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1. Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma. Studentų atstovybės projektas.
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1. SVARSTYTA: Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma. Studentų atstovybės projektas.
Studentų mokslinės draugijos pirmininkas E.Monstavičius pristatė Studentų atstovybės projektą
„Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma“. Išsamiai pristatyti e-platformos veikimo pricipai.
Komisijos nariai išsakė pastabas ir pasiūlymus.
NUTARTA: 1. Pritarti LSMU studentų projektui ir siūlyti pristatyti jį rektorato posėdyje.
2. Jei kiltų klausimų, grąžinti projektą svarstyti Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisijai.
3. Studijų kokybės apklausas vykdyti lietuvių ir anglų kalbomis ir kitame komisijose posėdyje
pristatyti pradinius rezultatus.
2. SVARSTYTA: Dėstymo bei bendravimo kokybės vertinimo klausimynas ir metodika “Atgalinis
ryšys akušerijos ginekologijos modulyje”.
E.Vaižgėlienė pristatė rezidentų ir studentų iniciatyvą – klausimyną, kuris naudojamas ir kituose
universitetuose (course and teaching evaluation – CTE). Jis buvo adapduotas Akušerijos ir
ginekologijos modulio grįžtamojo ryšio teikimui. Tikslas – įvertinti patirtis mokantis bei bendraujant
su dėstytojais.
NUTARTA: 1. Vykdyti bandomąjį tyrimą vienoje klinikoje su įpareigojimu rezultatus pristatyti
komisijoje.
2. Viešinti pasiektus rezultatus.
3. SVARSTYTA: studijų programų komitetų veiklos viešinimas.
Prof. V.Jakštas išsakė problemas, su kuriomis susidūrė norėdamas viešinti Studijų programos
komiteto veiklą.
Kitų studijų programų komitetai savo veiklą LSMU tinklalapyje viešina.

I.Sribikienė iškėlė klausimą dėl užsieniečių, kurie integruoti į VI kursą – ar jie bendrauja su studentų
atstovybe ir kiek atstovybėje yra užsieniečių atstovų; ir ar yra angliška kokybės vertinimo anketa.
D.Bučinskaitė atsakė, kad nuo gegužės mėn. užsieniečiai dalyvauja studentų atstovybės veikloje kaip
atskiras komitetas; užsienio studentams tikrai labai rūpi studijų kokybė.
Prof. K.Petrikonis išsakė mintį, kad studijų programos, kuri vykdoma anglų kalba, komitete galėtų
būti komiteto narys – užsienio studentas.
D.Bučinskaitė išsakė abejonę dėl tikslingumo turėti užsienio studentą komitete, nes tuomet visi
komiteto nariai turėtų kalbėti užsienio studentui suprantama kalba.
NUTARTA: Skirti mėnesį laiko Farmacijos studijų programos komitetui surinkti komiteto veiklos
medžiagą ir patalpinti LSMU tinklalapyje.
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