LSMU Veterinarijos fakulteto tarybos
Nuolatinės studijų ir mokslo komisijos posėdžio
Protokolas Nr. 9
2018-03-20
Posėdyje dalyvavo: prof. Saulius Petkevičius, prof. Vita Riškevičienė, prof. Loreta Šernienė,
prof. Vytuolis Žilaitis, prof. Rasa Želvytė
Posėdžio pirmininkė prof. R. Želvytė
Posėdžio sekretorė prof. L. Šernienė
DARBOTVARKĖ:
1. Moodle programos naudojimo galimybė 2018/2019 mokslo metais.
2. Vadovavimo baigiamiesiems darbams kvotos.
3. Baigiamųjų darbų temų pasiūla Moodle programoje.
4. 2018/2019 m. Veterinarinės medicinos studijų plano koregavimo svarstymas.
5. 2018/2019 m. pasirenkamųjų dalykų planų svarstymas.
6. Studentų nepasitenkinimo priežasčių analizė ir sprendimo galimybės.
POSĖDŽIO SVEČIAI:
Prof. M. Malakauskas
Prof. J. Žymantienė
Doc. B. Karvelienė
Dr. A. Rutkauskas
Prof. G. Zaborskienė
Prof. V. Oberauskas
Prof. A. Stimbirys
Doc. V. Baliukonienė
Sigita Ramonaitė
Vytautė Šakienė
Paulina Zavistavičiūtė
1. SVARSTYTA: Moodle programos naudojimo galimybė 2018/2019 mokslo metais
Prof. R. Želvytė priminė, kad anot Prorektoriaus studijoms prof. K. Petrikonio 2019 m. baigiasi
FirstClass naudojimo licencija, todėl palaipsniui Universiteto padaliniai studijų procese pradės
naudoti Moodle programą. Šios programos galimybės daug įvairesnės, todėl ji pasiūlė pradėti naudoti
šią programą nuo 2018/2019 mokslo metų ir palaipsniui pilnai įdiegti į Veterinarijos fakulteto studijų
procesą. Be to, šio proceso koordinavimui ji pasiūlė skirti asmenį, kuris būtų atsakingas už
informacijos sklaidą padaliniuose ir sklandų perėjimą iš FirstClass programos į Moodle. Dekanė prof.
V. Riškevičienė pritarė šiam siūlymui ir rekomendavo padalinių vadovams kreiptis į e-studijų skyrių
dėl mokymų naudotis Moodle programa organizavimo padaliniuose dar šiais mokslo metais. Prof. A.
Stimbirys pasiūlė organizuoti dėstytojų susirinkimą ir informuoti juos apie naujos programos
naudojimo galimybes. Tačiau Dekanė nurodė, kad jos potvarkiu bus skirtas koordinatorius, kuris
kiekvieno padalinio dėstytojams suteiks visą būtiną informaciją apie programą ir jos galimybes.
Dekanė, kreipdamasi į padalinių vadovus, paprašė informuoti dėstytojus apie tai, kad visais dėl
Moodle programos iškilusiais klausimais konsultuotųsi su paskirtu koordinatoriumi.

SMK pritarė siūlymui pradėti naudoti Moodle programą nuo 2018/2019 mokslo metų ir palaipsniui
pilnai ją įdiegti Veterinarijos fakulteto studijų procese bei teikti šį siūlymą VF Tarybos pritarimui.
Taip pat pritarė siūlymui rekomenduoti Dekanei savo potvarkiu paskirti asmenį atsakingą už Moodle
programos naudojimo informacijos sklaidą ir koordinavimą Veterinarijos fakulteto padaliniuose.
NUTARTA:
1. Siūlymą pradėti naudoti Moodle programą nuo 2018/2019 mokslo metų ir palaipsniui pilnai
ją įdiegti Veterinarijos fakulteto studijų procese teikti VF Tarybos pritarimui.
2. Rekomenduoti Veterinarijos fakulteto Dekanei savo potvarkiu skirti asmenį atsakingą už
Moodle programos naudojimo informacijos sklaidą ir koordinavimą Veterinarijos fakulteto
padaliniuose.
2. SVARSTYTA: Vadovavimo baigiamiesiems darbams kvotų nustatymas
Prof. R. Želvytė teigė, kad Fakulteto padaliniuose ir padalinių viduje yra labai netolygus baigiamųjų
darbų pasiskirstymas. Todėl ji pasiūlė kiekvienam padaliniui nustatyti kvotas baigiamųjų darbų
rengimui, atsižvelgiant į dėstytojų/mokslininkų, turinčių teisę vadovauti baigiamajam darbui, skaičių
padalinyje. Ji priminė, kad reikalavimai baigiamųjų darbų vadovams yra nustatyti kiekvienos studijų
programos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkose, patvirtintose VF Tarybos
posėdžiuose. Vadovaujantis šiomis tvarkomis, baigiamųjų darbų vadovų kandidatūros yra
tvirtinamos katedros (klinikos / instituto) posėdyje. Semestro, kuriame studentai renkasi baigiamųjų
darbų vadovus, pradžioje kiekvieno fakulteto, dalyvaujančio VM, VMS arba MM programos
studijose, kiekvienas padalinys, dėstantis specialaus lavinimo arba studijų krypties mokslo pagrindų
dalykus, pateiktų VF dekanatui protokolo išrašą su nurodytu kandidatų vadovauti baigiamiesiems
darbams sąrašu. Vadovaujantis kandidatų ir studentų skaičiais būtų paskirstomos kvotos
padaliniams. Dekanė priminė, kad vadovaudamiesi VF strateginės plėtros gairėmis, privalome
tausoti gamtinius išteklius ir pasiūlė informaciją apie padalinių patvirtintus kandidatus vadovauti
baigiamiesiems darbams perduoti naudojantis Office 365 teikiamomis galimybėmis. Prof. M.
Malakauskas pasiteiravo ar katedra turėtų patvirtinti ir pateikti bendrą visoms studijų programoms
baigiamųjų darbų kandidatų sąrašą, ar atskirą sąrašą kiekvienai studijų programai. Dekanė nurodė,
kad kiekvienos programos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkoje reikalavimai
vadovams skiriasi, todėl kiekvienai programai turėtų būti tvirtinamas atskiras sąrašas. Prof. M.
Malakauskas pasiūlė padaliniuose kandidatų sąrašus tvirtinti du kartus per metus, t. y. rugsėjo ir
vasario mėn. Prof. R. Želvytė atkreipė dėmesį į tai, kad tvirtinant vadovų sąrašą konkrečiai studijų
programai, reikėtų atsižvelgti kuriame semestre tos programos studentai renkasi vadovus. Dekanė
pasiūlė baigiamųjų darbų rengime dalyvauti ir tiems padaliniams, kurie Veterinarijos fakulteto
studijų programose nedėsto, pvz. VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto mokslininkams. Be
to, prof. Žilaitis pasiūlė baigiamųjų darbų rengime dalyvauti ir Gyvulininkystės instituto Gyvūnų
reprodukcijos skyriaus mokslininkams. Dekanė pasiūlė SPK pirmininkams patikslinti Universiteto
padalinių sąrašą, kurie galėtų dalyvauti rengiant baigiamuosius darbus.
SMK nariai vienbalsiai pritarė siūlymui kiekvienam padaliniui nustatyti kvotas baigiamųjų darbų
rengimui, atsižvelgiant į dėstytojų/mokslininkų, turinčių teisę vadovauti baigiamajam darbui, skaičių
padalinyje ir teikti šį siūlymą VF Tarybos pritarimui.
SMK nariai vienbalsiai pritarė siūlymams, vadovaujantis VF kiekvienos studijų programos
baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkomis, įpareigoti padalinių, kurie dalyvaus VF
studijų programų studentų baigiamųjų darbų rengime, vadovus padalinio posėdyje patvirtinti
kandidatų vadovauti baigiamiesiems darbams sąrašus rugsėjo ir/ar vasario mėn., atsižvelgiant į tai,

kuriame semestre kiekvienos programos studentai renkasi vadovus; patvirtintą kandidatų sąrašą
perduoti VF dekanatui naudojantis Office 365 programa.
SMK nariai vienbalsiai pritarė siūlymui įpareigoti SPK pirmininkus patikslinti Universiteto
padalinių sąrašą, kurie galėtų dalyvauti rengiant VF studijų programų baigiamuosius darbus.
NUTARTA:
1. Siūlymą kiekvienam padaliniui nustatyti kvotas baigiamųjų darbų rengimui, atsižvelgiant į
dėstytojų/mokslininkų, turinčių teisę vadovauti baigiamajam darbui, skaičių padalinyje teikti VF
Tarybos pritarimui.
2. Įpareigoti MM, VMS ir VM studijų program komitetų pirmininkus patikslinti Universiteto
padalinių sąrašą, kurie galėtų dalyvauti rengiant VF studijų programų baigiamuosius darbus.
3. Įpareigoti padalinių, kurie dalyvaus VF studijų programų studentų baigiamųjų darbų
rengime, vadovus padalinio posėdyje tvirtinti vadovų kandidatūrų sąrašus rugsėjo ir/ar vasario mėn.,
atsižvelgiant į tai, kuriame semestre kiekvienos programos studentai renkasi vadovus ir patvirtintą
kandidatų sąrašą perduoti VF dekanatui naudojantis Office 365 programa.
3. SVARSTYTA: Baigiamųjų darbų temų pasiūla Moodle programoje
Siekiant palengvinti studentams baigiamojo darbo vadovo pasirinkimą ir užtikrinti vadovavimo
baigiamiesiems darbams kvotų paskirstymą, prof. R. Želvytė pasiūlė baigiamųjų darbų vadovų
pasirinkimą vykdyti Moodle programoje. Programoje būtų nurodytas padalinys, visi
dėstytojai/mokslininkai, kurių kandidatūros patvirtintos padalinių posėdžiuose, preliminarios
baigiamųjų darbų temos bei studentų skaičius, kuriam kandidatas gali vadovauti ir tada studentai
turėtų galimybę pasirinkti vadovą. Dekanės nuomone, galbūt studentai vadovą galėtų rinktis Office
365 programoje, nes nuo š. m. rugsėjo mėn. jie taip pat galės naudotis šia programa. Doc. B.
Karvelienė pritarė Dekanei, nes tokiu būdu visiems padaliniams būtų prieinama informacija apie
preliminarias temas ir todėl būtų išvengta temų pasikartojimo. Prodekanas prof. V. Oberauskas
abejoja ar Office 365 tinkama programa vadovų pasirinkimui, nes kiekvienas prisijungęs asmuo gali
keisti įrašus savo nuožiūra. Todėl, jo nuomone, ši programa labiau tinka komunikavimui tarp
dėstytojų ir padalinių, o vadovų pasirinkimui jis pasiūlė naudoti Moodle programą. Taip pat prof. V.
Oberauskas pasiūlė prie kiekvieno kandidato vadovauti baigiamiesiems darbams pateikti trumpą jo
vykdomos mokslinės veiklos aprašą, kuris leistų studentui susidaryti nuomonę apie galimą
baigiamojo darbo temą, tuo atveju, jei vadovas nepateikė preliminarios temos arba su studentu
nesuderino kitos, pvz. studento pasiūlytos, temos vykdymo. Surinkus visą informaciją apie vadovus,
ji turėtų būti perkeliama į Moodle programą ir tada teikiama studentų pasirinkimui. Už informacijos
apie kandidatus perkėlimą ir vadovų pasirinkimo koordinavimą padalinyje, Prodekano siūlymu,
turėtų būti atsakingi studijų administratoriai. Vadovaudamiesi pateikta informacija, studentai galėtų
rinktis vadovą. Kilus neaiškumams, anot prof. G. Zaborskienės, Moodle programoje studentas gali
tiesiogiai parašyti dėstytojui klausimą ir tokiu būdu viską išsiaiškinti. Vyko diskusija kokiu principu
studentai galėtų rinktis vadovą. Tačiau vieninga nuomonė nepasiekta, todėl Dekanė pasiūlė parengti
baigiamojo darbo vadovo pasirinkimo tvarką Veterinarijos fakulteto studijų programose ir šį darbą
paprašė atlikti prodekaną prof. V. Oberauską.
SMK nariai pritarė siūlymui baigiamųjų darbų vadovų pasirinkimą vykdyti Moodle programoje ir
teikti šį siūlymą VF Tarybos pritarimui.
SMK nariai pritarė siūlymui įpareigoti kandidatus vadovauti baigiamiesiems darbams pateikti
trumpą savo vykdomos mokslinės veiklos aprašą Office 365 programoje, kuris leistų studentui
susidaryti nuomonę apie galimą baigiamojo darbo temą, tuo atveju, jei vadovas nepateikė
preliminarių temų.

SMK nariai pritarė siūlymui įpareigoti VF prodekaną prof. V. Oberauską parengti baigiamojo darbo
vadovo pasirinkimo tvarką Veterinarijos fakulteto studijų programose.
SMK nariai pritarė siūlymui pavesti padalinių studijų administratoriams informaciją apie vadovus
perkelti į Moodle programą ir, vadovaujantis parengta baigiamojo darbo vadovo pasirinkimo tvarka,
teikti studentų pasirinkimui.
NUTARTA:
1. Siūlymą baigiamųjų darbų vadovų pasirinkimą vykdyti Moodle programoje teikti VF
Tarybos pritarimui.
2. Įpareigoti kandidatus į baigiamųjų darbų vadovus pateikti trumpą savo vykdomos mokslinės
veiklos aprašą Office 365 programoje, kuris leistų studentui susidaryti nuomonę apie galimą
baigiamojo darbo temą, tuo atveju, jei vadovas nepateikė preliminarių temų.
3. Įpareigoti VF prodekaną prof. V. Oberauską parengti baigiamojo darbo vadovo pasirinkimo
tvarką Veterinarijos fakulteto studijų programose.
4. Pavesti padalinių studijų administratoriams informaciją apie vadovus perkelti į Moodle
programą ir, vadovaujantis parengta baigiamojo darbo vadovo pasirinkimo tvarka, teikti
studentų pasirinkimui.
4. SVARSTYTA: 2018/2019 m. Veterinarinės medicinos studijų koreguotas planas
Prof. R. Želvytė priminė, kad VF Taryboje rugsėjo 25 d. buvo patvirtintas 2018/2019 m. m. VM
studijų planas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. vykusio išorinio VM programos vertinimo
suvestinės išvadose (SKVC) buvo nurodyta nepakankama dalykų horizontalioji ir vertikalioji
integracija VM programoje, SMK nutarė pavesti VM studijų programos komitetui pakoreguoti VM
studijų planą, sujungiant kai kuriuos dalykus, tokiu būdu užtikrinant integraciją (2017-11-14, prot.
Nr. 4). VM SPK, suderinę su koordinuojančiais dalykų dėstytojais, sujungė kai kuriuos dalykus ir
plane nurodė – integruotas kursas, pakoregavo dalyko pavadinimą – „Veterinarinė parazitologija ir
naminių gyvūnų parazitinės ligos“. Dekanė pasidomėjo, kodėl dalyke „Gyvūnų akušerija ir
reprodukcijos sutrikimai“ praktinių įgūdžių formavimas vyks tik Stambiųjų gyvūnų klinikoje, ar tai
nereiškia, kad Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika praktinių įgūdžių neformuos? Doc. B.
Karvelienė nurodė, kad praktiniai įgūdžiai įtraukti į dalyko aprašą, bet pavadinime neatsispindi.
Todėl Dekanė pasiūlė pakoreguoti Akušerijos ir ginekologijos dalykų pavadinimus, pavadinime
nurodant praktinių įgūdžių formavimą. Prof. V. Oberauskas pasiūlė Patologijos centrą nurodyti kaip
vieną iš Klinikinės praktikos bazių ir paskirti 0,1 kreditų, sumažinant po 0,05 kreditų Stambiųjų
gyvūnų ir Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoms. Klinikų vadovai neprieštaravo. Taigi
Veterinarinės medicinos ir Veterinarinės medicinos užsieniečiams studijų planai posėdžio metu
pakoreguoti atsižvelgiant į pateiktas pastabas.
SMK vienbalsiai pritarė pakoreguotiems 2018/2019 m. Veterinarinės medicinos ir Veterinarinės
medicinos užsieniečiams studijų planams bei siūlo juos tvirtinti VF Taryboje.
NUTARTA:
1. Pritarti pakoreguotiems 2018/2019 m. Veterinarinės medicinos ir Veterinarinės medicinos
užsieniečiams studijų planams ir teikti juos VF Tarybos tvirtinimui.
5. SVARSTYTA: 2018/2019 m. pasirenkamųjų dalykų planų svarstymas
Prof. R. Želvytė informavo posėdžio dalyvius, kad MM ir VMS programų pasirenkamųjų dalykų
planai SMK nariams buvo išsiųsti el.paštu.

Prof. G. Zaborskienė pristatė MM programos pasirenkamųjų dalykų planą ir nurodė nežymius
pataisymus.
Prof. L. Šernienė pristatė VMS programos pasirenkamųjų dalykų planą. Ji nurodė, kad viena iš
problemų koreguojant studijų planus yra nepakankamas informacijos kiekis gaunamas iš padalinių
apie dėstytojų kaitą. Todėl planuose būna nurodyti dėstytojai, kurie jau nebedirba. Dekanė įpareigojo
Prodekaną surengti posėdį, kuriame dalyvautų padalinių studijų administratoriai, padalinių vadovai,
SPK pirmininkai ir išaiškinti kokie turėtų būti administratorių veiksmai planuojant, koordinuojant ir
derinant studijų planus. Taip pat į posėdį reikėtų pakviesti ir kitų fakultetų padalinių, dalyvaujančių
VF programų studijose, atstovus. SMK nariai pritarė Dekanės siūlymui.
Prof. V. Oberauskas pristatė VM programos pasirenkamųjų dalykų skirstymą į dalykų grupes ir
preliminarų planą. Jis nurodė, kad planas dar derinamas su dėstytojais, nes kitiems mokslo metams
yra pasiūlyta nemažai naujų pasirenkamųjų dalykų. Prof. V. Oberauskas pasiūlė pasirenkamąjį
dalyką „Biologinė pasaulio įvairovė“ perkelti iš 1 semestro į 2, nes I kurso studentų apklausų
rezultatai parodė, kad 40 proc. studentų 2 semestre pasiūlytų trijų pasirenkamųjų dalykų buvo per
mažai. Be to, prašymą perkelti šį dalyką dėstantys dėstytojai pateikė VM SPK ir VF Tarybos
pirmininkui. Šiam siūlymui SMK nariai pritarė.
Prof. R. Želvytė pasiūlė SPK pirmininkams pilnai parengti MM, VMS bei VM pasirenkamųjų dalykų
planus ir tada virtualiai juos svarstyti. Šiam siūlymui SMK nariai pritarė.
NUTARTA:
1. Įpareigoti VF Prodekaną surengti posėdį, kuriame dalyvautų padalinių studijų
administratoriai, padalinių vadovai, SPK pirmininkai ir išaiškinti kokie turėtų būti administratorių
veiksmai planuojant, koordinuojant ir derinant studijų planus.
2. VM programos pasirenkamąjį dalyką „Biologinė pasaulio įvairovė“ perkelti iš 1-ojo
semestro į 2-ąjį.
3. Pavesti MM, VMS ir VM SPK pirmininkams pilnai parengti pasirenkamųjų dalykų planus
ir teikti juos svarstymui Studijų ir mokslo komisijoje.
6. SVARSTYTA: Studentų nepasitenkinimo priežasčių analizė ir sprendimo galimybės
Prof. R. Želvytė priminė, kad SPK vykdo studentų apklausas ir sprendžia iškilusias problemas.
Tačiau ne visas problemas SPK pajėgi išspręsti. VMS studijų programos komiteto pirmininkė prof. L.
Šernienė nurodė, kad VMS studentai nuolat skundžiasi dėl nepatogios auditorijos kalvėje ir prašo
tinkamai sureguliuoti atstumą tarp stalo ir suolų. Dekanė įsipareigojo pranešti apie tai Darbuotojų
saugos ir sveikatos tarnybos vadovei R. Veličkienei bei prašyti, kad specialistai įvertintų normatyvų
neatitikimus.
NUTARTA:
1. Pavesti VF Dekanei spręsti problemą dėl sąlygų gerinimo kalvės auditorijoje.
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