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2. Dėl žiniaraščių programavimo (E.Zimnickas);
3. Studijų kokybės vertinimo eiga (elektroninės apklausos per LSMUSIS) (T.Pozingis);
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1. SVARSTYTA: Socialinių partnerių (darbdavių) apklausos rezultatai. Analogiškų apklausų
kitose aukštosiose mokyklose/ šalyse apžvalga.
K.Mažeika pristatė LSMU absolventų, baigusių studijas 2011-2014 metais, karjeros stebėsenos
duomenų ataskaita. Taip pat buvo trumpai pristatyta analogiškų apklausų kitose aukštosiose
mokyklose/ šalyse apžvalga.
NUTARTA: įpareigoti komisijos narį K.Mažeiką suorganizuoti susitikimą su KVIS
koordinatoriais.
2. SVARSTYTA: Dėl žiniaraščių programavimo.
E.Zimnickas pristatė žiniaraščių programavimo darbų eigą, rezultatus ir terminus.
NUTARTA: rudens semestro pažymių suvedimą atlikti abejose (SIS ir LSMUSIS) sistemose,
testuojant keliuose padaliniuose.
3. SVARSTYTA: Studijų kokybės vertinimo eiga.
T.Pozingis pristatė studijų kokybės vertinimo eigą – kokie įgyvendinti reikalavimai ir realūs
sprendimo būdai. L.Jarukas pristatė Studijų kokybės apklausų patirtį dalinių studijų (pagal

Erasmus programą) metu Italijos universitete. Komisijos nariai išsakė pastabas bei
pageidavimus.
NUTARTA: 1. Iki 2016 m. sausio 2 d. sutvarkyti studijų kokybės ataskaitas, kad programų
komitetai galėtų matyti rezultatus;
2. Studentų atstovybė įsipareigoja pateikti atsakymą dėl studentų apklausų pildymo
privalomumo.
4. SVARSTYTA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos kokybės užtikrinimo
reglamentas.
L.Leonas trumpai pristatė situacija ir išsakė savo pastebėjimus. Įvyko diskusija.
NUTARTA: įvertinus išsakytas pastabas toliau tobulinti universiteto veiklos kokybės
reglamentą.
5. SVARSTYTA: Studijų kokybės aktualijos studentų akimis.
Studentų atstovybės deleguoti asmenys išsakė nuomonę Studijų kokybės stebėsenos ir
užtikrinimo universitete klausimais.
Posėdžio pirmininkas

prof. Daiva Rastenytė

Posėdžio sekretorius

prof. A.Macas

