VETERINARINĖS MEDICINOS
STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO DARBO PLANAS 2013/2014 MOKSLO METAMS
Sudarytas remiantis šiais dokumentais:
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatais, patvirtintais LSMU Senato 2012 m. gruodžio 14 d.
nutarimu Nr. 25-08.
2. Studentų pasiekimų vertinimo reglamentas, patvirtintas LSMU Senato 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 25-07.
3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka, patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Senato 2012 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 21-12.
4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto plėtros gairėmis 2011-2016 m.
5. Veterinarinės medicinos studijų krypties reglamentu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2006 m. sausio 19 d. Nr. ISAK104.

TIKSLAI

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

TERMINAI

Tobulinti studijų programos
turinį, užtikrinti atitikimą
nacionaliniams ir
tarptautiniams teisės aktams,
naujausiems studijų krypties
specialiems profesiniams ir
moksliniams reikalavimams bei
studentų, fakulteto,
Universiteto ir darbo rinkos
strateginiams poreikiams.

Tobulinti veterinarinės
medicinos studijų
programos tikslus,
siekinius.

Studentų įgyjamų
kompetencijų apibrėžimas
studijų programoje,
dalykuose. Išsami
programos struktūros
analizė.

2013.09.01

ATSAKINGI
ASMENYS
V. Oberauskas

Tobulinti studijų
programą atsižvelgiant į
EAEVE ekspertų
rekomendacijas.

Kontaktinių valandų kiekio
bendriesiems ir klinikiniams
dalykams analizė ir
korekcija pagal EAEVE
rekomendacijas 2014/2015
m.m. planui.

2013.06-09

V. Oberauskas

VYKDYTOJAI
Studijų
programos
komitetas

Studijų
programos
komitetas

TIKSLAI

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

Skatinti dėstytojus
taikyti naujus,
inovatyvius bei
interaktyvius studijų
metodus. Didinti
dėstytojų kompetenciją.
ECTS diegimo analizė.
Formuoti studentų
savarankiškumą bei
užtikrinti į studentą
orientuotos studijų
programos koncepciją.
Pasirenkamųjų dalykų
analizė.

Dalykų aprašų (turinio,
apimties, studijų metodų,
savarankiško ir auditorinio
laiko) analizė. Teikti
rekomendacijas dėstytojams
dėl studijų metodų taikymo.
Analizuoti dalykų vertimo
kriterijus, dalyko
kaupiamojo balo formules.

Kartą per
semestrą

Pasirenkamųjų dalykų
analizė atsižvelgiant į
EAEVE rekomendacijas.
2013/2014 m.m.
pasirenkamųjų dalykų plano
tobulinimas, koregavimas.
Teigti katedroms siūlymus
dėl naujų dalykų ir esamų
dalykų tobulinimo.
Pagal SKVC reikalavimus
parengti studijų programos
savianalizę.

2013.04;

Studijų planų ir dalykų
aprašų atnaujinimas.
Dalykų aprašų turinio
analizė siekiant išvengti
dubliavimosi tarp padalinių.
Išnaudoti intraneto

Studijų programos
savianalizės rengimas.

Studijų programos kokybės
gerinimas, atnaujinimas ir
vertinimas.

Studijų dalykų dėstymo
optimizavimas.
Dėstymo kokybės
gerinimas.

TERMINAI

ATSAKINGI
ASMENYS
V. Oberauskas

VYKDYTOJAI
Studijų
programos
komitetas,
katedrų
dėstytojai, studijų
administratoriai

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas,
katedros

Ne rečiau kaip
kas 3 metai.

V. Oberauskas

Kas ketvirtį

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas,
savianalizės darbo
grupė.
Studijų
programos
komitetas,
katedrų vedėjai.

Kas metai.

TIKSLAI

UŽDAVINIAI

Analizuoti tvarkaraščių
sudarymo klausimus
bendradarbiaujant su
Studijų centru.

Analizuoti praktinių
įgūdžių formavimo
klausimus.
Studijų programos planų
rengimas.

Pagal poreikį atnaujinti
ir parengti studijų
planą.

Studijų programos eigos
kontrolė.

Rudens ir pavasario
semestrų studijų
rezultatų analizė.
Aptarti studijų eigą su
studentais, dėstytojais.
Skatinti studentus
aktyviai dalyvauti
vertinant ir tobulinant
studijų procesą. Teikti
siūlymus ir šalinti

PRIEMONĖS
galimybes gerinant studijų ir
dėstymo kokybę. Dalykų
medžiagos talpinimo į
intranetą savalaikis
patikrinimas.
Aptarti mokymo grafikų ir
tvarkaraščių sudarymo
klausimus, remiantis
patvirtintais studijų planais.
Užtikrinti tvarkaraščių
patekimą į First Class
sistemą.
Tekti siūlymus fakulteto
tarybai dėl praktinių įgūdžių
klinikose organizavimo ir
vertinimo.
Studijų planų peržiūra ir
analizė. Vertinti studijų
plano atitikimą
bendriesiems programos
reikalavimams.
Išanalizuoti studijų
rezultatus (skolų kiekį
dalykuose) pagal LSMUSIS
duomenų bazės ataskaitas.
Susitikimai su studentais,
studentų atstovybės
atstovais studijų klausimais.
Anoniminių vertinimo
apklausų apie dėstomus
dalykus studentams
parengimas ir apklausų

TERMINAI

ATSAKINGI
ASMENYS

VYKDYTOJAI

Kartą per mokslo
metus.

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas;
Studijų
koordinatorė.

2013.12.01

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas.

Kartą per metus

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas.

Reguliariai kartą
per semestrą –
kovo ir spalio
mėn.
Kas semestrą.
Siūlymus teikti
reguliariai.

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas.

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas.

TIKSLAI

UŽDAVINIAI
periodiškai kilusius
studijų programos
trūkumus.

Analizuoti ir vertinti
turimus materialiuosius
išteklius.
Užtikrinti magistrinių
darbų savalaikį
patekimą į ETD
Informacinę sistemą.

Baigiamųjų darbų
tvarkos analizė.

Studijų programos viešinimas

Viešinti studijų

PRIEMONĖS
analizė. Aptarti studijų eigą
su dėstytojais, padalinių
atstovais. Savalaikiai spręsti
iškilusias studijų problemas
bendradarbiaujant su studijų
kokybės užtikrinimo ir
stebėsenos komisija. Teikti
siūlymus šalinti studijų
programos trūkumus
dekanui, fakulteto tarybai,
studijų centrui ir kt.
padaliniams.
Materialiųjų priemonių
katedrose bei klinikose
analizė.
Parengti nurodymus
magistrantams dėl
baigiamojo darbo rengimo
terminų bei reikiamos
informacijos pateikimo,
užtikrinant darbų savalaikį
patekimą į ETD IS.
Analizuoti ir vertinti
studentų baigiamųjų darbų
rengimo eigą, teigti
rekomendacijas dėl
baigiamųjų darbų tvarkos
tobulinimo. Analizuoti rašto
darbų plagijavimo
klausimus.
Organizuoti dalyvavimą

TERMINAI

ATSAKINGI
ASMENYS

VYKDYTOJAI

Kartą per metus

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas;
katedrų vedėjai.
Studijų
programos
komitetas

2013.09.01

V. Oberauskas

Kartą per metus.

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas

Reguliariai.

V. Oberauskas

Studijų

TIKSLAI
ir plėtra.

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

programą bei analizuoti
plėtros poreikį.

aukštųjų mokyklų mugėse,
programos viešinimą
spaudoje ir elektroninėje
erdvėje, organizuoti išvykas
į švietimo įstaigas,
reklaminių priemonių
leidybos organizavimas.
Teikti siūlymus katedroms
apie reikalingų
pasirenkamųjų dalykų
ruošimą.

Integruojant skirtingus
padalinius į bendrų
dalykų rengimą.

Darbo rinkos poreikių analizė.

Bendradarbiauti su
Karjeros centru,
Alumni, darbdaviais
siekiant išsiaiškinti
darbo rinkos poreikius.
Absolventų nuomonės
apie studijas
universitete vertinimas
ir analizė.

Susitikimų su socialiniais
partneriais, karjeros centro
darbuotojais, alumni
organizavimas.

TERMINAI

ATSAKINGI
ASMENYS

VYKDYTOJAI
programos
komitetas

Siūlymus teigti
nuolat.
Paruoštų naujų
dalykų
svarstymas –
kartą per mokslo
metus.
Kartą per
semestrą

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas,
katedrų vedėjai,
dalykų dėstytojai.

V. Oberauskas

Studijų
programos
komitetas,
socialiniai
partneriai.

