Patvirtinta
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nutarimu Nr. 17-01

Studijų kokybės užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete
n u o s t a t o s

I. Bendroji dalis
1. Studijų kokybė – integralus studijų organizavimo, dėstytojų dalykinės kvalifikacijos raiškos bei
dėstymo ir studijų priemonių santykis, lemiantis studijų dalyko/modulio dėstymą, studijų proceso
organizavimą, dėstytojo bei studentų tarpusavio santykius.
2. Studijų kokybės uţtikrinimo nuostatos (toliau – Nuostatos) parengtos vadovaujantis Europos
aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės uţtikrinimo nuostatomis bei pagrindiniais principais ir šiais
teisės aktais:
2.1. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. vasario 15 d. rekomendacija „Dėl tolesnio
Europos bendradarbiavimo uţtikrinant aukštojo mokslo kokybę“;
2.2. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, priimtas 2009 m. balandţio 30 d. Nr.
XI-242 (Ţin., 2009, Nr. 54-2140);
2.3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statutas (Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m.
birţelio 30d. nutarimo Nr. XI-973 2 priedėlis);
2.4. Universiteto strateginės plėtros planas;
2.5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų
studijų reglamentas (LSMU Senato 2010 m. spalio 29 d. nutarimas Nr.2-06);
2.6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos rezidentūros reglamentas (LSMU
Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 5-06);
2.7. Lietuvos sveikatos universiteto klinikinės medicinos praktikos reglamentas (LSMU Senato
2011 m. balandţio 15 d. nutarimas Nr. 8-08);
2.8. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto odontologijos rezidentūros reglamentas (LSMU
Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 5-06);
2.9. Veterinarinės medicinos rezidentūros reglamentas (LSMU Senato 2011 m. rugsėjo 30 d.
nutarimas Nr.13-01);
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2.10. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti
konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka (LSMU Senato 2010 m. gruodţio 23 d.
nutarimas Nr. 4-3);
2.11. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos uţtikrinimo
tvarka (LSMU Senato 2011 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 5-07).
3. Šios Nuostatos reglamentuoja vidines studijų kokybės uţtikrinimo procedūras, būdus ir
priemones Lietuvos sveikatos mokslų universitete (toliau – LSMU, Universitete), grindţiamas
Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės uţtikrinimo nuostatomis bei pagrindiniais
principais.
4. Studijų kokybės uţtikrinimas Universitete vykdomas vadovaujantis šiomis nuostatomis:
4.1. įgyvendinama kokybės uţtikrinimo politika;
4.2. studijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų tvirtinimas, stebėsena bei vidinis ir išorinis
reguliarus vertinimas;
4.3. vadovaujantis nustatytais kriterijais ir procedūromis vykdomas studentų studijų rezultatų
vertinimas;
4.4. uţtikrinama dėstytojų kompetencijos ir dėstymo kokybė;
4.5. reguliariai priţiūrimi, vertinami ir tobulinami studijų ištekliai ir parama studentams;
4.6. uţtikrinama informacijos apie studijas (studijų programas, studijų dalykus, studijų
rezultatus, dėstytojų kompetenciją, studijų kokybės vertinimo rezultatus, studentų
nuomonės apie studijas) kaupimo sistema;
4.7. uţtikrinamas viešas informavimas.
II. Studijų kokybės užtikrinimo veiklos
5. Studijų kokybės uţtikrinimo politiką formuoja Universiteto Senatas, vadovaudamasis LSMU
statutu. Studijų kokybės uţtikrinimas realizuojamas šiomis įteisintomis ir viešai skelbiamomis
veiklomis:
5.1. Studijų kokybės uţtikrinimo politika įgyvendinama:
-

vadovaujantis Universiteto Statutu, Universiteto strateginės plėtros planu ir kitais LSMU
Senato patvirtintais studijas reglamentuojančiais dokumentais, kurių rengime ir
svarstyme dalyvauja visi akademinės bendruomenės nariai; šių dokumentų visuma kuria
terpę, kurioje itin vertinama kokybės bei kokybės uţtikrinimo svarba mokyklos veiklai;
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-

studijų kokybės uţtikrinimą savo kompetencijų ribose koordinuoja Studijų kokybės
stebėsenos ir uţtikrinimo komisija, fakultetų dekanatai, studijų centras, podiplominių
studijų centras, tarptautinių ryšių ir studijų centras, rektoratas;

-

uţ studijų kokybės uţtikrinimą atsakingi visi studijų procese dalyvaujantys padaliniai;

-

Universiteto Studijų kokybės stebėsenos ir uţtikrinimo komisija koordinuoja studijų
kokybės stebėjimą, vertinimą ir tobulinimą.

5.2. Studijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų tvirtinimas, stebėsena bei vidinis ir išorinis
reguliarus vertinimas:
-

rūpinamasis studijų programų sandara ir turiniu, vykdant nuolatinį periodišką programų
vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais išorinio studijų
programų vertinimo reikalavimais ir Senato patvirtintame „LSMU Pirmosios ir antrosios
pakopos bei vientisųjų studijų reglamente“, „LSMU Medicinos

rezidentūros

reglamente“, „LSMU odontologijos rezidentūros reglamente“, „Veterinarinės medicinos
rezidentūros reglamente“, „Studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarkoje“
įteisintomis rengimo ir tvirtinimo procedūromis. Studijų programos perţiūrimos ir
atnaujinamos kasmet tvirtinant ateinančių mokslo metų studijų planus. Studijų programų
pakeitimus svarsto ir tvirtina Universiteto fakultetų tarybos, rektoratas ir LSMU Senatas;
-

aiškių numatomų mokymosi rezultatų tobulinimas ir skelbimas, naudojant LSMU
studijų informavimo sistemos (SIS) elektroninių dalykų aprašų duomenų bazę, kurios
pildymas reglamentuojamas Senato patvirtintame „LSMU Pirmosios ir antrosios
pakopos bei vientisųjų studijų reglamente“;

-

nuolatinio grįţtamojo ryšio palaikymas su studentais, dėstytojais darbdaviais, darbo
rinkos atstovais ir su kitomis susijusiomis organizacijomis pagal Senato patvirtintą
„Studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarką“.

5.3. Studentų studijų rezultatų vertinimas vykdomas vadovaujantis Senato patvirtintais
dokumentais – „LSMU Pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų reglamentu“,
„LSMU Medicinos rezidentūros reglamentu“ „LSMU odontologijos rezidentūros
reglamentu“, „Veterinarinės medicinos rezidentūros reglamentu“:
-

Universitete studentų studijų rezultatų stebėsena vykdoma nuolat, svarstant padaliniuose,
Fakultetų tarybose, rektorate;

-

studijų rezultatų vertinimo rezultatai kaupiami LSMU studijų informavimo sistemoje
(SIS) naudojamose elektroninėse ţiniaraščių formose, kurių rengimą ir pildymą
reglamentuoja Senato patvirtintas „LSMU pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų
studijų

reglamentas“,

„LSMU

Medicinos

rezidentūros

reglamentas“

„LSMU
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odontologijos

rezidentūros

reglamentas“,

Veterinarinės

medicinos

rezidentūros

reglamentas“.
5.4. Dėstytojų kompetencijos ir dėstymo kokybė uţtikrinama vadovaujantis mokslo, studijų ir
sveikatos prieţiūros principų vienove, dėstytojų atestacija, dėstytojų profesinės
kvalifikacijos ir edukacinės kompetencijos tobulinimu, studentų vertinimu:
-

dėstytojų profesinė kompetencija apibrėţta Senato patvirtintoje „Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų
organizavimo ir atestavimo tvarkoje“, kuria vadovaujantis vykdomas dėstytojų
priėmimas į atitinkamas pareigas;

-

dėstytojų

edukacinės

vadovaujantis

kompetencijos

Universiteto

Senate

uţtikrinimas
patvirtinta

ir

„LSMU

tobulinimas

vykdomas

dėstytojų

edukacinės

kompetencijos uţtikrinimo tvarka“.
Studijų ištekliai ir parama studentams:

5.5.
-

išteklius planuoja studijose dalyvaujantys padaliniai, atsiţvelgdami į studijų programas
ir Universiteto strateginės plėtros planą, bei Universiteto finansines galimybes;

-

studijoms reikalingų išteklių pakankamuno vertinimas vykdomas vadovaujantis
institucinio vertinimo kriterijais ir padalinių apklausos ir savianalizės rezultatais;

-

parama studentams vykdoma vadovaujantis Senato patvirtintais „LSMU primosios,
antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų skatinimo ir rėmimo nuostatais“.

5.6. Informacijos apie studijas (studijų programas, studijų dalykus, studijų rezultatus, dėstytojų
kompetenciją, studijų kokybės vertinimo rezultatus, studentų nuomonės apie studijas)
kaupimo sistema. Universitetas kaupia, analizuoja ir naudoja informaciją, padedančią
veiksmingai valdyti studijų kokybę, panaudodamas elektroninę studijų informavimo
sistemą (SIS) ir kurdamas intranetą:
-

studentų paţangos ir rezultatų rodikliai kaupiami ir analizuojami panaudojant SIS
elektroninio ţiniaraščio formas;

-

Karjeros centre studentams teikiama informacija apie

karjeros galimybes ir

analizuojami absolventų įsidarbinimo rodikliai;
-

kaupiama ir analizuojama studentų, absolventų, socialinių partnerių nuomonė apie
Universiteto studijų programas ir jų kokybę, reglamentuojamą „Studentų, dėstytojų ir
socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarkoje“;

-

studijų proceso ir dėstymo kokybė analizuojama panaudojant SIS visuotinę elektroninę
studentų apklausą, reglamentuojamą „Studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių
(darbdavių) nuomonės tyrimo tvarkoje“;
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-

duomenys apie studentus kaupiami elektroninėje studentų duomenų bazėje;

-

panaudojant Universiteto internetą, visuotinai prieinama informacija apie studijų
organizavimą (planai, tvarkaraščiai), studijoms reikalingų patalpų uţimtumą;

-

kuriamas Universiteto intranetas, siekiant studentams visuotino mokymosi priemonių
prieinamumo;

-

panaudojant Universiteto internetą skelbiami pagrindiniai veiklos rodikliai.

5.7. Viešas informavimas uţtikrinamas:
-

nuolat skelbiant Universiteto spaudoje, internetinėje erdvėje naujausią tikslią ir nešališką
kiekybinę bei kokybinę informaciją apie vykdomas studijų programas ir suteikiamas
kvalifikacijas;

-

pateikiant būtiną informaciją stojantiesiems;

-

skelbiant ir nuolat atnaujinant informaciją apie studijų proceso kokybės uţtikrinimą ir
tobulinimą;

-

viešai internetinėje erdvėje skelbiant Universiteto išorinio vertinimo bei studijų
programų akreditavimo terminus ir Universiteto institucinio bei studijų programų
išorinio vertinimo rezultatus.

6. Studentai dalyvauja studijų kokybės uţtikrinimo veikloje įtraukiant Studentų atstovybės atstovus
į Universiteto Studijų kokybės stebėsenos ir uţtikrinimo komisiją ir kitas studijų kokybės
uţtikrinimo veiklas, teikia siūlymus dėl studijų kokybės uţtikrinimo veiklų ir priemonių tobulinimo
ir įgyvendinimo.
7. Vidaus audito tarnyba stebi ir vertina studijų proceso eigą ir vykdymą, išteklių panaudojimo
efektyvumą.
III. Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija
8. Studijų kokybės stebėjimą, vertinimą ir tobulinimą koordinuoja LSMU Studijų kokybės
stebėsenos ir uţtikrinimo komisija (toliau – Komisija):
8.1. Komisija sudaroma vieneriems metams, nuolat atnaujinant Komisijos sudėtį;
8.2. Komisija darbą pradeda mokslo metų birţelio 1 dieną; Komisijos darbo pabaiga – kitų
mokslo metų geguţės 31 d.;
8.3. Komisiją sudaro šie nariai: prorektorius studijoms, studijų centro vadovas, studijų centro
vadovo paskirtas studijų centro darbuotojas (komisijos sekretorius), po vieną Universiteto
fakultetų, Podiplominių studijų centro, Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanų,
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Karjeros centro vadovo deleguotą atstovą, trys Studentų atstovybės deleguoti studentų
atstovai, Rektoriaus paskirtas Komisijos atsakingasis sekretorius;
8.4. Komisijos pirmininkas yra prorektorius studijoms, jį pavaduoja Studijų centro vadovas,
atsakingasis sekretorius ar kitas pirmininko paskirtas komisijos narys.
9. Komisijos funkcijos:
9.1. nustato studijų proceso kokybės stebėjimo ir vertinimo formą;
9.2. organizuoja studijų proceso kokybės vertinimo formų bei joms naudojamų priemonių ir
anketų studijų proceso kokybei vertinti parengimą;
9.3. koordinuoja studijų proceso kokybės vertinimo eigą fakultetuose, parenka vertintinus
dalykus;
9.4. vertina studijų proceso kokybės stebėjimo rezultatus;
9.5. vertindama rezultatus, esant reikalui gali kviesti uţ studijų dalykus atsakingų padalinių
vadovus ir dėstytojus kartu aptarti rezultatus ir numatyti galimus būdus trūkumams šalinti;
9.6. atsiţvelgdama į studijų proceso kokybės vertinimo rezultatus, teikia pasiūlymus dėl
studijų programų ir dėstymo kokybės tobulinimo ir pakeitimų;
9.7. esant reikalui teikia siūlymus fakultetų dėstytojų priėmimo į darbą ir Senato atestacinei
komisijai;
9.8. Universiteto interneto tinklalapyje, intranetu ir kitais būdais viešai skelbia studijų kokybės
stebėjimo, vertinimo ir tobulinimo Universitete rezultatus, taip pat gali skelbti kitus
duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas;
9.9. priima sprendimą dėl studijų proceso kokybės vertinimo rezultatų skelbimo laiko ir
formos.

IV. Baigiamosios nuostatos
10. Sprendimą dėl Studijų kokybės vertinimo uţtikrinimo nuostatų pakeitimų priima Senatas.
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