VETERINARINĖS MEDICINOS
STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO 2017/2018 M.M. PAVASARIO SEMESTRO VEIKLOS ATASKAITA
(parengta vadovaujantis fakulteto strateginėmis gairėmis)
Uždavinys
Garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti.

1.1.

FAKULTETO STRATEGINĖS PRIEMONĖS
Bendradarbiaujant su Karjeros centru susitikti su mokiniais ir pristatyti programas bei jų teikiamas profesines ir kitas karjeros
galimybes.
Dalyvauta 10 LSMU Karjeros centro organizuojamose išvykose į mokyklas. Mokinių girdėjusių pranešimą skaičius – 785.
Atnaujinti visų programų pristatymus.
Atnaujintas VM studijų programos pristatymas, kuris viešinamas LSMU interneto svetainėje.
Uždavinys
1.2.

Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

FAKULTETO STRATEGINĖS PRIEMONĖS
Suderinti VM studijų programą su nacionaliniai teisės aktais, tarptautiniais studijų krypčių aprašais ir rekomendacijomis, EAEVE.
Studijų programa suderinta su nacionaliniai teisės aktais, tarptautiniais studijų krypčių aprašais ir rekomendacijomis, EAEVE.
Vykdant programos savianalizę, SPK teikė informaciją savianalizės komisijos rengėjams.
Atnaujintas VM 2018/19 m.m. studijų planas. Bendradarbiaujant su Bioetikos katedra atnaujintas dalyko „Veterinarijos profesinė etika ir
komunikacija“ pavadinimas ir turinys. Atnaujintas modulio „Propedeutika ir klinikinė patologija“ pavadinimas ir turinys. Bendradarbiaujant su
dėstytojais pakeistas ”Veterinarinė parazitologija“ dalyko pavadinimas į „Veterinarinė parazitologija ir naminių gyvūnų parazitinės ligos“.
Atnaujintas modulis „Gyvūnų akušerija ir reprodukcijos sutrikimai“ - padidinta modulio apimtis 1 ects, atnaujinti atskiri dalykų pavadinimai, į
kuriuos integruoti praktiniai įgūdžiai, išskirtas atskiras „Smulkiųjų gyvūnų akušerija, reprodukcijos sutrikimai ir praktinių įgūdžių formavimas“
dalykas, kuriam skirti 3 ects. Klinikinės praktikos sudėtyje studijų plane įrašyta Veterinarinės patobiologijos katedra.
Patvirtintas atnaujintas VM 6 metų strateginis studijų planas. Praplėstas modulis „Propedeutika ir klinikine patologija“, padidinus 1 ects
Laboratorinės diagnostikos dalį įjungiant abiejų klinikų dėstytojus. Išanalizavus dėstytojų pastabas Klinikinę farmakologiją nutarta dėstyti ne 4, o
3 kurse, nes šio dalyko žinių reikia parazitologijos dalykui. Parazitologijos dalyką strateginiame 6 metų studijų plane palikti 4 kurse. Prevencinę
veterinarinę mediciną dėstyti ne per du, o viename semestre. Baigiamojo projekto 2 kreditus iškelti iš 4 kurso, pasiūlyta baigiamąjį projektą
vykdyti 5-6 kurse. 6 kurse pasiūlyta labiau padidinti Klinikinės praktikos apimtį (iki 30 ects), o baigiamajam projektui iš viso skirti ne 30 ects

kaip buvo numatyta pirminiame strateginiame 6 metų studijų plane, bet vadovaujantis Veterinarinės medicinos programos aprašu sumažinti
apimtį iki 22.
Parengtas pasirenkamųjų dalykų 2018/2019 m.m. planas. Atlikta pasirenkamų dalykų analizė, įvertintas jų dėstymo tikslingumas
veterinarinės medicinos programos studentams. Rengiant planą buvo pasitelkti rezultatai gauti vykdant absolventų apklausą, taip pat buvo
sudaryta ir patvirtinta VM 1 kurso studentams skirta pasirenkamųjų dalykų analizės anketa. Išanalizavus VM 1 kurso 95 gautas anketas, ir
remiantis anketų rezultatais, pasirenkamųjų dalykų plane dalykas „Pasaulio biologinės įvairovė“ perkeltas į pavasario semestrą. Į pasirenkamųjų
dalykų planą įtraukti 22 nauji dalykai. Tame tarpe įtraukti naujų pasirenkamųjų dalykų lyderystės, valdymo bei kitomis aktualiomis bendrųjų
kompetencijų ugdymo temomis – profesinės literatūros vertimas (anglų k.), bendravimo psichologija, veterinarijos verslo pagrindai.
Pasirenkamieji dalykai plane išdėstyti taip, kad studentai galėtų gilinti žinias pasirinktoje srityje pagal gyvūnų grupes.
Plėtoti studijų kokybės vertinimo sistemą.
Buvo atliktos 3 apklausos: absolventų (išanalizuotos 109 anketos), 6 kurso studentų dėl dalyko Maisto higienos dėstymo ir vertinimo
(išanalizuotos 84 anketos), VM 1 kurso studentų dėl pasirenkamųjų dalykų vykdymo pavasario semestre (išanalizuotos 95 anketos). Rezultatų
suvestinė pateikta atskiroje ppt byloje.
Atnaujinti ir plėtoti studentų pasiekimų vertinimo sistemą.
Inicijuotas Maisto higienos praktikos tvarkos atnaujinimas. Atnaujinta LSMU VA Veterinarinės medicinos studijų programos studentų
maisto higienos praktikos tvarka.
Atnaujinta LSMU VA Veterinarinės medicinos studijų programos studentų klinikinės praktikos organizavimo, vykdymo ir atsikaitymo
tvarka. Patvirtintas Veterinarinės medicinos studento Praktinių įgūdžių dienynas.
Sudarytas ir patvirtintas padalinių dalyvaujančių VM baigiamųjų darbų rengime, sarašas.
Atnaujinta ir patvirtinta VM studijų magistro baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka.
Kita veikla
Įvertinta ir pritarta mokomosios knygos "Siuvamoji medžiaga ir siuvimo technika veterinarinėje chirurgijoje" (antrasis papildytas leidimas,
autoriai A. Noreika, V. Bižokas, V. Vaitkus) reikalingumui Vetertinarinės medicinos studijų studentams ir pasiūlyta fakulteto tarybai skirti
recenzentus.
Įvertinta ir pritarta mokomosios knygos "Veterinarinės patologijos atlasas" (autoriai Nomeda Juodžiukynienė, Albina Aniulienė)
reikalingumui Vetertinarinės medicinos studijų studentams ir pasiūlyta Veterinarijos fakulteto tarybai skirti recenzentus.
Veterinarinės medicinos studijų programos komiteto pirmininkas
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