LSMU MA FF
FARMACIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETO
PROTOKOLAS
Nr. 2018/2019-A-02
2018-11-28
Kaunas, FF
D a l y v a v o:
Nariai:
Pirmininkas prof. Valdas Jakštas; Prof. Jurga Bernatonienė; Dr. Jurgita Daukšienė; Dr. Rima Minkutė
Prof. Liudas Ivanauskas; Prof. Vilma Petrikaitė, stud. Uršulė Kalvaityte
Svečiai:
Dekanė prof. Ramunė Morkūnienė. Karjeros centro vadovas L. Šablinskas
Dalyvauja 7 iš 9 narių.
POSĖDŽIO TIPAS:
Eilinis posėdis
DIENOTVARKĖ
1. LSMU FF absolventų ir darbdavių apklausa (Karjeros centro vadovas L. Šablinskas; iki 7 min).
2. Mokomosios knygos ,,Vaistinės vaistų technologijos Laboratoriniai darbai“ svarstymas (iki 3 min.).
3. Pavasario semestro MBD rengimo eigos svarstymas, baigiamųjų egzaminų ir MBD gynimo
rezultatų aptarimas, KK darbo tvarkos ir eigos aptarimas (Kvalifikacinės komisijos pirmininkė prof.
V. Petrikaitė iki 5 min).
4. Farmacijos profesinės praktikos organizavimo tvarkos atnaujinimas (Dekanė prof. R. Morkūnienė;
iki 5 min.).
5. Farmacijos studijų programos studijų rezultatų svarstymas, pavasario semestro studijų eigos
aptarimo su studentų atstovybės atstovais, studentais, studijuojančiais Farmacijos programoje, 1-5
kursų dėstytojais susitikimų rezultatų aptarimas (Dekanė prof. R. Morkūnienė, prof. V. Jakštas; iki
5 min.).
6. Farmacijos studijų programos turinio viešinimo mokinių tarpe ir visuomenėje bei į studijų kokybę
nukreiptos programų vizijos aptarimas (Dekanė prof. R. Morkūnienė, V. Jakštas; iki 5 min.).
7. Pasirenkamųjų dalykų programų poreikio 2019/2020 m. m. svarstymo inicijavimas (prof. V. Jakštas;
iki 3 min.).
8. Studijų medžiagos adekvataus pateikimo universiteto intraneto sistemoje svarstymas. Farmacijos
studijų programų dalykų aprašų turinio tinkamumo svarstymas. SPK informacijos kėlimo į LSMU
puslapį svarstymas (dr. J. Daukšienė; iki 5 min.).
9. Modulių studijų organizavimo ir modulių bei dalykų vertinimo strategijų svarstymas (Dekanė prof.
R. Morkūnienė, V. Jakštas; iki 5 min.).
10. Konkuravimo tarptautinėje erdvėje svarstymas (Dekanė prof. R. Morkūnienė, V. Jakštas; iki 3
min.).
11. Į studentą orientuotos studijų programos koncepcijos svarstymas. Studentų požiūriui reikšmingų
veiksnių svarstymas (bendra mokymosi patirtis, dalykų kokybė, kontaktas su dėstytojais, galimybės
mokytis užsienyje, orientavimo į mokslinius tyrimus, dalykų turinio tarptautiškumo,
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individualizavimo galimybių). Dėstymo didaktikos, grįžtamojo ryšio ir padalomosios medžiagos
svarstymas, dėstytojų mokslinio laipsnio ir tarptautiškumo trūkumų svarstymas (iki 7 min.).
12. Farmacijos studijų programų dėstančio personalo atitikimo profesiniams ir moksliniams
reikalavimams svarstymas (iki 3 min.).
13. Farmacijos studijų kokybės ir Geros farmacijos mokymo praktikos principų svarstymas (iki 3 min.).
14. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo specialybinių dalykų
srityse svarstymas (iki 5 min.).
15. Kiti klausimai (iki 10 min.).

SVARSTYTA:
1.LSMU FF absolventų ir darbdavių apklausa (Karjeros centro vadovas L. Šablinskas; iki 7 min).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Sulaukus papildytos apklausos spręsti informacijos pasidalinimo su LSMU FF
bendruomene klausimus, nesant papildymo klausimų kelia apklausos imtis
SVARSTYTA:
2.Mokomosios knygos ,,Vaistinės vaistų technologijos Laboratoriniai darbai“ svarstymas (iki 3 min.).
KALBĖJO: Visi nariai
NUTARTA:
Pritarti Mokomosios knygos ,,Vaistinės vaistų technologijos Laboratoriniai darbai“teikimui FF tarybą,
atsižvelgus į SPK narės prof. V. Petrikaitės pastabas. FF tarybai leidinį, suderintą su pastabas perdavusia
nare pateiks patys autoriai.
BALSUOTA:
7- už; 0- prieš; 0- susilaikė
SVARSTYTA:
3.Pavasario semestro MBD rengimo eigos svarstymas, baigiamųjų egzaminų ir MBD gynimo rezultatų
aptarimas, KK darbo tvarkos ir eigos aptarimas (Kvalifikacinės komisijos pirmininkė prof. V.
Petrikaitė iki 5 min).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA Bendradarbiaujant su FF taryba sudaryti darbo grupę MBD reglamento svarstymui. Siūloma
( jei sutiks siūlomieji) Prof. N. Savickienė, Prof. V. Petrikaitė, doc. dr. J. Daukšienė, dr, R. Minkutė,
studentų atstovai.
BALSUOTA:
7 - už; 0- prieš; 0- susilaikė
SVARSTYTA:
4.Farmacijos profesinės praktikos organizavimo tvarkos atnaujinimas (Dekanė prof. R. Morkūnienė; iki
5 min.).
KALBĖJO:
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Visi nariai
NUTARTA: Teikti balsavimui sekančiame posėdyje.
SVARSTYTA:
5.Farmacijos studijų programos studijų rezultatų svarstymas, pavasario semestro studijų eigos aptarimo
su studentų atstovybės atstovais, studentais, studijuojančiais Farmacijos programoje, 1-5 kursų
dėstytojais susitikimų rezultatų aptarimas (Dekanė prof. R. Morkūnienė, prof. V. Jakštas; iki 5 min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Padalinių vadovams didesnį dėmesį skirti dėstytojų etikos klausimams, bei rekomenduoti
kuo aiškiau pateikti vertinimo sistemą. Esant dideliam nusiskundimų Fiziologijos ir farmakologijos
instituto disciplinoms dėl intensyvumo ir trukmės į kovo mėn. posėdį kviestis padalinio vadovą dėl
krūvio studentams paskirstymo klausimų.
SVARSTYTA:
6.Farmacijos studijų programos turinio viešinimo mokinių tarpe ir visuomenėje bei į studijų kokybę
nukreiptos programų vizijos aptarimas (Dekanė prof. R. Morkūnienė, V. Jakštas; iki 5 min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Kuo daugiau bendradarbiauti ne tik su Studentų atstovybe bet ir su SFD; pažymėtina, kad
vyksta atvirų durų dienos; bendradarbiavimas su moksleiviais, dėl viešinimo visuomenei derinti su
atsakingu LSMU skyriumi (Rinkodaros ir komunikacijos skyrius Vitalija Ruseckė)
SVARSTYTA:
7.Pasirenkamųjų dalykų programų poreikio 2019/2020 m. m. svarstymo inicijavimas (prof. V. Jakštas;
iki 3 min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Iki 2019 balandžio 1 d. padaliniuose apsvarstyti pasirenkamų dalykų poreikį.
SVARSTYTA:
8.Studijų medžiagos adekvataus pateikimo universiteto intraneto sistemoje svarstymas. Farmacijos
studijų programų dalykų aprašų turinio tinkamumo svarstymas. SPK informacijos kėlimo į LSMU
puslapį svarstymas (dr. J. Daukšienė; iki 5 min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Padaliniai yra atsakingi už įkeliamų į intranetą studijų medžiagos kokybę.
SVARSTYTA:
9.Modulių studijų organizavimo ir modulių bei dalykų vertinimo strategijų svarstymas (Dekanė prof.
R. Morkūnienė, V. Jakštas; iki 5 min.).
KALBĖJO:
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Visi nariai
NUTARTA: Prof. V. Jakštas ir dr. R. Minkutė iki kovo 15 d. pateiks analizę apie vertinimo strategijų
sąryšio su studijų rezultatais ir kreditais vertinimą.
SVARSTYTA:
10.Konkuravimo tarptautinėje erdvėje svarstymas (Dekanė prof. R. Morkūnienė, V. Jakštas; iki 3
min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Šiuos klausimus diskutuoti pavasario posėdyje.
SVARSTYTA:
11. Į studentą orientuotos studijų programos koncepcijos svarstymas. Studentų požiūriui reikšmingų
veiksnių svarstymas (bendra mokymosi patirtis, dalykų kokybė, kontaktas su dėstytojais, galimybės
mokytis užsienyje, orientavimo į mokslinius tyrimus, dalykų turinio tarptautiškumo, individualizavimo
galimybių). Dėstymo didaktikos, grįžtamojo ryšio ir padalomosios medžiagos svarstymas, dėstytojų
mokslinio laipsnio ir tarptautiškumo trūkumų svarstymas (iki 7 min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Šiuos klausimus diskutuoti gavus studijų kokybės rezultatų pristatymus.
SVARSTYTA:
12. Farmacijos studijų programų dėstančio personalo atitikimo profesiniams ir moksliniams
reikalavimams svarstymas (iki 3 min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Šiuos klausimus diskutuoti gavus studijų kokybės rezultatų pristatymus.
SVARSTYTA:
13. Farmacijos studijų kokybės ir Geros farmacijos mokymo praktikos principų svarstymas (iki 3 min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Šiuos klausimus diskutuoti pavasario posėdyje.
SVARSTYTA:
14. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo specialybinių dalykų
srityse svarstymas (iki 5 min.).
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Šiuos klausimus diskutuoti pavasario posėdyje.
Studijų programos komiteto pirmininkas
prof. Valdas Jakštas
Studijų programos komiteto sekretorė
dr. Jurgita Daukšienė
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