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studijų sritis
studijų kryptis
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studijų forma

Farmacijos fakultetas

601B20001
Biomedicinos mokslai
Farmacija
5 metai
300 ECTS kreditų
Nuolatinės

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis/profesinė
kvalifikacija

Farmacijos magistras / vaistininko profesinė kvalifikacija

Pakopa

2 pakopa (vientisosios studijos)

Priėmimo reikalavimai

Vidurinis išsilavinimas

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Farmacijos krypties vientisųjų studijų programa – tai
daugiadisciplinė studijų programa, apimanti biomedicinos,
socialinius ir gamtos mokslus. Vientisųjų studijų programą
sudaro mokslo metodologiniai dalykai ir farmacijos krypties
dalykai. Studijų programa orientuota į farmacininkų praktinių,
vadovavimo ir lyderiavimo, edukacinių ir tiriamųjų
kompetencijų ugdymą. Farmacijos krypties magistro laipsnis
liudija pasirengimą vykdyti farmacinę veiklą, mokslinius
tyrimus bei tęsti universitetines studijas pasirinktos specialybės
doktorantūroje.
Pagrindiniai studijų tikslai yra: (a) suteikti farmacijos mokslo
žinių ir ugdyti gebėjimus, reikalingus farmacinei veiklai
įvairiose sveikatinimo srityse, taikant šiuolaikines
technologijas; (b) išugdyti poreikį domėtis vaistinių medžiagų
gavybos, apdorojimo, vaistinių preparatų gamybos, tyrimo,
laikymo, pardavimo ar išdavimo, kokybės užtikrinimo ir
kontrolės, farmakologinio budrumo, racionalaus ir saugaus
vartojimo klausimais, farmacijos mokslo ir praktikos
naujovėmis; (c) išugdyti kūrybinį, mokslinį ir kritinį mąstymą,
intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant, (d)

išugdyti gebėjimą išlaikyti pakankamą profesinę kompetenciją
per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Profesinės karjeros
galimybės

Farmacijos fakulteto absolventai sėkmingai įsidarbina
vaistinėse, vaistų didmeninės prekybos įmonėse, farmacijos
pramonės įmonėse, tarptautinių farmacijos kompanijų
atstovybėse, farmacijos mokslinius tyrimus vykdančiose
laboratorijose.

Studentų mainų galimybės

Farmacijos programos studentai dalyvauja Erasmus
programoje ir kiekvienais metais vyksta studijuoti į Europos
Sąjungos šalių universitetų farmacijos fakultetus Prancūzijoje,
Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Čekijoje,
Lenkijoje ir kt.

Tolesnių studijų galimybės

Absolventas gali tęsti studijas 3-ioje studijų pakopoje
(doktorantūroje).

Studijų rezultatų vertinimas

Vientisosiose studijose taikomi diagnostinis, formuojamasis ir
sumuojamasis studentų pasiekimų vertinimas. Diagnostinis
vertinimas taikomas siekiant patikrinti minimalų būtiną
studentų pasirengimą užsiėmimams, jei tokio testavimo
teigiami rezultatai yra būtina sąlyga studentui dalyvauti
užsiėmime; nustatyti pradinį studentų žinių ir (ar) gebėjimų
lygį vėlesniam studijų progreso vertinimui; padėti dėstytojams
parinkti studijų metodus ir (ar) pritaikyti studijų turinį,
sudarant studentams sąlygas efektyviau pasiekti numatomus
studijų rezultatus. Formuojamasis vertinimas taikomas dalyko
eigoje, siekiant kritiškai įvertinti ir koreguoti studentų
mokymąsi. Studijų programos dalyse (ar studijų programose),
kuriose svarbūs praktiniai ir socialiniai įgūdžiai (problemų
sprendimas, praktikos ir kt.) siekiant įvertinti bendrąsias
kompetencijas formuojamasis vertinimas atliekamas daugelio
šaltinių grįžtamojo ryšio metodu (dėstytojo-grupės-paties
asmens vertinimas ir kt. metodikos). Sumuojamasis vertinimas
naudojamas įvertinti studentų pasiekimus dalyko studijose.
Kaupiamasis balas yra sumuojamojo vertinimo dalis.
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