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DIENOTVARKĖ
1. Farmacijos studijų programų dalykų aprašų svarstymas.
2. Farmacijos studijų programų turinio ir dėstančio personalo atitikimo nacionaliniams ir
tarptautiniams teisės aktams, naujausiems atitinkamos studijų krypties specialiems profesiniams
ir moksliniams reikalavimams svarstymas.
3. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo vaistinių
preparatų fizinių, cheminių, biologinių ir mikrobiologinių bandymų dėstymo srityse svarstymas.
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Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo vaistų
technologijos ir artimose srityse svarstymas.
4. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo metabolizmo ir
vaistinių preparatų poveikio, toksiškų medžiagų poveikio ir gydymo produktų vartojimo srityse
svarstymas.
5. Farmacijos profesinės praktikos dalyko aprašo turinio svarstymas ir išvadų teikimas.
6. Profesinės praktikos vykdymo užsienyje tvarkos rengimas.
7. FF Tarybos pateiktų dokumentų svarstymas.
8. Kiti klausimai.

SVARSTYTA
1. Farmacijos studijų programų dalykų aprašų svarstymas.
NUTARTA
Dėl darbo tvarkos. Siekiant padidinti darbo efektyvumą, rekomenduojama:
9 Dokumentų dalijimuisi naudoti LSMU pašto dėžutes.
9 Inicijuoti svarstymą dėl studijų vykdymo ir aprašų rengimo dalykams, kurių studijos tęsiasi per
kelis kursus, sprendžiant ar tikslinga naudoti skirstymą, pvz.: „dalykas 1“ ir „dalykas 2“.
9 Inicijuoti svarstymą dėl kokybinių kriterijų vertinant priimtinas dalykų keitimų apimtis, kartu
suformuojant poziciją dėl dalyko keitimo pobūdžio.
9 Inicijuoti maždaug dešimties klausimų anketos, kuri būtų naudojama komiteto dalykų aprašų
vertinimo unifikavimui svarstymų metu.
Dėl pateiktų privalomų studijų programų dalykų aprašų. Dalykų aprašų rengėjams, kurių
parengtuose aprašuose aptikta trūkumų (priedas 1), atnaujintus aprašus pakartotinai teikti SPK
svarstymui iki 2017-12-20.
Dėl kvalifikacinio egzamino aprašo. Aprašą turi paruošti visi padaliniai. SPK siūlo FF Dekanei
sudaryti atskirą grupę aprašo ruošimui.
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Dėl Baigiamojo magistro darbo dalyko aprašo. MBD dalyko aprašus nepateikę FF padaliniai
(Farmakognozijos katedra, Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra ir Klinikinės farmacijos
katedra) turi pateikti iki 2017-12-11 9 val. SPK suformuota darbo grupė (Jurga Bernatonienė, Vilma
Petrikaitė ir Rimantas Pečiūra) iki 2017-12-22 peržiūrės ir pateiks pasiūlymus vieningai formai.
Dėl ,,Mokslinių tyrimų praktikos“ dalyko aprašo. Teikti FF tarybos tvirtinimui tik po pataisymų:
BALSUOTA: 5 ,,už”; 2 – susilaikė.
Dėl ,,Farmacijos rinkodaros” dalyko aprašo. Teikti FF tarybos tvirtinimui.
BALSUOTA: 6 ,,už”, 1 - susilaikė.
Dėl modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas” aprašo. Teikti FF tarybos tvirtinimui.
BALSUOTA: 5 ,,už”, 2 - susilaikė.
Dėl dalykų aprašų programos Farmacija farmakotechnikams III kursui. Visi padaliniai turi
sutvarkyti ir pateikti aprašus pagal patvirtintus 2018/2019 m. m. studijų planus.
Dėl naujų pasirenkamų studijų programų dalykų aprašų. Apsvarstytiems pasirenkamiems
dalykams pateiktos pastabos Priede 2. Jau patvirtintiems FF taryboje dalykams pastabas pateikti iki
2017-12-20. Padaliniai, norintys pasiūlyti naujas programas į pasirenkamųjų dalykų grupę ar jau jas
pasiūlę, ir gavę pastabas, pakeitimus turi atsiųsti SPK iki 2017-12-20 9 val.
Dėl LSMUSIS aprašų pildymo. Visiems programų rengėjams rekomenduojama atidžiai peržiūrėti
programos ir dalykų rezultatus, užtikrinti, kad anglų ir lietuvių kalbomis pateikiamos versijos
nesiskirtų, nuosekliai užpildyti užsiėmimų aprašymus.

SVARSTYTA
2. Farmacijos studijų programų turinio ir dėstančio personalo atitikimo nacionaliniams ir tarptautiniams
teisės aktams, naujausiems atitinkamos studijų krypties specialiems profesiniams ir moksliniams
reikalavimams svarstymas.
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NUTARTA
Pastebėjus galimus neatitikimus tarp LSMUSIS sistemoje suvestų ir ministro įsakyme nurodytų studijų
programų ir studijų dalykų rezultatų, būtina šiuos neatitikimus kuo greičiau įvertinti ir taisyti. Aptiktus
skirtumus išsamiau aptarti kitame posėdyje.
SVARSTYTA
3. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo vaistinių preparatų
fizinių, cheminių, biologinių ir mikrobiologinių bandymų dėstymo srityse svarstymas.
NUTARTA
Kadangi SPK aptiko, kad gali būti persidengimas tarp farmacijos studijų programoje dėstomų dalykų,
SPK rekomenduoja padaliniams LSMUSI sistemoje teikti kuo detalesnę informaciją apie dėstomų temų
turinį. Studijų dalykų turinio persidengimų išsamesnis svarstymas bus vykdomas atsižvelgiant į SPK
darbo planus.
SVARSTYTA
4. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo vaistų technologijos ir
artimose srityse svarstymas.
NUTARTA
Kadangi SPK aptiko, kad gali būti persidengimas tarp farmacijos studijų programoje dėstomu dalykų,
būtina išsamiau aprašyti žemiau nurodytų dalykų turinį ir aprašus ir pateikti SKP svarstymui iki
gruodžio 20 d.
1. ,,Biofarmacijos“ dalyko turinys turi būti peržiūrėtas ir koreguotas, siekiant išvengti turinio
persidengimo su ,,Farmacinių technologijų“ ir ,,Farmacijos pramonės technologijų” dalykais.
2. Siekiant didinti dėstomo turinio sąsajas su dalykų pavadinimais siūloma ,,Farmacinių
technologijų“ pavadinimą keisti į ,,Bendroji ir ekstemporalioji vaistų technologija“.
3. Papildyti arba taisyti „Augalinės kilmės vaistų“, „Farmacinių preparatų kūrimo“ ir „Farmacinės
biotechnologijos“ dalykų aprašus atsižvelgiant į tai, kad dalyko ,,Augalinės kilmės vaistai”
temos „Augalinių preparatų gamybos ypatumai“ (2 val.) ir ,,Homeopatija“ (2 val. paskaitos)
persidengia su ,,Farmacinių technologijų“ ir

,,Farmacijos pramonės technologijų” dalykų

turiniu.
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4. Papildyti arba taisyti ,,Farmacinių preparatų kūrimo” dalyko aprašą atsižvelgiant į tai, kad
„Baltymų struktūros tyrimai. (8 val.)“ persidengia su ,,Farmacinės biotechnologijos” dalyko
turiniu (pvz.: „11 Baltymų struktūra, savybės ir nestabilumas.... (5 val.)“).
SVARSTYTA
5.Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo metabolizmo ir
vaistinių preparatų poveikio, toksiškų medžiagų poveikio ir gydymo produktų vartojimo srityse
svarstymas.
NUTARTA
Kadangi SPK aptiko, kad gali būti persidengimas tarp farmacijos studijų programoje dėstomų dalykų,
kuriuose dėstomas toksinis medžiagų poveikis (Modulis: ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ ir
,,Toksikologija“), prašome detalizuoti dalykų aprašus ir juos pateikti SKP svarstymui iki gruodžio 20 d.
Dalykų aprašai, kurie turi būti peržiūrimi:
9 Modulis: Farmacinių preparatų kūrimas (FF/KFK/F-V28 (Dalykas: Vaistų kokybė. Vaistų
metabolizmas) – atsakingas dėstytojas prof. V. Briedis;
9 Toksikologija (FF/ANT/F-V100) – atsakingas dėstytojas doc. A. Kubilienė.
SVARSTYTA
6. Farmacijos profesinės praktikos dalyko aprašo turinio svarstymas ir išvadų teikimas.
NUTARTA
Teikti Tarybos tvirtinimui tik atsižvelgus į katedros protokoluose išsakytas pastabas.
SVARSTYTA
7.Profesinės praktikos vykdymo užsienyje tvarkos rengimas.
NUTARTA
Rekomenduojama FF Dekanei sudaryti darbo grupę dėl praktikos atlikimo ES šalyse sudarymo
įtraukiant visų padalinių atstovus, reikalavimai praktikų bazėms bei praktikos užduočių turiniui turi
būti pateikti ne tik lietuvių bet ir anglų kalbomis.
SVARSTYTA
8.Kiti klausimai
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NUTARTA
Dėl sekančio posėdžio datos. Atsižvelgiant į dideles darbų apimtis planuojamas papildomas, darbo
planuose nenumatytas posėdis. Kitas posėdis numatomas sausio mėnesį.
Dėl studijų eigos aptarimo su Studijų eigos aptarimo su studentų atstovybės atstovais, studentais,
studijuojančiais Farmacijos programoje, dėstytojais. Atsižvelgiant į planuojamų susitikimų turinį,
numatyta organizuoti susitikimą pirmą savaitę po sesijos, kviečiant kiekvieną kursą atskirai, vėliau
rezultatus bus aptariant su dalykų atsakingais dėstytojais.

Komiteto pirmininkas prof. Valdas Jakštas

Komiteto sekretorė Jurgita Daukšienė
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PRIEDAS 1
DĖL FARMACIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ DALYKŲ APRAŠŲ
SPK posėdis 2017 m. lapkričio 28 d.
2 kursas
Dalyko/modulio
pavadinimas

Atsakinga
katedra/
klinika

Pastabos

Farmacinė chemija

Vaistų chemijos

Paskaitų dalis yra didesnė nei 30 proc. (t.y. viršija rodiklį
nurodytą Studijų reglamente). Neteisingai nurodyta
vykdomos tęstinės programos galiojimo data -2018-08-31.

MODULIS:
Sveikatos priežiūros
pagrindai

Vaistų
technologijos ir
socialinės
farmacijos

Būtina suderinti valandų skaičių; dalykų aprašuose
suvienodinti skiriamas valandas pagal patvirtintus
planus

3 kursas
Dalyko/modulio
pavadinimas

Atsakinga
Pastabos
katedra/ klinika

Farmakognozija

Farmakognozijos Paskaitų dalis yra didesnė nei 30 proc. (t.y. viršija rodiklį
nurodytą Studijų reglamente).

Farmakologija

Fiziologijos ir
farmakologijos
institutas

Būtina peržiūrėti studijų rezultatus suderinti; koreguoti
paskaitų skaičių, kad neviršytų 30 proc.

Farmacijos raida

Vaistų
technologijos ir
socialinės
farmacijos

Patikslinti, nuo kada įsigalioja programa.

Biofarmacija

Klinikinės
farmacijos

Būtina patikslinti pavadinimą anglų kalba, nes
nurodoma nevienodai.

Mokslinių tyrimų
praktika

Farmakognozijos Rekomenduojama teikti FF tarybos tvirtinimui po
katedra
pataisymų: būtina suderinti lietuvišką ir anglišką
variantus. Papildyti informaciją apie kontaktinėms
valandoms skirtas užduotis.
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Taikomosios
farmakognozijos
praktika

Farmakognozijos Koreguoti paskaitų skaičių, kad neviršytų 30 proc.;
katedra
būtina patikslinti, koks bus vykdomų užsiėmimų tipas
– laboratoriniai ar praktikos darbai; rekomenduojama
rengti FF tarybos tvirtinimui po pataisymų.

Farmacijos
rinkodara

Vaistų
technologijos ir
socialinės
farmacijos

Patikslinti galiojimo datą ir teikti FF tarybos
tvirtinimui.

4 kursas
Dalyko/modulio
pavadinimas

Atsakinga
katedra/ klinika

Pastabos

Vaistų chemija

Vaistų chemijos

Koreguoti paskaitų skaičių, kad neviršytų 30 proc.

Socialinė farmacija – Vaistų
liet.
technologijos ir
socialinės
farmacijos

Rekomenduojama koreguoti dalyko studijų
rezultatus (5.4; 5.3, 5.7). Suderinti lietuvių ir anglų
kalbomis pateiktą informaciją; patikslinti kas bus
vykdoma – laboratoriniai ar praktikos darbai.
Nurodyti, kokie reikalavimai yra pradedančiajam
studijuoti ( galbūt Sveikatos priežiūros pagrindai)

Farmakologija

Fiziologijos ir
farmakologijos
institutas

Sutvarkyti studijų rezultatus suderinti su krypties
aprašu

Baigiamasis
magistro darbas

Visi padaliniai

Rekomenduojamas Fakulteto padalinių ir SPK
svarstymas.

5 kursas
Dalyko/modulio
pavadinimas

Atsakinga katedra/
klinika

Pastabos

Modulis: Farmacijos
profesinė praktika

Vaistų chemijos

Turi būti sutvarkyta, atsižvelgiant į katedrų
protokoluose išsakytas pastabas.

Praktika

FF padaliniai /
Visuomenės ar
ligoninės vaistinės

Rekomenduojamas Fakulteto padalinių ir SPK
svarstymas.
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Farmacinė rūpyba

Vaistų technologijos
ir socialinės
farmacijos

Pataisyti kontaktines valandas ir vertinimą
LSMUSIS sistemoje . Rekomenduojama teikti FF
tarybai.

Modulis: Farmacinių
preparatų kūrimas

Klinikinės
farmacijos

Teikti tvirtinimui FF tarybai.

Farmacinė
ekonomika

Vaistų technologijos
ir socialinės
farmacijos

Koreguoti paskaitų skaičių, kad neviršytų 30 proc.
rengti FF tarybos tvirtinimui

Baigiamasis
kvalifikacinis
egzaminas

FF katedros, FFI

Rekomenduojamas Fakulteto padalinių ir SPK
svarstymas.

9

PRIEDAS 2
DĖL PASIRENKAMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ DALYKŲ APRAŠŲ
SPK posėdis 2017 m. lapkričio 28 d.
Kursas Dalyko/modulio
pavadinimas

Kontaktinės
valandos

Kreditai

Semestras/ Pateikti dalykai (pastabos)
semestrai

2

56

3

3

Pasirenkamas
farmacinių pagrindų
studijų dalykas (II
grupė):

a) Lyderystė farmacijoje (VTSF,
pateikti aprašą SPK ir FF tarybos
tvirtinimui, nes pirmą kartą
teikiamas)
b) Dujų ir efektyviosios skysčių
FF/ANT/F-V102, pastabų nėra
c) Mokslinė ir profesinė
komunikacija farmacijoje
FF/KFK/F-V20 sutvarkyti ir teikti
svarstymui FF tarybai, nes
netvirtinta
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Pasirenkamas
bendrųjų
universitetinių studijų
dalykas (IV grupė)

56

3

5

a)Farmacija ir medicina mene
(VTSF) pateikti pilną aprašą SPK
ir FF tarybos tvirtinimui, nes pirmą
kartą teikiamas);
b)Mokslo tiriamojo darbo rengimo
pagrindai (Sveikatos vadybos
katedra) sutvarkyti pagal
reikalavimus ir teikti FF tarybos
tvirtinimui.
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5.

Pasirenkamas
specialybinis
farmacijos studijų
dalykas (VIII grupė)

56

Pasirenkamas
specialybinis
farmacijos studijų
dalykas

40

3
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a)Mityba ir maisto papildai
FF/FKG/F-V26 pask.; koreguoti
paskaitų skaičių;
b) Saugių kosmetikos gaminių
kūrimas. VTSF pateikti aprašą
SPK ir FF tarybos tvirtinimui, nes
pirmą kartą teikiamas)

3
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a) Teismo toksikologija
FF/ANT/F-V103 paskaitų 16 iš 40
- viršija 30 proc. b) Fitoterapija
FF/FKG/F-U23, pastabų nėra.
c) Komunikacija ir konfliktinių
situacijų valdymas visuomenės
vaistinėse FF/VTSF
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