LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VETERINARIJOS
FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 6
POSĖDŽIO DATA IR VIETA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
fakulteto tarybos posėdis įvyko du tūkstančiai septynioliktų metų sausio 30 dieną (2017-0130).
POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Alvydas Malakauskas, docentas;
2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė;
3. Marija Ivaškienė, lektorė;
4. Saulius Petkevičius, profesorius;
5. Alius Pockevičius, docentas;
6. Elena Bartkienė, profesorė;
7. Artūras Stimbirys, profesorius;
8. Loreta Šernienė, profesorė;
9. Gintaras Zamokas, docentas;
10. Rasa Želvytė, profesorė;
11. Saulius Savickis, socialinis partneris.
12. Tomas Bušauskas, studentų atstovas.
13. Ernest Kostenko, studentų atstovas
POSĖDŽIO SVEČIAI:
Dr. Raimundas Mockeliūnas
Prof. dr. J. Žymantienė
Dr. Arūnas Rutkauskas
Doc. dr. B. Karvelienė
Prof. dr. M. Malakauskas
Pastaba: Veterinarijos fakulteto tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3
Veterinarijos fakulteto tarybos narių.
KVORUMO BUVIMAS: Posėdyje dalyvauja 13 iš 15 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos fakulteto tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas doc. dr. A. Malakauskas paskelbė, kad Veterinarijos fakulteto tarybos narių
balsavusių iš anksto nėra.
SVARSTYTA : Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. VF padalinių vadovų ataskaitų svarstymas.
2. Doktorantūros paraiškų svarstymas.
3. Pirmų metų Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų programos anglų kalba
(VMSM-U) 2017-2018 m. m. svarstymas.
4. Pirmų metų Maisto mokslo magistrantūros studijų programos anglų kalba (MMM-U)
2017-2018 m. m. svarstymas.
5. VM, VM-U pirmų metų (2017-2018 m. m.) studijų programos svarstymas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
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SPRENDIMAS: tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. VF padalinių vadovų ataskaitų svarstymas.
2. Doktorantūros paraiškų svarstymas.
3. Pirmų metų Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų programos anglų kalba
(VMSM-U) 2017-2018 m. m. svarstymas.
4. Pirmų metų Maisto mokslo magistrantūros studijų programos anglų kalba (MMM-U)
2017-2018 m. m. svarstymas.
5. VM, VM-U pirmų metų (2017-2018 m. m.) studijų programos svarstymas.
Posėdžiui pirmininkauja Veterinarijos fakulteto tarybos pirmininkas doc. dr. A. Malakauskas.
Posėdžio sekretorė – dr. Marija Ivaškienė.
Nė vienas posėdyje dalyvaujantis Veterinarijos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl posėdžio
sušaukimo.
SVARSTYTA 1: Balsavimas už visas padalinių ataskaitas vienu metu.
Siūloma už visas padalinių ataskaitas balsuoti vienu metu.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS 1: Vienu metu balsuoti už visas padalinių ataskaitas.
SVARSTYTA 2: VF padalinių vadovų ataskaitos.
Ataskaitas pristatė:
1. Anatomijos ir fiziologijos katedra, prof. dr. J. Žymantienė.
Prof. dr. J. Žymantienė išsakė pastabą, kad popierinėje ataskaitos versijoje yra 47 baigiamieji darbai, o
turi būti 49; katedroje trūksta histologijos dėstytojų. Į dekanės prof. dr. V. Riškevičienės užduotą
klausimą: „Koks yra vidutinis 1 dėstytojo valandų skaičius?“ atsakyta – „Daugiau nei 400 val.“.
2. Maisto saugos ir kokybės katedra, prof. dr. M. Malakauskas.
Prof. dr. M. Malakauskas pastebėjo, kad ataskaitoje neįrašyta Erikos Mozūrienės 2016 m. apginta
daktaro disertacija. Į doc. dr. A. Malakausko klausimą:“ Ar dėstytojų krūvis yra per didelis?“ atsakyta
– „ Taip, krūvis yra labai didelis, dėstytojai dėsto keliose programose, sunku suderinti tvarkaraščius“.
3. Mikrobiologijos ir virusologijos institutas, dr. R. Mockeliūnas.
Dekanė prof. dr. V. Riškevičienė pasiūlė institutui paruošti Veterinarinės klinikinės mikrobiologijos
dalyko aprašą. Dr. R. Mockeliūnas pažadėjo aptarti šį pasiūlymą su instituto darbuotojais, nes ne visi
darbuotojai yra įtraukti į studijų procesą. Į prof. dr. R. Želvytės klausimą: „Ar skirtingi dėstytojai
dėsto Vet. medicinos ir medicinos programose?“ atsakyta – „Taip, skirtingi“.
4. Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika, doc. dr. B. Karvelienė.
Į Ernest Kostenko klausimą:“ Ar planuojamas dalykas Veterinarinė odontologija?“ atsakyta - “Taip,
planuojamas, kai bus klientų srautas“.
5. Stambiųjų gyvūnų klinika, dr. A. Rutkauskas.
Į doc. dr. A. Malakausko klausimą:“ Ar teikiate paslaugas VšĮ LSMU praktinio mokymo ir bandymų
centrui? Ar studentai dalyvauja paslaugų teikime?“ atsakyta – „Taip, teikiame paslaugas nuo lapkričio
1 d. Studentai važiuoja tik formuoti praktinių įgūdžių“.
6. Veterinarinės patobiologijos katedra, prof. habil. dr. S. Petkevičius.
Į dekanės prof. dr. V. Riškevičienės užduotą klausimą: „Koks yra vidutinis 1 dėstytojo valandų
skaičius?“ atsakyta – „apie 370 val.“ .
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BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS 2: Tvirtinti VF padalinių vadovų ataskaitas.
SVARSTYTA 3: Balsavimo tipas už doktorantūros paraiškų tvirtinimą.
prof. dr. A. Stimbirys pasiūlė atlikti slaptą doktorantūros paraiškų tvirtinimo balsavimą.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 1
Prieš: - 12
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS 3: Doktorantūros paraiškų tvirtinimas vykdomas atviru balsavimu.
SVARSTYTA 4: LSMU VA Veterinarijos fakulteto (Žemės ūkio mokslai, Veterinarinė medicina
(02A)) doktorantūros paraiškos.
Viso pristatytos 6 (šešios) paraiškos:
1. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinika, Gyvūnų reprodukcijos laboratorija. Tema: „Vario
kaupimosi kepenyse įtaka įvairių veislių avių sveikatingumui ir reprodukcijai“ (vadovas prof.
habil. dr. H. Žilinskas).
2. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinika. Tema: „Naujų, antimikrobinėmis savybėmis
pasižyminčių pašaro papildų, skirtų sportinių žirgų sveikatingumo rodikliams užtikrinti,
kūrimas“ (Vadovas doc. dr. R. Antanaitis, kons. prof. dr. E. Bartkienė).
3. LSMU VA Veterinarinės patobiologijos katedra. Tema: „Aktyvių deguonies formų ir
antioksidantų, anemijos biologinių žymenų bei kraujo oksigenacijos ir perfuzijos rodiklių
pokyčiai šunų donorų ir recipientų kraujyje priklausomai nuo donorinio kraujo tipo ir
saugojimo laiko“ (vadovas prof. dr. V. Riškevičienė).
4. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedra, Gyvūnų gerovės tyrimų laboratorija. Tema:
„Zearalenono ir jo metabolitų paplitimas pašaruose Lietuvoje ir jų poveikis ūkinių gyvūnų
sveikatingumui ir produktyvumui“ (vadovas doc. dr. V. Baliukonienė).
5. LSMU VA Anatomijos ir fiziologijos katedra, Imunologijos laboratorija. Tema: „Zoonozinio
hepatito E viruso antigeniškumo ir imunogeniškumo savybių tyrimai in vitro ir in vivo
modeliuose“ (vadovas prof. dr. A. Stankevičius).
6. LSMU VA Anatomijos ir fiziologijos katedra. Tema: „3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių
konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai
eksperimentiniame žirgų sąnario kremzlės pažeidimo modelyje“ (vadovas prof. dr. V.
Oberauskas).
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 12
Prieš: - 0
Susilaikė: - 1
SPRENDIMAS 4: Tvirtinti ir teikti doktorantūros komitetui svarstyti visas šešias Veterinarijos
fakulteto (Žemės ūkio mokslai, Veterinarinė medicina (02A)) doktorantūros paraiškas.
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SVARSTYTA 5: Formuluotė, teikiant doktorantūros komitetui svarstyti Veterinarijos fakulteto
doktorantūros paraiškas.
Siūloma tokia formuluotė: „Veterinarijos fakulteto taryba rekomenduoja doktorantūros komitetui
prioritetinėmis paraiškomis laikyti klinikinę tematiką analizuojančias paraiškas, vadovaujantis
Veterinarijos fakulteto strategijoje numatytu prioritetu stiprinti naujai sukurtų klinikinių padalinių Dr.
L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų klinikų mokslinį ir pedagoginį personalą“.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 12
Prieš: - 0
Susilaikė: - 1
SPRENDIMAS 5: Teikiant doktorantūros komitetui svarstyti Veterinarijos fakulteto doktorantūros
paraiškas, VF tarybos posėdžio protokolo išraše įrašyti: “Veterinarijos fakulteto taryba rekomenduoja
doktorantūros komitetui prioritetinėmis paraiškomis laikyti klinikinę tematiką analizuojančias
paraiškas, vadovaujantis Veterinarijos fakulteto strategijoje numatytu prioritetu stiprinti naujai sukurtų
klinikinių padalinių Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų klinikų mokslinį ir
pedagoginį personalą“.
SVARSTYTA 6: Pirmų metų Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų planas anglų kalba
(VMSM-U) 2017-2018 m. m.
Planą pristatė prof. dr. L. Šernienė
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS 6: Tvirtinti pirmų metų Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų planą
anglų kalba (VMSM-U) 2017-2018 m. m.
SVARSTYTA 7: Pirmų metų Maisto mokslų magistrantūros studijų programa anglų kalba (VMSMU) 2017-2018 m. m.
Programą pristatė prof. dr. E. Bartkienė.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS 7: Tvirtinti pirmų metų Maisto mokslų magistrantūros studijų planą anglų kalba
(VMSM-U) 2017-2018 m. m.
SVARSTYTA 8: Veterinarinės medicinos studijų programos 2017-2018 m. m. filosofijos dalyko
priskyrimas prie privalomųjų arba pasirenkamųjų disciplinų.
Siūloma balsuoti, ar Filosofiją palikti kaip privalomąjį dalyką pirmų metų Veterinarinės medicinos
studijų programoje.
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BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 5
Prieš: - 7
Susilaikė: - 0
(prof. dr. L. Šernienė nebedalyvavo posėdyje)
SPRENDIMAS 8: Veterinarinės medicinos studijų programoje 2017-2018 m. m. Filosofijos dalyką
perkelti į pasirenkamuosius dalykus.
SVARSTYTA 9: Po pakeitimų, priimtų Sprendimu 8, dėl Veterinarijos fakulteto Veterinarinės
medicinos studijų programos (6 m. trukmės, 360 kreditų apimties) 2017 – 2018 m. m. I kurso studijų
planų (lietuvių ir anglų kalba) bus balsuojama virtualiai, kai Studijų programos komitetas pateiks
patikslintus planus.

BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 12
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
(prof. dr. L. Šernienė nebedalyvavo posėdyje)
SPRENDIMAS 9: virtualiai balsuoti už Studijų programos komiteto pateiktus patikslintus
Veterinarinės medicinos studijų programos (6 m. trukmės 360 kreditų apimties) 2017 – 2018 m. m. I
kurso studijų planus (lietuvių ir anglų kalba).

_________________________________________
Posėdžio pirmininkas
Doc. dr. A. Malakauskas

_________________________________________
Posėdžio sekretorė
dr. M. Ivaškienė
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