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DARBOTVARKĖ:
1. VM, VMS ir MM studijų programų planų 2019/2020 m.m. svarstymas.

SVARSTYTA: VM, VMS ir MM studijų programų planai 2019/2020 m. m.
Prof. R. Želvytė NSMK nariams pateikė visų Veterinarijos fakulteto studijų programų (VM-V, VMU, VMS-P, VMS-U; VMS-PI, VMS-M, VMS-MU, VMS-MI, MM-P, MM-PI, MM-M, MM-MI ir
MM-MU) planus, kurie parengti ir apsvarstyti Studijų programų komitetuose (VM SKP 2018-09-03,
Nr. 18/19-01; MM SPK 2018-08-31, Nr.63; VMS SPK 2018-06-27, Nr. 11).
Prof. V. Riškevičienė pastebėjo, kad MM-P ir MM-PI modulyje „Įvadas į maisto mokslo studijas„
skirtingiems dalykus dėstantiems padaliniams netiksliai suskirstytos kontaktinės valandos –
prodekanas turėtų skaityti 4 val. paskaitų, o ne 2. Taip pat priminė, kad nuo š. m. rugsėjo 1 dienos
pakeistas Gyvulininkystės technologijos fakulteto pavadinimas į Gyvūnų mokslo fakultetą ir
padalinta Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra į dvi katedras: Gyvūnų veisimo ir Gyvūnų mitybos
(LSMU Tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. UT1-23-1). Todėl rekomendavo patikrinti
planus ar juose teisingai nurodyti šių padalinių pavadinimai. Analizuojant VM planus, prof. V.
Riškevičienė siūlo, suderinus su koordinuojančiais dėstytojais ir padalinių vadovais, prie modulių
„Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligos“ ir „Stambiųjų gyvūnų vidaus ligos“ dalykų nevardinti
skliausteliuose studijuojamų ligų, o nurodyti kokių gyvūnų ligos ir kokios sritys studijuojamos (pvz.:
dermatologija, egzotinių gyvūnų/arklių/galvijų ir kt. ligos) Prie modulių „Stambiųjų gyvūnų
chirurgija“ ir „Smulkiųjų gyvūnų chirurgija“ nurodyti analogiškai (stambiųjų/smulkiųjų gyvūnų
anesteziologija, ortopedija, oftamologija ir kt.). Komisijos nariai pritarė šiam siūlymui.
Prof. S. Petkevičius pasiūlė pakeisti VM-V ir VM-U programų dalyko „Prevencinė veterinarinė
medicina“ koordinuojantį dėstytoją, kuris perims šio dalyko dėstymą. Dėl tos pačios priežasties prof.
R. Želvytė pasiūlė pakeisti VM-U programos dalyko „Gyvūnų fiziologija“ koordinuojantį dėstytoją.
Komisijos nariai pritarė šiems siūlymams.
VMS ir MMM studijų planams pastabų nebuvo.
Studijų programų komitetams pakoregavus VM-V, VM-U, MM-P ir MM-PI programų planus,
NSMK nariai vienbalsiai pritarė visų Veterinarijos fakulteto studijų programų planams ir siūlo teikti
juos VF Tarybos tvirtinimui.

NUTARTA:
1. Pritarti visų Veterinarijos fakulteto studijų programų (VM-V, VM-U, VMS-P, VMS-U;
VMS-PI, VMS-M, VMS-MU, VMS-MI, MM-P, MM-PI, MM-M, MM-MI ir MM-MU) planams ir
teikti juos VF Tarybos tvirtinimui.
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