 2 k. Ikiklinikinės 

produkcijos gyvūnų praktikos tvarkos 

lietuvių k. ir anglų k. 2020 10 12  Nr. 

20/21-02. 

Patvirtintos laikinosios tvarkos Klinikinės 

praktikos  ir Maisto higienos praktikos 

lietuvių ir anglų k. 2020 10 12  Nr. 

20/21-02. 

Patvirtinta forma “Patvirtinimas apie 

praktikos ataskaitos savarankiškumą” 2 k. 

Ikiklinikinės produkcijos gyvūnų, 3 k. 

Ikiklinikinės gyvūnų augintinių, 4 k. 

Praktikos veterinarijos laboratorijose, 5 k. 

Maisto higienos ir 6 k. Klinikinės 

praktikos ataskaitose. 2020 12 21  Nr. 

20/21-10. 

2.3.3. Atnaujinti VM 

kvalifikacijos 

egzamino užduotis. 

VM kvalifikacinis 

egzaminas 

vykdomas OSCE 

būdu. 

Kasmet SPK 

pirmininkas 

VF prodekanas, 

SPK, VF 

padaliniai 

Atnaujintas ir patvirtintas OSKE 

organizavimo ir vertinimo laikinosios 

tvarkos aprašas lietuvių ir anglų k. 

Laikinoji tvarka parengta siekiant 

užtikrinti dėstytojų ir studentų saugumą 
vykdant OSKE COVID-19 pandemijos 

metu. 2020 11 16  Nr. 20/21-05; 2020 11 

27  Nr. 20/21-07 
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UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI TAIKYTOS PRIEMONĖS 

2.Nuolat gerinant 

studijų kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

2.3.Atnaujinti ir 

plėtoti studentų 

pasiekimų 

vertinimo sistemą. 

2.3.4.Analizuoti ir 

esant poreikiui teikti 

siūlymus bei 

koreguoti 

baigiamųjų 

patikrinimų 

(egzaminų /Baig. 

darbų rengimo 

tvarką. 

Pagal poreikį 

atnaujinta ir 

patvirtinta 

baigiamųjų darbų 

tvarka. 

Kasmet SPK 

pirmininkas 

SPK Patvirtinta VM magistro baigiamųjų 

darbų rengimo, gynimo ir vertinimo 

laikinoji tvarka (lietuvių ir anglų k.). 

Laikinoji tvarka parengta siekiant 

užtikrinti dėstytojų ir studentų saugumą 

COVID-19 pandemijos metu. 2020 12 

11  Nr. 20/21-09 

2.4. Garantuoti 

savalaikį ir 

daugiakanalį 

studijuojančiųjų 

informavimą visais 
su studijomis, 

laisvalaikiu, 

visuomenine veikla 

susijusiais 

klausimais 

2.4.1. Organizuoti 

SPK ir dėstytojų 

susitikimus su 

studentais aptariant 

studijų procesą. 

Užtikrinti studentų 

informavimą apie 

SPK priimamus 

sprendimus. 
Atnaujinti SPK 

informaciją 

Fakulteto interneto 

puslapyje. 

Didėjantis 

studentų 

pasitenkinimas 

Kasmet SPK 

pirmininkas 

SPK, VF 

padaliniai 

VM ir VMU visų kursų  studentai el. 

paštu paskatinti įvertinti dalykus pildant 

„Kokybės termometro“ anketas. 

Studentų informavimas apie SPK 

sprendimus vykdomas per SPK narius – 
studentus.. Rudens semestre buvo gautas 

vienas studentų kreipimasis. Studentams 

pateiktas raštiškas atsakymas į jų 

užklausas dėl tarpinių atsiskaitymų datų 

sužymėjimo LSMUSIS, dėl studijų 

medžiagos sukėlimo į Moodle bei 

nuotolinių atsiskaitymų trukmės. 

Dėstytojams išsiųsti priminimai el. paštu. 

2020 10 23  Nr. 20/21-03. 

Atsižvelgiant į studentų pageidavimus  

Atnaujintos ir papildytos VM dalyko 

kalendorinio tematinio paskaitų ir 
užsiėmimų planų formos. 2020 10 23  

Nr. 20/21-03. 

Fakulteto interneto puslapyje skelbiami 

SPK darbo planas, pusmečių  ir metinės 

ataskaitos. Informacija nuolat  

atnaujinama. 
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UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI TAIKYTOS PRIEMONĖS 

2.Nuolat gerinant 

studijų kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

2.5. Naujo VM 

curriculum 

parengimas 

2.5.1. Modulių aprašų 

rengimas, tinklelio 

derinimas 

padaliniuose.  

Parengti modulių 

aprašai, suderinti 

tinkleliai, 

patvirtintas 2021-

2022 m. m. studijų 

planas 

2020-2021 VF dekanė, 

VF Taryba 

VM SPK 

pirmininkas 

VF Tarybos 

nuolatinės 
studijų ir 

mokslo 

komisijos 

pirmininkas 

SPK 

Tarptautinių 

studijų 

programos 

koordinatorė  

VF prodekanai 
VF padaliniai ir 

dėstytojai 

Darbo grupė 

Patvirtintas integruotas 2 kurso planas,  

kuris nuo 2021 rugsėjo bus vykdomas 

pirmą kartą. 2020 09 30  Nr. 20/21-01 

3. Didinti 

Fakulteto 

žinomumą ir 

kurti 

aukščiausio 

lygio 

specializuoto 

fakulteto 

įvaizdį 

Lietuvoje ir 

užsienyje  

3.1.Tobulinti 

Fakulteto 

informaciją 

internetinėje 

Universiteto 

svetainėje. 
 

3.1.1.Teikti reikiamą 

informaciją 

atsakingiems 

padaliniams.  
 

Atnaujinta VM 

studijų programos 

informacija 

Universiteto 

interneto svetainėje. 

Kasmet SPK 

pirmininkas 

SPK Nuolat atnaujinama informacija 

universiteto tinklapyje. Kas savaitę 

renkama informacija apie svarbias 

padalinių veiklas. Viešinama fakultete ir 

fakulteto Facebook profilyje. 

Aktualūs SPK sprendimai išsiunčiami 

padalinių administratorėms ir vadovams, 

nurodant informuoti padalinių darbuotojus. 

3.1.2. Dalyvauti VM 
programos viešinimo 

renginiuose: 

Aukštųjų mokyklų 

mugėse, atvirų durų 

dienose ir kt. 

renginiuose 

Didėjantis VM 
programos 

populiarumas 

Kasmet SPK 
pirmininkas 

SPK Atvirų durų diena fakultete 2020 11 26. 
VM programą mokiniams pristatė SPK 

pirmininkė. 

Parengti SPK metinį darbo planą ir pateikti tvirtinti VF dekanei Per rugsėjo 

mėn. 

SPK 

pirmininkas 

 Parengtas ir patvirtintas VM SPK 

2020/2021 m.m. darbo planas. 2020 08 31  

Nr. 19/20-13 

Pateikti  SPK veiklos ataskaitą fakulteto dekanui bei studijų prorektoriui. Kartą per 

semestrą 

SPK 

pirmininkas 

 Parengta SPK veiklos ataskaita pateikta 

fakulteto dekanei ir studijų prorektoriui. 

2021 m. vasaris. 

Pateikti ataskaitą Fakulteto tarybos posėdyje už praėjusių metų komiteto veiklą. Kartą per 

mokslo 
metus 

SPK 

pirmininkas 

 Parengta ir pristatyta SPK veiklos ataskaita 

už 2019/2020 m.m. 2020 m. rugsėjis. 2020 

08 31  Nr. 19/20-13 
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Kita veikla:  

2020 08 31  Nr. 19/20-13 

SVARSTYTA:  

Svarstyta knygos Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S. 2019. African swine fever in wild boar ecology and biosecurity. FAO 

Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC tinkamumas naudoti studentų mokymo procese. Taip pat svarstytas ir 

knygos vertimas į lietuvių kalbą (užsakyta VMVT) FAO ir Lietuvos Respublikos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Afrikinis kiaulių maras 

šernuose ekologija ir biologinis saugumas. FAO Gyvulininkystė ir gyvūnų sveikata vadovas Nr 22. Vilnius. 

NUTARTA: 

Pritarti Mariaus Masiulio ir bendraautorių knygų naudojimui studentų mokymo procese. 

2020 09 30  Nr. 20/21-01 

SVARSTYTA:  

Artūro Stimbirio ir Gintarės Zakarienės knygos „Žuvų ligos. II dalis. Parazitinės ligos“ tinkamumas studentų mokymui.  

NUTARTA: 

Pritarti Artūro Stimbirio ir Gintarės Zakarienės knygos „Žuvų ligos. II dalis. Parazitinės ligos“ naudojimui studentų mokymo procese.  

2020 11 05  Nr. 20/21-04. 

SVARSTYTA:  

Siūlymai dėl Studijų programų komitetų nuostatų atnaujinimo. 

NUTARTA: 

Pritarti siūlymams dėl Studijų programų komitetų nuostatų atnaujinimo. 

 

 

 

 

Veterinarinės medicinos studijų programos komiteto pirmininkė   doc. dr. Aistė Kabašinskienė  

 

 

 

 

 

 

 

 


