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VETERINARINĖS MEDICINOS 

STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO ATASKAITA UŽ 2021/2022 MOKSLO METŲ RUDENS SEMESTRĄ 

 
UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI TAIKYTOS PRIEMONĖS 

1.Garantuoti 

tolesnį gabių, 

talentingų ir 

motyvuotų 

abiturientų 

pritraukimą 

studijuoti 

1.1.Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

mokyklomis  

 

1.1.1.Bendradarbiaujant su 

Karjeros centru susitikti su 

mokiniais ir pristatyti 

programas bei jų teikiamas 

profesines ir kitas karjeros 

galimybes, dalyvauti 

Atvirų durų renginiuose 

Profesinės 

orientacijos 

susitikimai su 

Lietuvos ir užsienio 

šalių mokyklų 

mokiniais ir 

abiturientais 

Per 

2021/2022 

m.m. 

A. Kabašinskienė, 

R. Adomkienė 

SPK nariai 

studentai 

SPK, VF 

padaliniai, VM 

studentai 

21-11-25 A. Kabašinskienė dalyvavo 

nuotoliniame renginyje LSMU ATVIRŲ 

DURŲ DIENA ir pristatė Veterinarinės 

medicinos programą mokiniams. 

 

2.Nuolat 

gerinant 

studijų 

kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio 

lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

2.1. Suderinti programą 

su nacionaliniais ir 

tarptautiniais studijų 

krypčių aprašais ir 

rekomendacijomis, 

įskaitant EAEVE 

2.1.1. Užtikrinti dalykų 

aprašų turinio kokybę, 

įvertinti programos 

rezultatų parinkimą 

dalykuose, dalyvauti 

renkant ir pateikiant 

informaciją, reikalingą 

rengiant SKVC ir  EAEVE 

savianalizių suvestines 

Maksimaliam 

laikotarpiui 

akredituota VM 

studijų programa 

2021/2022 

m.m. rudens 

semestras 

A.Kabašinskienė, 

R. Želvytė 

SPK, VF 

padaliniai 

Atlikta VM programos tikslų ir rezultatų bei 

dalykų rezultatų analizė. 2021-10-08, 

protokolo Nr. 21/22-02  

Parengta suvestinė lentelė "Veterinarinės 

medicinos studijų programos tikslų ir 

numatomų studijų rezultatų dermė su 

programos pasirenkamaisiais dalykais ". 

Dėstytojams pateikti nurodymai dėl dalykų 

rezultatų koregavimo atliekant korekcijas 

dalykų aprašuose LSMUSIS. 2021-10-29, 

protokolo Nr . 21/22-04 

2.2.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 

2.2.1.Organizuoti 

kasmetinius susitikimus su 

programos alumnais ir 

darbdaviais. Atsižvelgti į 

jų pasiūlymus, tobulinant 

programą 

Atnaujinama studijų 

programa 

Kartą per 

2021/2022 

m.m. 

B. Karvelienė,  

A. Rutkauskas, 

G.Gumauskas 

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 

2.2.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 

2.2.2. Tvirtinti VM studijų 

programos Studijų planą, 

vykdyti jo priežiūrą 

Atnaujinama studijų 

programa 

2021/2022 

m.m. 

A.Kabašinskienė SPK, VF 

padaliniai 

Patvirtinti VM ir VMU programos studijų 

planai (5,5 ir 6 m trukmės). Integruotas 3 k. 

planas bus vykdomas pirmą kartą. 

Įstojusiems nuo 2017 m. 6 k. planas bus 

vykdomas pirmą kartą. 2021-09-27, 

protokolo Nr. 21/22-01.  

Plano ir tinklelio korekcijos patvirtintos 
2022 01 20, protokolo Nr. 21/22-07. 

Ikiklinikinės gyvūnų augintinių praktikos 

pavadinimas pakeistas į „Gyvūnų augintinių 

slaugos praktiką“ (angl. Practice of 

Companion Anlimal Nursing), 

pakoreguojant turinį. 2021-10-14, protokolo 

Nr. 21/22-03 

Patvirtintas 2022/2023 m.m. pasirenkamųjų 

dalykų planas. 3 kurse pasirenkamųjų dalykų 

2022/2023 m.m. nebus vienereius metus dėl 

besikeičiančio studijų plano. 2022-02-24, 

protokolo Nr 21/22-08 
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2.Nuolat 

gerinant 

studijų 

kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio 

lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

2.3.Plėtoti studijų 

kokybės vertinimo 

sistemą 

2.3.1.Vykdyti studentų 

apklausas, suderinus su 

SKSUK (apklausos apie 

praktikos, rotacijos kokybę 

ir kt.), kartu su Karjeros 

centru dalyvauti 

absolventų, darbdavių 

apklausų rengime 

Didėjantis studentų, 

absolventų, 

darbdavių 

pasitenkinimas 

kasmet 

Per 

2021/2022 

m.m. 

T. Kupčinskas SPK, VF 

padaliniai, 

dėstytojai, 

Karjeros centras 

Vykdyta studentų apklausų apie Ikiklinikinę 

produkcijos gyvūnų praktiką, Ikiklinikinę 

gyvūnų augintinių praktiką ir Praktiką 

veterinarijos laboratorijoje rezultatų analizė. 

Praktikų koordinatoriams nurodyta 

atsižvelgti į studentų pateiktus pasiūlymus. 

Ikilinikinės produkcijos gyvūnų praktikos 

bus peržiūrėtas praktikos bazių sąrašas ir 

pagal galimybę papildytas naujomis, bus 

peržiūrėti ir pakoreguoti ataskaitos punktai, 

apie praktiką studentai bus informuojami 

anksčiau, dar rudens semestre. Ikiklinikinės 

gyvūnų augintinių praktikos sutartys bus 

pradėtos dalinti rudens semestre, bus skirta 

daugiau užduočių žirgų praktikos 

atsiskaitymui, studentai bus informuoti apie 

gautus įvertinimus, užsienio studentams bus 

padedama susirasti praktikos bazę Lietuvoje. 

Praktikos Veterinarijos laboratorijoje 

reikalavimai bus pateikiami suprantamiau. 

2021-10-08, protokolo Nr. 21/22-02 

Vykdyta studentų apklausos apie Maisto 

higienos praktiką rezultatų analizė. 

Apklausoje dalyvavo 105 VM 6 kurso 

studentai ir 19 VMU 6 kurso studentų. 
Studentų atsiliepimai yra geri, o 

pageidavimai ne visi gali būti įgyvendinami, 

dėl objektyvių priežasčių, pvz. pageidavimas 

patogiau pasiekiamos praktikos vietos 

neįgyvendinamas dėl nutolusių nuo VA 

praktikos bazių, dokumentacijos 

sumažinimo poreikis neįmanomas dėl 

konkrečių reikalavimų numatytų praktikos 

tvarkoje. 2022-01-10, protokolo Nr. 21/22-

06. 

Atlikta absolventų apklausa apie visą 

programą. Gauta 35 VM ir 11 VMU 

absolventų atsakymų. Bendra įvertinimas 

7,75 (VM) ir 7,55 (VMU). Į studentų 

siūlymus koduoti recenzentams 

baigiamuosius darbus bus atsižvelgta. 2022-

02-24, protokolo Nr. 21/22-08. 

Svarstyti SPK atliktos VMU programos 

alumnų (baigusių 2020 ir 2021 m) apklausos 

apie įsidarbinimą rezultatai. Atsakė 55 proc.  

alumnų. Iš jų 91 proc. dirba veterinarijos 

gydytojais (1 asmuo nedirba). 2021-10-29, 

protokolo Nr. 21/22-04  
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UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI TAIKYTOS PRIEMONĖS 

 2.3.Plėtoti studijų 

kokybės vertinimo 

sistemą 

2.3.2. Analizuoti Kokybės 

termometro rezultatus, juos 

aptarti su studentais, 

dėstytojais, fakulteto 

dekane, siūlyti problemų 

sprendimo būdus.  

Gerėjanti studijų 

kokybė 

Kartą per 

semestrą 

A.Pockevičius, 

I. Stadalienė, 

R.Antanaitis 

SPK, VF 

padaliniai, 

studentai 

Atlikta Kokybės termometro rezultatų už 

2021/2022 m.m. rudens semestrą analizė. Iš 

viso išanalizuoti 26 VM ir 22 VMU 

programų dalykų įvertinimo rezultatai bei 

studentų atsiliepimai. Dalykų „temperatūra“ 

svyravo nuo -0,84 iki 1,84. Kreiptasi į 12 

VM ir 9 VMU dalykų dėstytojų, jei dalykų 

įvertinimas buvo mažiau kaip 1,0 arba 

studentai parašė neigiamų komentarų. 

Dėstytojai pateikė atsakymus į studentų 

atsiliepimus. Studentams grįžtamasis ryšys 

pateiktas susitikimų su atskirais kursais 

metu. 2021-02-24, protokolo Nr, 21/22-08 

2.3.3. Teikti siūlymus 

padaliniams, dekanei, 

fakulteto tarybai dėl 

materialiųjų/žmogiškųjų 

išteklių 

tinkamumo/pakankamumo, 

inovatyvių studijų metodų 

diegimo. 

Gerėjanti studijų 

kokybė 

Kartą per 

metus 

A.Pockevičius 

I. Stadalienė, 

R.Antanaitis 

SPK, VF 

padaliniai 

 

2. Nuolat 

gerinant 

studijų 

kokybę, 

suteikti 

studentams 

aukščiausio 

lygio 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

2.4.Atnaujinti ir plėtoti 

studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą. 

2.4.1. Peržiūrėti studijų 

programos eigą ir studentų 

pasiekimų vertinimo 

rezultatus, esant reikalui 

inicijuoti dalykų (modulių) 

turinio tobulinimą. 

Vykdyti studentų 

pažangos stebėseną. 

Gerėjantys studentų 

pasiekimų vertinimo 

rezultatai 

Kartą per 

semestrą 

T. Kupčinskas VF prodekanas, 

SPK, VF 

padaliniai, 

dėstytojai 
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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 

2.4. Atnaujinti ir plėtoti 

studentų pasiekimų 

vertinimo sistemą. 

2.4.2.Analizuoti ir esant 

poreikiui teikti siūlymus 

bei koreguoti baigiamųjų 

patikrinimų (egzaminų) / 

baigiamųjų darbų / 

praktikų rengimo ir 

vertinimo tvarkas. 

Pagal poreikį 

atnaujintos ir 

patvirtintos 

baigiamųjų 

patikrinimų 

(egzaminų) / 

baigiamųjų darbų / 

praktikų rengimo ir 

vertinimo tvarkos 

Per 

2021/2022 

m.m. 

A.Kabašinskienė, 

T.Kupčinskas 

SPK, Praktikų 

koordinatoriai, 

VF dėstytojai 

Atnaujinta Maisto higienos praktikos tvarka 

(LT ir EN), prailginant praktikos trukmę nuo 

1 iki 2 sav. Bei įvedant papildomą uždavinį 

apie kokybės sistemų taikymą skerdyklose.  

Atnaujinta Ikiklinikinės produkcijos gyvūnų 

praktikos tvarka (LT ir EN) pagal 

atsinaujinusius teisės aktus.2021-10-29, 

protokolo Nr. 21/22-04. 

Apsvarstytos ir pritarta vienkartinėms 

apklausos anketoms apie elektroninės 

sistemos praktika.lsmuni.lt efektyvumą. 

2022-01-10, protokolo Nr. 21/22-06 

2.5. Garantuoti 

savalaikį ir 

daugiakanalį 

studijuojančiųjų 

informavimą visais su 

studijomis, 

laisvalaikiu, 

visuomenine veikla 

susijusiais klausimais 

2.5.1. 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 

Kartą per 

mokslo 

metus 

V.Oberauskas, 

R. Adomkienė 

SPK nariai 

studentai 

SPK, VF 

padaliniai 

2022 vasario mėn. organizuoti susirinkimai 

su visų kursų studentais pateikiant jiems 

grįžtamąjį ryšį apie Kokybės termometro 

rezultatus už 2021/2022 m.m. rudens 

semestrą. 

2.6. Naujo VM 

curriculum parengimas 
2.6.1. Modulių aprašų 

rengimas, tinklelio 

derinimas padaliniuose.  

Parengti modulių 

aprašai, suderinti 

tinkleliai, 

patvirtintas 2022-

2023 m. m. studijų 

planas 

2021/2022 

m.m. rudens 

semestras 

A.Kabašinskienė 

 

SPK, 

Tarptautinių 

studijų 

programos 

koordinatorė  

VF padaliniai ir 

dėstytojai 

 

Patvirtintas VM ir VMU 3 kurso tinklelis ir 

preliminarūs 4-6 kursų tinkleliai ,3 ECTS 

kartotinio apimties. Padaliniuose rengiami 

nauji 3 kurso dalykų aprašai. 2021-09-27, 

protokolo Nr. 21/22-01; Plano ir tinklelio 

korekcijos patvirtintos 2022 01 20, 

protokolo Nr. 21/22-07 
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UŽDAVINIAI FAKULTETO 

STRATEGINĖS 

PRIEMONĖS 

SPK PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

TERMINAI ATSAKINGI 

ASMENYS 

VYKDYTOJAI TAIKYTOS PRIEMONĖS 

3. Didinti 

Fakulteto 

žinomumą ir 

kurti 

aukščiausio 

lygio 

specializuoto 

fakulteto 

įvaizdį 

Lietuvoje ir 

užsienyje  

3.1.Tobulinti 

informaciją 

internetinėje 

Universiteto svetainėje, 

dalyvauti programos 

viešinimo renginiuose 

 

3.1.1. Nuolat talpinti ir 

atnaujinti SPK veiklos 

informaciją  Universiteto 

interneto svetainėje 

 

Atnaujinta VM 

studijų programos 

informacija 

Universiteto 

interneto svetainėje. 

Per 

2021/2022 

m.m. 

R. Adomkienė 

 

SPK Informacija nuolat atnaujinama. Atnaujinta 

SPK sudėtis, pasikeitusios praktikų tvarkos, 

SPK veiklos planas, ataskaitos. 

3.1.2. Dalyvauti VM 

programos viešinimo 

renginiuose: Aukštųjų 

mokyklų mugėse, atvirų 

durų dienose ir kt. 

renginiuose 

Didėjantis VM 

programos 

populiarumas 

Per 

2021/2022 

m.m. 

A.Kabašinskienė 

R. Adomkienė, 

SPK nariai 

studentai 

SPK  

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

mėn. 

A.Kabašinskienė 

 

 Parengtas ir patvirtintas VM SPK 2021/2022 

m.m. darbo planas. 2021 08 31, protokolo 

Nr. 20/21-20 

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

semestrą 

A.Kabašinskienė 

 

 Parengta SPK veiklos ataskaita už 

2021/2022 m.m. rudens semestrą pateikta 

fakulteto dekanei ir studijų prorektoriui. 

2022 m. vasaris. 

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

mokslo 

metus 

A.Kabašinskienė 

 

 Parengta SPK veiklos ataskaita už 

2020/2021 m.m. 2021 08 31, protokolo Nr. 

20/21-20. Ataskaita pristatyta fakulteto 

taryboje 2021 m. rugsėjo mėn. 

 

Kita veikla: 

 

Atnaujinta SPK sudėtis, pakeičiant narius – studentus ir socialinių partnerių atstovą. Papildomai įtraukta narė studentė, atstovaujant anglų kalba studijuojančius studentus. 2021-08-31, 

protokolo Nr. 20/21-20; 

 

2021-11-08, protokolo Nr. 20/21-05 

SVARSTYTA: dr. Zoja Miknienė, asist. Eglė Pakalniškytė. Metodinė medžiaga „Arklių kvėpavimo sistemos ligos“ poreikis studentų mokymo procese. 

NUTARTA: pritarti metodinės medžiagos poreikiui bei padalinio siūlomiems recenzentams ir teikti Veterinarijos fakulteto tarybai tolimesniam svarstymui. 

 

 

 

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


