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FARMACIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETO
PROTOKOLAS
Nr. 2017-A-05
2018-02-06
Kaunas, FF
D a l y v a v o:
Nariai:
Pirmininkas prof. Valdas Jakštas;
Prof. Jurga Bernatonienė;
Dr. Jurgita Daukšienė
Dr. Rima Minkutė
Stud. Uršulė Kalvaitytė;
Prof. Liudas Ivanauskas
Svečiai:
Prof. Ramunė Morkūnienė
Dalyvauja 6 iš 9 narių.
POSĖDŽIO TIPAS:
Eilinis posėdis
DIENOTVARKĖ
Dienotvarkė:
1. Farmacijos studijų programos akreditacijos rezultatų ir eigos aptarimas; akreditacijos ir savianalizės
rodiklių, reikšmingų Farmacijos studijų programų kokybei, aptarimas.
3. 2017/2018 m. rudens semestro SPK veiklos svarstymas; 2017/2018 m. rudens semestro SPK veiklos
ataskaitos ruošimas.
4. 2017 m. rudens semestro studijų eigos svarstymas, MBD rengimo eigos svarstymas, baigiamųjų
egzaminų ir MBD gynimo rezultatų aptarimas, KK darbo tvarkos ir eigos aptarimas ir išvadų
teikimas;
5. Naujų siūlomų pasirenkamųjų dalykų studijų dalykų programų svarstymas („Verslumas
biomedicinoje“ (VSF Sveikatos vadybos katedra) ir „Vaistų kūrimas ir reguliacija“ (FF Klinikinės
farmacijos katedra));
6. Mokomosios knygos „Farmacinės botanikos, augalų anatomijos laboratoriniai darbai“ (aut. . R.
Raudonis, L. Raudonė, N. Savickienė, Z. Barsteigienė, G. Balčiūnaitė, V. Janulis)
7. Kiti klausimai.
SVARSTYTA
1. Farmacijos studijų programos akreditacijos rezultatų ir eigos aptarimas; akreditacijos ir savianalizės
rodiklių, reikšmingų Farmacijos studijų programų kokybei, aptarimas.
KALBĖJO:
Prof. Jakštas ir Prof. Morkūnienė pristatė preliminarius SKVC vertinimo rezultatus
NUTARTA:
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Įvertinus SKVC akreditacijos procedūros ekspertų rekomendacijas, į sekančius posėdžius kviesti
padalinių, kurie atsakingi už dalykus gavusius reikšmingų rekomendacijų. Kovo mėn. posėdyje
aptarti Fiziologijos ir farmakologijos instituto farmakologijos dalyką kviečiant į posėdį instituto
vadovą;
SVARSTYTA
2. Studijų eigos aptarimo su studentų atstovybės atstovais, studentais, studijuojančiais Farmacijos
programoje, rezultatų ir problematikos aptarimas;
KALBĖJO:
Prof. Jakštas ir Prof. Morkūnienė pristatė susitikimo su I-V kurso studentais rezultatus. Pastabas
studentai išreiškė dėl dalies disciplinų dėstymo, ir vertinimo eigos, nurodė galimai neaiškią (neišaiškintą)
vertinimo struktūrą ir paskaitų kokybę, vadovėlių trūkumą
NUTARTA:
Rekomenduoti atsakingiems padaliniams aiškiau pateikti informaciją studentams apie vertinimo
struktūrą, gerinti paskaitų kokybę ir apsvarstyti galimybes paruošti vadovėlius.
SVARSTYTA
3. 2017/2018 m. rudens semestro SPK veiklos svarstymas; 2017/2018 m. rudens semestro SPK veiklos
ataskaitos ruošimas.
KALBĖJO:
Prof. Jakštas ir visi nariai;
NUTARTA:
SKP ataskaitą rengti apimant 2017.09.21-2018.01.31 laikotarpį. Pirmininko parengtą ataskaitą
tvirtinti virtualiame posėdyje.
SVARSTYTA:
4. 2017 m. rudens semestro studijų eigos svarstymas, MBD rengimo eigos svarstymas, baigiamųjų
egzaminų ir MBD gynimo rezultatų aptarimas, KK darbo tvarkos ir eigos aptarimas ir išvadų
teikimas;
KALBĖJO:
Prof. Jakštas ir visi nariai; susipažinta su Prof. V. Petrikaitės raštu pateiktomis pastabomis.
NUTARTA:
1. Svarstyti MBD Kvalifikacines komisijos teikiamus MBD reglamento pakeitimus, kai tik jie
bus pateikti (preliminariai - kovo ar balandžio mėn.).
2. Studentų prašymu numatyti minimalų 5 darbo dienų laikotarpį tarp MBD temų
paskelbimo ir jų rinkimosi datų;
3. Baigiamųjų egzaminų aprašui parengti sudaryti darbo grupę (nariai prof. L. Ivanauskas,
prof. J. Bernatonienė, dr. R. Minkutė, stud. U. Kalvaitytė), kuri pateiks išvadas kitam
posėdžiui:
Balsuota: 6 - už; 0- prieš; 0- susilaikė
SVARSTYTA:
5. Naujų siūlomų pasirenkamųjų dalykų studijų dalykų programų svarstymas 5. Naujų siūlomų
pasirenkamųjų dalykų studijų dalykų programų svarstymas („Verslumas biomedicinoje“ (VSF Sveikatos
vadybos katedra) ir „Vaistų kūrimas ir reguliacija“ (FF Klinikinės farmacijos katedra));ir „Vaistų
kūrimas ir reguliacija“ (FF Klinikinės farmacijos katedra));
NUTARTA:
1) „Verslumas biomedicinoje“ (VSF Sveikatos vadybos katedra) gali būti svarstomas šio
dalyko programos įtraukimas ne anksčiau kaip į 2019/2020 m.m. III k. bendrųjų
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universitetinių pasirenkamųjų dalykų bloką, tik tokiu atveju, jei autoriai paruoš išsamią
dalyko turinį aprašančią programą, su tinkamai pagrįstomis kontaktinėmis valandomis,
išsamiais studijų rezultatų ir kompetencijų paaiškinimais, vengiant privalomų disciplinų
dubliavimo ir pritaikant dalyko turinį Farmacijos fakulteto studentams;
Balsuota: 5 - už; 1- prieš; 0- susilaikė
2) „Vaistų kūrimas ir reguliacija“ (FF Klinikinės farmacijos katedra) gali būti svarstomas šio
dalyko programos įtraukimas ne anksčiau kaip į 2019/2020 m.m. IV k. specialybinių
pasirenkamųjų dalykų bloką tik tokiu atveju, jei autoriai koreguos dalyko pavadinimą,
vengiant dalinio sutapimo su kitais dalykais ar moduliais, kontaktines valandas (pagal
studijų planuose nurodytus parametrus), tikslus, rezultatus, uždavinius ir turinį peržiūrint ir vengiant pasikartojimo su jau esančiomis temomis kitose disciplinose vengiant
seminarų ir paskaitų temų dubliavimo. Būtina aiškiau pateikti informaciją apie vertinimo
kriterijus. Rekomenduojama atsižvelgti į Socialinių partnerių pasiūlymus išplėsti klinikinių
ir iki klinikinių tyrimų aspektus, įvertinti galimybes pagal tai koreguoti ir pavadinimą.
Balsuota: 5 - už; 1- prieš; 0- susilaikė
3) Bendradarbiaujant su Studijų centru Studijų tvarkaraščiuose numatyti konkrečius laikus
kontaktiniams pasirenkamųjų dalykų užsiėmimams vykdyti;
4) Nustatyti SPK darbo veiklą reglamentuojantį kriterijų, nurodantį netraukti naujų dalykų
į SKP dienotvarkę, kol padalinys SPK nepateiks paruoštos programos, kuri jau apsvarstyta
padalinio posėdyje.
Balsuota: 6 - už; 0- prieš; 0- susilaikė
SVARSTYTA:
6. Mokomosios knygos „Farmacinės botanikos, augalų anatomijos laboratoriniai darbai“ (aut. . R.
Raudonis, L. Raudonė, N. Savickienė, Z. Barsteigienė, G. Balčiūnaitė, V. Janulis)
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA:
Pritarti mokomosios knygos „Farmacinės botanikos, augalų anatomijos laboratoriniai darbai“
(aut. . R. Raudonis, L. Raudonė, N. Savickienė, Z. Barsteigienė, G. Balčiūnaitė, V. Janulis)
leidimui.
Balsuota: 6 - už; 0- prieš; 0- susilaikė
SVARSTYTA:
7. Kiti klausimai.
7.1 Dėl profesinės praktikos tvarkos, įskaitant praktikos atlikimo tvarką užsienyje (Kalbėjo Prof. R.
Morkūnienė, R. Minkutė, visi nariai);
7.2. Dėl studentų profesinės praktikos bazių parinkimo ir galimybių didinti LSMU vaistinės, kaip
mokomosios studentų praktikos bazės, panaudojimą (Kalbėjo Prof. R. Morkūnienė, visi nariai);
7.3. Egzaminavimo tvarkos pasikeitimų aptarimas (Kalbėjo Prof. R. Morkūnienė, Prof. Valdas Jakštas);
7.4. Soc. partnerių pasiūlymų aptarimas įskaitant poreikį diegti soc. partnerių organizuojamas paskaitas
ir padalinių dalyvavimą šioje iniciatyvoje (Kalbėjo Prof. R. Morkūnienė, Prof. Valdas Jakštas, prof. Jurga
Bernatonienė);
7.5. Dėl naujo pasirenkamojo dalyko 2019/2020 m.m. „Žmogiškųjų išteklių vadyba“ rengimo (Kalbėjo
Prof. J. Bernatonienė).
Studijų programos komiteto pirmininkas
prof. Valdas Jakštas
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Studijų programos komiteto sekretorė
dr. Jurgita Daukšienė
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