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Rezidentūros studijų programos tikslas
Pagrindinis parengti veterinarinės mikrobiologijos specialistą, žinantį geros laboratorinės praktikos principus,
gebantį savarankiškai diagnozuoti įvairių gyvūnų rūšių bakterines/grybines ligas, taikant šiuolaikiškus patogeninių
mikroorganizmų išskyrimo ir identifikavimo metodus, dirbantį savarankiškai ir specialistų komandoje.

Rezidentūros studijų turinys:
ciklų grupės

Rezidentūros studijų programos profilis
Rezidentūros studijų programos
Rezidentūros studijų programos
pobūdis
skiriamieji bruožai

Programą sudaro Privalomieji ir
savarankišką darbą.
Privalomieji
ciklai
orientuoti
į
veterinarijos gydytojo mikrobiologo
žinių ir gebėjimų gilinimą apie
bakterinių
ir
grybinių
ligų
mikrobiologinę
diagnostiką,
imunologinius ir genetinius infekcinių
ligų diagnostikos metodus, atsparumo
antimikrobinėms medžiagoms nustatymą
ir antimikrobinio gydymo principus,
mikroorganizmus
sukeliančius
gyvūnams ir paukščiams kvėpavimo,
virškinimo, šlapimo ir lytinės sistemos,
nervų, širdies, kraujagyslių ir limfinės
sistemos ligas išskyrimą, identifikavimą
ir
diferencinę
diagnostiką,
mikroorganizmų
patogeniškumą
ir

Taikomojo pobūdžio programa,
orientuota į praktinę veiklą bei
tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo
gebėjimus ir suteikianti veterinarijos
gydytojo mikrobiologo kvalifikaciją

Programa parengta, atsižvelgiant į LR
teisės aktus;
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
nutarimu „Dėl veterinarinės medicinos
rezidentūros nuostatų patvirtinimo” 2004
m. vasario 23 d. Nr. 206.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir
Mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu
„Dėl
medicinos
rezidentūros,
odontologijos
rezidentūros
bei
veterinarinės medicinos rezidentūros
studijų
programų
reikalavimų
ir
rezidentūros bazių atrankos ir vertinimo
nuostatų patvirtinimo” 2004 m. birželio
17 d. Nr. ISAK-969/V-445. Directive

virulentiškumą.
Pasirenkamieji ciklai skirti bendrųjų
kompetencijų ugdymui – Mokslinės
informacijos išteklių valdymas ir
Biostatistika

2005/36/ec of the european parliament
and of the council on the recognition of
professional qualifications. Strasbourg, 7
September 2005.
Bulajeva T., Lepaitė D., ŠileikaitėKaishauri D. Studijų programų vadovas.
Vilnius, 40 p., 2012 (parengtas vykdant
projektą „Europos kreditų perkėlimo ir
kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės
koncepcijos
parengimas:
kreditų
harmonizavimas
ir
mokymosi
pasiekimais
grindžiamų
studijų
programų medokikos kūrimas bei
diegimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-0100 Cumming AD, Ross MT. The Tuning
Project (medicine) – learning outcomes /
competences for udergraduate medical
education in Europe. Edinburgh: The
University of Edinburgh, 2008. Prieiga
per
internetą:
http://www.tuningmedicine.com;
Programa grindžiama teorinių studijų ir
praktinio darbo integracija nuo pirmųjų
studijų metų. Praktiniai įgūdžiai įgyjami
ir teorinis kursas įsisavinamas padedant
Universiteto dėstytojams – rezidentūros
bazės specialistams. Atskiri veterinarijos
mikrobiologijos rezidentūros ciklai vyks
VA Užkrečiamųjų
ligų katedros
mikrobiologijos
laboratorijoje
ir
patologijos centre.

Reikalavimai stojantiesiems
Į rezidentūrą priimami asmenys, įgiję veterinarijos
gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintys Lietuvos
Respublikoje ar užsienyje išduotą Lietuvoje teisės aktų
nustatyta tvarka pripažintą aukštojo mokslo diplomą ir
jo priedėlį.
Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programas
privalomas motyvacijos įvertinimas. Konkursiniai balai
skaičiuojami pagal universiteto priėmimo į rezidentūros
studijas sąlygose nurodytas konkursinio balo formules.
Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių teikiama
turintiems didesnį balą už mokslinę veiklą.

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Ankstesnių studijų rezultatai įskaitomi individualiai,
atsižvelgiant į ugdytas kompetencijas ir programos
siekinius, atitinkančius rezidentūros studijų programą
„Veterinarinė
mikrobiologinė
rezidentūra“
vadovaujantis LSMU Senato nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės
Laipsnį suteikiančios trečios pakopos studijos doktorantūroje
Profesinės veiklos galimybės
Veterinarijos gydytojas mikrobiologas gali dirbti Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto
(NMVRVI) laboratorijos departamente, bakteriologinių tyrimų skyriuje. Atskiri veterinarinės bakteriologijos
skyriai yra ir NMVRVI teritoriniuose skyriuose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose).
Veterinarijos gydytojas mikrobiologas, taip pat gali dirbti privačiame sektoriuje – smulkių gyvūnų klinikų
laboratorijose.

Studijų metodai
Taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos,
diskusijos su veterinarijos gydytojais rezidentais. Kasdienės
veiklos dienyno pildymas, pateikčių rengimas ir pristatymas,
asmeninio tobulėjimo plano sudarymas ir vykdymas.

Vertinimo metodai
Dalyvavimas paskaitose, aktyvumas diskusijų metu
žymimas atskiriame žiniaraštyje.
Atsiskaitymai žodžiu ir raštu vyksta kiekvieno ciklo
pabaigoje. Atsiskaitymas raštu vyksta testo forma,
pateikiami atviro ir uždaro tipo klausimai/užduotys,
klinikinės situacijos. Vertinama pažymiu dešimtbalėje
vertinimo sistemoje.

Gebėjimai ir įgūdžiai įgyjami praktiškai tiriant
patologinę/klinikinę medžiagą mikroskopiniu, bakteriologiniu,
imunologiniu/ serologiniu, molekulinės genetikos tyrimo
metodais ir sudarys 75 procentus rezidentūros studijų apimties.
Rezidentas dalyvaus VA Užkrečiamųjų ligų katedros
mikrobiologijos skyriuje kasdieniniame mikrobiologinių tyrimų
vertinime,
rezidentūros vadovo priežiūroje.

Nuolatinis mikrobiologinio darbo, atlikimo ir/ar
interpretavimo vertinimas kiekvieną dieną peržiūrint
Kasdienės veiklos dienyną ir užduočių įvykdymą
patvirtinant rezidentūros vadovo antspaudu.
Individualus mikroorganizmų išskyrimas iš
patologinės/klinikinės medžiagos, identifikavimas,
vertinimas, kiekvieną dieną atžymint Kasdienės veiklos
dienyne ir patvirtinant rezidentūros vadovo antspaudu.
Ciklo metu įgyti praktiniai įgūdžiai ir gebėjimai
vertinami pažymiu dešimtbalėje vertinimo sistemoje ir
įrašomi į Kasdienės veiklos dienyną bei Rezidento įskaitų
knygelę.
Mokslinės literatūros apžvalgų ir išskirtų
mikroorganizmų nagrinėjimo su literatūros apžvalga
pateikčių rengimas ir pristatymas pagal individualų
grafiką.
Mokslinio-tiriamojo darbo temą gali pasiūlyti pats
veterinarijos gydytojas rezidentas arba tai turi padaryti
rezidento vadovas. Preliminari mokslinio darbo tema,
tyrimo objektas ir metodai aptariami ir tvirtinami
rezidentūros programos koordinatoriaus.
Mokslinio-tiriamojo darbo rezultatai pristatomi darbo
vadovui ne vėliau kaip mėnuo iki baigiamojo egzamino.
Rezidentūros studijų programa baigiama paruošus
rezidentui baigiamąjį darbą, pasirinkto darbo tema, jį
viešai pristato kvalifikacijos komisijai. Baigiamasis
darbas vertinamas 10 balų sistemoje, žemiausias
teigiamas balas – 5.

Bendrosios kompetencijos
1.

Profesinės savybės

2.

Profesinė veikla

3.

Ekspertinė veterinarijos gydytojo veikla

Rezidentūros studijų programos siekiniai
Būti sąžiningu ir garbingu su tiriamų gyvūnų
laikytojais, laikytis veterinarinės medicinos
1.1.
etikos normų, būti kritišku kitų ir savo paties
atžvilgiu, kūrybingu ir iniciatyviu.
Gebėti įvertinti savo kompetencijų ribas
veterinarinės mikrobiologijos bei gretutinėse
specialybėse, ir, esant reikalui, kreiptis pagalbos,
veikti naujomis, veterinarinės mikrobiologijos
srityje atsiradusių situacijų, ypač reikalaujančių
skubių veiksmų, sąlygomis ir prie jų prisitaikyti,
2.1.
veikti savarankiškai, spręsti problemas ir priimti
sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje kartu
su kitų sričių specialistais, pirmiausiai su
patologais, virusologais, epidemiologais ir kt.,
gebėti organizuoti ir planuoti, įskaitant darbo
laiką.
Gebėti analizuoti gyvūnų ligas, nuolat tobulėti
veterinarinėje mikrobiologijoje mokantis visą
gyvenimą, gebėti taikyti teorines žinias
3.1.
praktikoje, gebėti perduoti savo žinias ir
gebėjimus jaunesniems kolegoms, gebėti
planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus.

Dalykinės kompetencijos
4.1.

4.

Gyvūnų infekcinių ligų etiologija, patogenezė,
epidemiologija, klinikiniai požymiai, diagnostika,
gydymas ir prevencijos principai

5.1.

5.

Veterinarinės mikrobiologijos darbo
organizavimas

Rezidentūros studijų programos siekiniai
Gebėti paaiškinti bendras bakterines ir grybines
žmonių bei gyvūnų ligas, sukėlėjų plitimo kelius
ir pagrindines priemones taikomas ligų
likvidavimui; gyvūnų bakterinių ir grybinių ligų
išplitimą Lietuvoje, rizikos veiksnius, lemiančius
jų atsiradimą; higienos ir darbo saugos
reikalavimus dirbant su klinikine/patologine
medžiaga, žinoti pagrindines vaistų grupes, jų
poveikį organizmui.

Gebėti
analizuoti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės, LR Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos bei Europos Sąjungos
įsakymus, nuostatus ir kitus direktyvinius
dokumentus, reglamentuojančius veterinarijos
gydytojo mikrobiologo darbą, jo pareigas, teises
ir kompetencijos reikalavimus,
darbo organizaciją veterinarinės mikrobiologijos
skyriuje, vedamą dokumentaciją, laboratorinę
įrangą ir jos valdymą; bei higienos ir darbo
saugos
reikalavimus
dirbant
su
klinikine/patologine medžiaga, užtikrinti, kad
mikrobiologijos studijų turinys būtų susijęs su
Lietuvos ir ES šalyse vykstančiais procesais ir
atspindėtų pasaulines ir Europos tendencijas.

6.

Veterinarinės mikrobiologijos diagnostiniai
tyrimai

5.2.

Gebėti tinkamai paimti klinikinę/patologinę
medžiagą
iš
įvairių
gyvūnų
sirgusių
bakterinėmis ir grybinėmis ligomis, pildyti
tiriamosios medžiagos priėmimo dokumentus,
paruošti mėginius tyrimui, vertinti mėginių
tinkamumą
ištyrimui,
numatyti
bakteriologinio/mikologinio
tyrimo
planą,
naudotis šiuolaikiška laboratorine technika ir
metodikomis, laboratorinėmis priemonėmis,
mikroorganizmų identifikavimo sistemomis,
vertinti tyrimų rezultatus, kaupti ir sisteminti
surinktus duomenis.

6.1.

Gebėti
pagal morfologinius, klinikinius ir
anamnezės duomenis prognozuoti
ligos
sukėlėją,
profesionaliai
identifikuoti,
diferencijuoti patogeninius mikroorganizmusinfekcinių ligų sukėlėjus, savarankiškai vertinti
bakteriologinių, imunologinių, molekulinėsbiologijos tyrimų rezultatus, rekomenduoti
gydymui tinkamas antimikrobines medžiagas.

