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DARBOTVARKĖ:
1. Studijų rezultatų įgyvendinimo kontrolės rezultatų aptarimas
2. VM studijų dalykų/modulių aprašų kokybės vertinimo rezultatų aptarimas
3. VF padalinių paraiškų VM doktorantūros studijoms svarstymas
1. SVARSTYTA: Studijų rezultatų įgyvendinimo kontrolės rezultatai
2017 lapkričio 14 d. SMK posėdyje Nr. 4 buvo nutarta įvertinti VM studijų programose dėstomų
dalykų/modulių pasiekiamų studijų rezultatų atitiktį su programos rezultatais, parengtais
vadovaujantis ESEVT Standartinių procedūrų atlikimo vadovu (‘Uppsala’ SOP May 2016) ir
patvirtintais 2017 birželio 23 d. VF taryboje.
Kontrolei vykdyti sudaryta darbo grupė (VF dekano 2017-11-15 potvarkis Nr. VAF 1-153),
kurios sudėtyje buvo keturi SMK nariai ir dvi VF dėstytojos. Kiekvienas narys buvo atsakingas už
Veterinarinės medicinos ir Veterinarinės medicinos (studijos užsienio kalba) programų tam tikros
dalykų/modulių grupės vertinimą: prof. L. Šernienė – už Maisto saugos ir kokybės katedros ir kitų
fakultetų bendruosius universitetinius dalykus, prof. S. Petkevičius – už Veterinarinės patobiologijos
katedros, prof. V. Žilaitis – už Stambiųjų gyvūnų ir dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikų
studijų krypties dalykus, prof. R. Želvytė – už Anatomijos ir fiziologijos katedros ir kitų fakultetų
studijų krypties dalykus, doc. V. Babrauskienė ir lekt. dr. S. Malakauskienė – už pasirenkamuosius
dalykus.
Prof. R. Želvytė pristatė studijų programų rezultatų įgyvendinimo suvestinę ir pažymėjo, kad
VM programoje studijuojami dalykai/moduliai užtikrina visų programos rezultatų pasiekimą, tačiau
VM-U programoje 24 rezultatas yra nepasiekiamas. Taip pat pastebėjo, kad ne visų dalykų rezultatai
atnaujinti arba atnaujinti ne visi rezultatai:
 nei vienoje programoje studijų rezultatai neatnaujinti dalykai/moduliuose Klinikinė
praktika, Kvalifikacinis egzaminas, Infekcinės ir neinfekcinės žuvų ligos ir žuvininkystės
pagrindai, Sveika gyvensena, Interesų konfliktų valdymas profesinėje veikloje.
 VM programoje rezultatai neatnaujinti dalykuose Asmens sveikatos ugdymas, Civilinė
sauga, Sociologija, Gyvūnai ir visuomenė, Sportiniai žaidimai, Populiacijų genetika,
Ekologinės gyvulininkystės pagrindai, Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų
sistema maisto įmonėse.
 VM (studijos užsienio kalba) programoje rezultatai neatnaujinti dalykuose/moduliuose
Veterinarinė imunologija ir virusologija, Gyventojų sportinio laisvalaikio organizavimas,
Melžimo technologija.
 pasiekiami rezultatai skiriasi VM ir VM (studijos užsienio kalba) programų dalykuose
Veterinarinė higiena ir gyvūnų gerovė, Analizinė chemija, Stambiųjų gyvūnų vidaus ligos,
Veterinarijos profesinė etika, Įvadas į veterinarinės medicinos studijas ir informacinės
technologijos, Viešasis maitinimas.
 ne visi rezultatai atnaujinti dalykuose/moduliuose Smulkiųjų gyvūnų endokrinologija,
Ekofilosofija, Avių auginimo technologijos ir sveikatingumas.

Prof. V. Riškevičienė atkreipė komisijos narių dėmesį į tai, kad programos rezultatai parodo
horizontaliąją ir vertikaliąją tarpdalykines integracijas ir pabrėžė, kad, visuose dalykuose atnaujinus
rezultatus, būtina įvertinti ar dalykuose parodyti visi pasiekiami rezultatai.
Nustatytus netikslumus būtina koreguoti. Šių darbų koordinavimą pavesti VM studijų
programos komitetui. SMK nariai studijų rezultatų įgyvendinimo kontrolės rezultatams ir
siūlymams pritarė.
Studijų rezultatų įgyvendinimo kontrolės vertinimo suvestinė pridedama.
NUTARTA:
1. Atnaujinti dar neatnaujintus VM ir VM-U studijų programų visų dalykų/modulių rezultatus.
2. Įpareigoti VM SPK koordinuoti netikslumų šalinimą VM programų studijų rezultatuose,
nurodytuose LSMUSIS dalykų/modulių aprašuose.
2. SVARSTYTA: VM studijų dalykų/modulių aprašų kokybės vertinimo rezultatai
dalykų/modulių aprašus
2017 lapkričio 14 d. SMK posėdyje Nr. 4 buvo nutarta įvertinti dviejų studijų programų Veterinarinės medicinos (VM) ir Veterinarinės medicinos (studijos anglų kalba, VM-U)
dalykų/modulių aprašų, pateiktų LSMU studijų informacinėje sistemoje (LSMUSIS), kokybę. Aprašų
kokybę vertino ta pati darbo grupė (VF dekano 2017-11-15 potvarkis Nr. VAF 1-153), kuri analizavo
studijų rezultatų įgyvendinimą.
Vertinant aprašų kokybę buvo kreipiamas dėmesys į šiuos klausimus:
 kiek galiojančių konkretaus dalyko/modulio aprašų yra LSMUSIS?
 ar dalyko anotacija, rezultatai ir turinys nedubliuoja kitų dalykų?
 ar atnaujinti studijų rezultatai?
 ar dalyko rezultatai atitinka dalyko turinį?
 ar dalyko/modulio valandos atitinka kreditus?
 ar pilnai užpildyti užsiėmimų aprašai lietuvių ir anglų kalbomis: pavadinimas, aprašymas,
trukmė ir tipas, dėstytojai, literatūra, literatūros puslapiai bei savarankiško darbo užduotys,
nurodant konkrečią su dalyku susijusią tematiką?
 ar dalyko/modulio aprašai VM-V ir VM-U programose yra vienodi?
Prof. R. Želvytė komisijai pristatė VM studijų programų dalykų/modulių aprašų trūkumų
suvestinę ir pastebėjo, kad išanalizavus LSMUSIS pateiktus dalykų/modulių aprašus, VM ir VM-U
programose teisingai parengta tik po 4 aprašus. Visuose kituose aprašuose nustatyta įvairių
netikslumų (sąrašas pridedamas).
Būtina pakoreguoti dalykų/modulių aprašus, atsižvelgiant į nustatytus trūkumus. Šių darbų
koordinavimą pavesti VM studijų programos komitetui. Komisijos nariai šiam siūlymui pritarė.
NUTARTA:
1. Koreguoti VM programų dalykų/modulių aprašus.
2. Įpareigoti VM SPK koordinuoti netikslumų šalinimą VM programų studijų dalykų/modulių
aprašuose.
3. SVARSTYTA: VF padalinių paraiškos Žemės ūkio mokslų Veterinarinės medicinos (02A)
doktorantūros studijoms
VF padaliniai iki 2018 m. sausio 13 d. parengė ir pateikė 7 paraiškas VM doktorantūros
studijoms:
1. LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika. Tema “Antiseptikų/chitozanų
derinių išorinės panaudos vaistinių formų antibakterinio aktyvumo ir terapinio efektyvumo
tyrimai”, vadovas doc. dr. A. Grigonis.

2. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinika. Tema “Specifinių žymenų panaudojimo galimybių
įvertinimas šviežiapienių karvių ligų ankstyvajai diferencinei diagnostikai, gydymui bei
profilaktikai“, vadovas doc. dr. R. Antanaitis
3. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinika. Tema “Padidintos saugos ir aukštesnės kokybės žalio
pieno prototipui reikalingų probiotinėmis savybėmis pasižyminčių Bacillaceae bakterijų
padermių savybių įvertinimas pieninio tipo karvių sveikatingumui bei pieno kokybei”,
vadovas doc. dr. R. Antanaitis
4. LSMU VA Veterinarinės patobiologijos katedra. Tema “VEGTA, VEGTFB, FLTI ir KDR
genų variacijos ir jų įtaka šunų pieno liaukos navikų piktybiškumui”, vadovė doc. dr. N.
Juodžiukynienė
5. LSMU VA Veterinarinės patobiologijos katedra. Tema “Arklių parazitozių paplitimas ir
antihelmintinis rezistentiškumas Lietuvoje”, vadovas prof. habil. dr. S. Petkevičius
6. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedra. Tema “Arcobacter spp.: patogeniškumo
ypatumai, atsparumas antibiotikams ir galimas poveikis visuomenės sveikatai”, vadovas prof.
dr. M. Malakauskas
7. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedra. Tema “Mikotoksinų zearalenono ir trichotecenų
sinergistinis poveikis produkcijos gyvūnams”, vadovė doc. dr. V. Baliukonienė
Prof. R. Želvytė priminė, kad vadovaujantis VF nuostatais, Studijų mokslo komisija analizuoja
Fakulteto mokslininkų rengimo problemas, todėl turime pareikšti savo nuomonę dėl paraiškų
veterinarinės medicinos doktorantūros studijoms. Pateiktos paraiškos atitinka VM kryptį, vadovai
atitinka vadovams keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į faktą, kad yra nepakankamas klinikinių
dalykų dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį skaičius ir vadovaujantis VF strateginės plėtros gairėse
(2017-2021) atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analize, R. Želvytė siūlo stiprinti
klinikinius dalykus dėstančių padalinių mokslinį ir pedagoginį potencialą, pirmenybę teikiant
klinikinėms temoms. Prof. L. Šernienė pritarė, kad tikslinga ruošti doktorantus tose katedrose,
kuriose trūksta dėstytojų. Tačiau, jos nuomone, doktorantūros studijoms reikėtų pasirinkti tokius
žmonės, kurie apsigynę norėtų pasilikti katedroje ir kurių negąsdina dėstytojo darbas bei katedroje
siūlomos sąlygos. Komisijos nariai šiam siūlymui pritarė.
NUTARTA:
1. Siūlyti VF Tarybai teikti rekomendaciją VM doktorantūros komitetui dėl tematikų
reitingavimo, pirmenybę suteikiant klinikinėms tematikoms, tokiu būdu sustiprinti
klinikinius dalykus dėstančių padalinių mokslinį ir pedagoginį potencialą.
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