LSMU MA FF
FARMACIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETO

PROTOKOLAS
Nr. 2017-A-02
2017-10-19
Kaunas, FF
D a l y v a v o:
Nariai:
Pirmininkas prof. Valdas Jakštas;
Prof. Jurga Bernatonienė;
Doc. Vilma Petrikaitė;
Dr. Jurgita Daukšienė;
Stud. Augustė Judickaitė
Stud. Uršulė Kalvaitytė
Svečiai:
Dekanė prof. Ramunė Morkūnienė;
DIENOTVARKĖ
1. Farmacijos studijų programų komiteto darbinių principų svarstymas ir komiteto darbo
reglamento formavimo inicijavimas;
2. Komiteto sekretoriaus rinkimai;
3. Farmacijos studijų programų komiteto 2017/2018 m. m. darbo plano svarstymas;
4. Funkcijų pasiskirstymas tarp komiteto narių;
5. Farmacijos studijų programų turinio svarstymo inicijavimas ir fakulteto studijų programų
atnaujinimo žingsnių (pagal Komiteto metinį planą) svarstymas;
6. Studijų programos įgyvendinimui reikalingų ir turimų materialiųjų išteklių bei studijų
medžiagos adekvataus pateikimo universiteto intraneto sistemoje svarstymas ir siūlymų
teikimas;
7. Studijų eigos aptarimo su studentų atstovybės atstovais, studentais, studijuojančiais Farmacijos
programoje ir dėstytojais susitikimų inicijavimas;
8. Farmacijos praktikos bazių vientisųjų studijų programa – Farmacija; Farmacija užsieniečiams
svarstymas;
9. Farmacijos studijų programos turinio viešinimo mokinių tarpe ir visuomenėje bei į studijų
kokybę nukreiptos programų vizijos aptarimas;
10. MBD reglamento versijos anglų kalba svarstymas;
11. Andrejaus Ževžikovo, Konrado Vaitkevičiaus ir Liudo Ivanausko parengtos mokomosios
knygos „Physical chemistry practicals“ svarstymas;
12. Profesinės praktikos vykdymo užsienyje tvarkos rengimas;
13. Baigiamojo egzamino vertinimo rodiklių aptarimas ir egzamino formos ir turinio svarstymo
inicijavimas;
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14. Pasirenkamųjų dalykų programų poreikio 2018/2019 m. m. svarstymo inicijavimas.
SVARSTYTA:
1. Farmacijos studijų programų komiteto darbinių principų svarstymas ir komiteto darbo
reglamento formavimo inicijavimas;
Kalbėjo: Valdas Jakštas, Jurga Bernatonienė, Vilma Petrikaitė.
Nutarta: Remtis bendraisiais LSMU senato patvirtintais Studijų programų komiteto nuostatais,
užskaityti nedalyvaujančių balsus, tik jei iš anksto pateikta nuomonė ar atsiliepimas raštu ar
elektroniniu paštu. Posėdžius įrašinėti, protokolo sudarymo tikslu. Atskirą Farmacijos studijų
programų komiteto veiklos reglamentą pristatyti iki 2018-03-01. Reglamentą ruošti, remiantis
gerąja kitų LSMU padalinių patirtimi.
Balsuota: 6 -už.

2. Komiteto sekretoriaus rinkimai
Kalbėjo: Valdas Jakštas, Jurgita Daukšienė.
Nutarta: Farmacijos studijų programos komiteto sekretoriumi patvirtinti Jurgitą Daukšienę.
Balsuota: 6 - už;
3. Farmacijos studijų programų komiteto 2017/2018 m. m. darbo plano svarstymas
Kalbėjo: Valdas Jakštas, Ramunė Morkūnienė, Vilma Petrikaitė.
Nutarta: Teikti pirmininko pateiktą planą Dekanės tvirtinimui, papildant kiekvieno susirinkimo
dienotvarkę punktu „Kiti klausimai“.
Balsuota: 6 už;
4. Funkcijų pasiskirstymas tarp komiteto narių.
Kalbėjo: Visi posėdyje dalyvavę nariai.
Nutarta:
4.1.Siekiant pagerinti studijų kokybę, sudaryti atskirą darbo grupę, kuri parengs Farmacijos
studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo analizę. Numatoma
grupės sudėtis – Jurga Bernatonienė, Rima Minkutė, Uršulė Kalvaitytė, Vilma Petrikaitė.
Sudėtis gali būti koreguojama, pirmininko teikimu, atsižvelgiant į posėdyje nedalyvaujančių
narių sutikimą (ar nesutikimą) dalyvauti.
Balsuota: 5 -už; 1 susilaikė.
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4.2. Siekiant produktyviau vykdyti Studijos programos komiteto veiklą – paskirti atsakingus
narius atskirų klausimų analizei. Lentelė pridedama.
Balsuota: 5 –už, 1 –susilaikė.
1. Farmacijos studijų programos turinio viešinimo mokinių tarpe ir
visuomenėje bei į studijų kokybę nukreiptos programų vizijos
formavimas
2. Studijų eigos aptarimas su studentų atstovybės atstovais, studentais,
studijuojančiais Farmacijos programoje, 1-5 kursų dėstytojais.
3. Farmacijos studijų programos eigos ir studentų pasiekimų vertinimo
rezultatų svarstymas Studentų vertinimo principų (pagrįstumo,
patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo, viešumo) laikymosi
padaliniuose, vykdančiuose Farmacijos studijas analizė
4. 2017/2018 m. rudens semestro SPK veiklos ataskaitos ruošimas
5. Bendradarbiavimas su Studijų centru bei Studijų kokybės užtikrinimo
ir stebėsenos komisija
6. Farmacijos studijų programų planų 2019/2020 m.m. rengimas
7. Studijų programų komiteto veiklos plano 2018/2019 m.m. sudarymas
8. Farmacijos profesinės praktikos dalyko aprašo turinio, praktikos
atlikimo tvarkos ir praktikos bazių atrankos eigos svarstymas ir išvadų
teikimas
9. Inovatyvių studijų metodų taikymo Farmacijos studijų programose
svarstymas
10. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio
persidengimo specialiųjų (profesinių) dalykų srityse svarstymas
11. SP komiteto darbo reglamento formavimas
12. Fakulteto savianalizės rodiklių, reikšmingų Farmacijos studijų
programų kokybei, aptarimas
13. Dalykų (modulių) programų, dalykų (modulių) vertinimo strategijų ir
turinio svarstymas
14. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio
persidengimo bendrųjų universitetinių dalykų srityse svarstymas
15. Profesinės praktikos vykdymo užsienyje tvarkos rengimas
16. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio
persidengimo metabolizmo ir vaistinių preparatų poveikio, toksiškų
medžiagų poveikio ir gydymo produktų vartojimo srityse svarstymas;
17. Į studentą orientuotos studijų programos koncepcijos svarstymas
18. Farmacijos studijų programų dalykų studijas reglamentuojančių
dokumentų (lietuvių ir anglų kalbomis) svarstymas
19. Farmacijos studijų programų turinio ir dėstančio personalo atitikimo
nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams, naujausiems
atitinkamos studijų krypties specialiems profesiniams ir moksliniams
reikalavimams svarstymas;
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20. Farmacijos studijų programos turinio, dalykų apimties atitikties
numatomų studijų rezultatų pasiekimui per pakankamą ir adekvatų tam
dalykui studijuoti skirtą laiką, svarstymas
21. Darbo rinkos poreikių (bendradarbiaujant su Karjeros centru), Alumni VJ (RP) JD
ir darbdavių siūlymų dėl programos tobulinimo ir rengiamų specialistų
poreikio analizė
22. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio
JB (RM) UK VP
persidengimo vaistinių preparatų fizinių, cheminių, biologinių ir
mikrobiologinių bandymų dėstymo srityse svarstymas
23. 2017/2018 m. rudens semestro SPK veiklos ataskaitos ruošimas
VJ JD
24. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio
JB (RM) UK VP
persidengimo vaistų technologijos ir artimose srityse svarstymas
25. Baigiamojo egzamino formos ir turinio korekciniai veiksmai
(RM) JD VJ
26. Farmacijos studijų kokybės ir Geros farmacijos mokymo praktikos
principų taikymo svarstymas
(RP) (LI)
27. Pasirenkamųjų dalykų programų poreikio 2018/2019 m. m. svarstymas VJ AJ
28. 2017 m. rudens semestro studijų eigos svarstymas, MBD rengimo
eigos svarstymas, baigiamųjų egzaminų ir MBD gynimo rezultatų
VJ (RP)
aptarimas, KK darbo tvarkos ir eigos aptarimas
**Santrumpų paaiškinimas: Valdas Jakštas (VJ); Liudas Ivanauskas (LI); Jurga Bernatonienė
(JB); Vilma Petrikaitė (VP); Jurgita Daukšienė (JD); Augustė Judickaitė (AJ), Uršulė Kalvaitytė
(UK), Rimantas Pečiūra (RP), Rima Minkutė (RM)
Balsuota: 6 -už
5. Farmacijos studijų programų turinio svarstymo inicijavimas ir fakulteto studijų programų
atnaujinimo žingsnių (pagal Komiteto metinį planą) svarstymas;
Kalbėjo: Valdas Jakštas
Nutarta: Farmacijos studijų programų turinio atnaujinimą svarstyti po atliktos analizės pagal 4
klausime pasidalintas funkcijas.
Balsuota: 6- už
6. Studijų programos įgyvendinimui reikalingų ir turimų materialiųjų išteklių bei studijų
medžiagos adekvataus pateikimo universiteto intraneto sistemoje svarstymas ir siūlymų
teikimas;
Kalbėjo: Valdas Jakštas
Nutarta: Sprendimą priimti gavus katedrų pateiktus duomenis po 2018-01-01.
7. Studijų eigos aptarimo su studentų atstovybės atstovais, studentais, studijuojančiais Farmacijos
programoje ir dėstytojais susitikimų inicijavimas;
Kalbėjo: Visi nariai.
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Nutarta: Studijų eigos aptarimą su studentų atstovybės atstovais, studentais, studijuojančiais
Farmacijos programoje ir dėstytojais turi inicijuoti ir rezultatus pristatyti atsakingų studijų
programų komiteto narių grupė (pagal 4 klausime priskirtas funkcijas).
Balsuota: 6 -už
8. Farmacijos praktikos bazių vientisųjų studijų programa – Farmacija; Farmacija užsieniečiams
svarstymas;
Kalbėjo: Valdas Jakštas.
Nutarta: Patvirtinti farmacijos praktikos bazių programos “Farmacija” ir “Farmacija
užsieniečiams studentams”
Balsuota: 6 – už.
9. Farmacijos studijų programos turinio viešinimo mokinių tarpe ir visuomenėje bei į studijų
kokybę nukreiptos programų vizijos aptarimas;
Kalbėjo: Visi nariai.
Nutarta: Farmacijos studijų programos turinio viešinimo mokinių tarpe ir visuomenėje bei į
studijų kokybę nukreiptos programų vizija bus aptariama po atsakingų studijų programos
komiteto narių pristatymo patvirtintame plane numatytame posėdyje.
Balsuota: 6 – už.
10. MBD reglamento versijos anglų kalba svarstymas;
Kalbėjo: Valdas Jakštas, Ramunė Morkūnienė
Nutarta: Pripažinti pateiktą MBD reglamento versija anglų kalba tinkama taikymui.
Balsuota: 6 -už.
11. Andrejaus Ževžikovo, Konrado Vaitkevičiaus ir Liudo Ivanausko parengtos mokomosios
knygos „Physical chemistry practicals“ svarstymas;
Išreiškė nuomone raštu: Rima Minkutė.
Kalbėjo: Vilma Petrikaitė, Valdas Jakštas.
Nutarta: Rekomenduoti pateikti kitam SPK posėdžiui pataisytą leidinį, pateikiant iliustracijų
šaltinius, patikslinant citavimą, bei pateikus įvadą, supažindinantį studentus su metodinės
priemonės sąsajomis su farmacijos studijomis.
Balsuota: 5 už, 1 susilaikė.
12. Profesinės praktikos vykdymo užsienyje tvarkos rengimas;
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Kalbėjo: Valdas Jakštas, Vilma Petrikaitė.
Nutarta: parengti tvarką, kuria remdamiesi studentai galėtų išvykti atlikti praktiką į užsienį.
Rekomendacijas ir tvarką svarstyti SKP posėdyje pagal parengtą planą.
Balsuota: 5 už, 1 susilaikė.
13. Baigiamojo egzamino vertinimo rodiklių aptarimas ir egzamino formos ir turinio svarstymo
inicijavimas;
Kalbėjo: Valdas Jakštas.
Nutarta: Atsakingų studijų programų komiteto narių grupė turi parengti pasiūlymus svarstymui,
artimiausiame SKP posėdyje.
Balsuota: 5 už, 1 susilaikė
14. Pasirenkamųjų dalykų programų poreikio 2018/2019 m. m. svarstymo inicijavimas.
Kalbėjo: Valdas Jakštas.
Nutarta: Atsakingų studijų programų komiteto narių grupė turi parengti pasiūlymus svarstymui,
SKP posėdyje pagal parengtą planą.
Balsuota: 5 už, 1 susilaikė
15. Kiti klausimai. Mokomųjų knygų leidimo tvarka.
Kalbėjo: Vilma Petrikaite, Valdas Jakštas
16. Kiti klausimai. Dėl paskaitų lankymo.
Kalbėjo: Uršulė Kalvaitytė

Studijų programos komiteto pirmininkas
prof. Valdas Jakštas
Studijų programos komiteto sekretorė
dr. Jurgita Daukšienė
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