LSMU MA FF
FARMACIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETO
PROTOKOLAS
Nr. 2018/2019-A-03
2018-12-18
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,
Svečiai:
Dekanė prof. Ramunė Morkūnienė. Dalyvauja 7 iš 9 narių.
POSĖDŽIO TIPAS:
Eilinis posėdis
DIENOTVARKĖ
1. Farmacijos profesinės praktikos tvarkos aprašas. ( 5 min Prof. R. Morkūnienė)
2. Pasirenkamųjų disciplinų audito rezultatų pristatymas. (Prof. Jurga Bernatonienė, Prof. Liudas
Ivanauskas, stud. Uršulė Kalvaitytė 15 min)
3. Farmacijos studijų programų turinio persidengimo svarstymas. Išvadų dėl Biologinės chemijos ir
Vaistų chemijos dalykų persidengimo pristatys Prof. V. Petrikaitė (10 min.)
4. 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 (V. Jakštas 5 min.).
5. 2018/2019 m.m. rudents semestro studijų proceso vertinimo, susitikimų su dėstytojais ir studentais
proceso planavimas (5 min dr. J. Daukšienė, Prof. V. Jakštas)
6. Farmacijos studijų programų dėstančio personalo atitikimo profesiniams ir moksliniams
reikalavimams svarstymas (V. Jakštas, J. Bernatonienė iki 3 min.).
7. Farmacijos studijų kokybės ir Geros farmacijos mokymo praktikos principų svarstymas (V. Jakštas
iki 3 min.).
8. Gautų aprašų atnaujinimo klausimai. ( 5 min. prof. V. Jakštas)
9. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo specialybinių dalykų
srityse svarstymas darbo grupės sudarymo planavimas. ( 5 min. prof. V. Jakštas)
10. SPK darbo reglamentas ( V. Jakštas, J. Daukšienė 3 min)
11. Kiti klausimai (iki 10 min.).

SVARSTYTA:
1. Farmacijos profesinės praktikos tvarkos aprašas. ( 5 min Prof. R. Morkūnienė)
KALBĖJO:
1

Visi nariai
NUTARTA: Teikti pristatytą profesinės tvarkos aprašą FF tarybos tvirtinimui.
BALSUOTA:
6- už; 0- prieš; 0- susilaikė
SVARSTYTA:
2. Pasirenkamųjų disciplinų audito rezultatų pristatymas. (Prof. Jurga Bernatonienė, Prof. Liudas
Ivanauskas, stud. Uršulė Kalvaitytė 15 min)
KALBĖJO: . Prof. Jurga Bernatonienė, Prof. Liudas Ivanauskas
NUTARTA: Klinikinės farmacijos padalinio FF taryboje nepatvirtintas disciplinas neteikti studentų
pasirinkimui, Vaistininko profesinė komunikacija I ir Vaistininko profesinė komunikacija II apjungti į
vieną dalyką, nes esama dubliavimosi su kitomis disciplinomis. Papildomas rekomendacijas teikti kitam
posėdžiui.
SVARSTYTA:
3. Farmacijos studijų programų turinio persidengimo svarstymas. Išvadų dėl Biologinės chemijos ir
Vaistų chemijos dalykų persidengimo pristatys
KALBĖJO:
Prof. V. Petrikaitė, Prof. R. Morkūnienė.
NUTARTA: Vaistų chemijos disciplinoje nedubliuoti Biologinės chemijos disciplino turinio kalbant
apie vitaminus ir jų struktūrą.
SVARSTYTA:
4.
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
KALBĖJO:
V. Jakštas.
NUTARTA: Bandyti užtikrinti, kad studijų įvade daugiau būtų kalbama apie pačios Farmacijos
specialybės galimybes.
SVARSTYTA:
5. 2018/2019 m.m. rudens semestro studijų proceso vertinimo, susitikimų su dėstytojais ir studentais
proceso planavimas (5 min dr. J. Daukšienė, Prof. V. Jakštas)
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Doc. dr. J. Daukšienė ir prof. V. Jakštas organizuos susitikimų su studentais ir dėstytojais
grafiką dėl rudens semestro studijų kokybės aptarimo.
SVARSTYTA:
2

6.
Farmacijos studijų programų dėstančio personalo atitikimo profesiniams ir moksliniams
reikalavimams svarstymas
KALBĖJO:
V. Jakštas, J. Bernatonienė.
NUTARTA: Šiuos klausimus aptarti su studentais ir dėstytojais vasario mėn vyksiančių susitikimų metu
SVARSTYTA:
7. Farmacijos studijų kokybės ir Geros farmacijos mokymo praktikos principų svarstymas.
KALBĖJO: V. Jakštas.
NUTARTA Šiuos klausimus aptarti su studentais ir dėstytojais vyksiančių susitikimų metu.
SVARSTYTA:
8.
Gautų aprašų atnaujinimo klausimai.
KALBĖJO:
Visi nariai
NUTARTA: Atkreipti dėmesį į Sveikatos priežiūros modulio dalies Slaugos pagrindai organizavimą ir
dėstytojų atitikimą profesiniams ir moksliniams reikalavimams.
SVARSTYTA:
9. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo specialybinių dalykų
srityse svarstymas darbo grupės sudarymo planavimas.
KALBĖJO: V. Jakštas, visi nariai
NUTARTA: Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio ir turinio persidengimo veiklas
numatyti 2019/2020 m.m., į darbo grupę traukiant SPK narius ir esant galimybei socialinį partnerį.
SVARSTYTA:
10. SPK darbo reglamentas
KALBĖJO:
V. Jakštas, J. Daukšienė.
NUTARTA: Kitame posėdyje SPK sekretorė pateiks SPK narių dalyvavimo posėdžiuose suvestinę.
Studijų programos komiteto pirmininkas
prof. Valdas Jakštas
Studijų programos komiteto sekretorė
dr. Jurgita Daukšienė
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