LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 61
POSĖDŽIO DATA IR VIETA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto
Tarybos posėdis įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto patalpose, esančiose adresu Tilžės g.
18, Kaunas, Lietuvos Respublika, du tūkstančiai devynioliktųjų metų gegužės penkioliktą dieną
(2019-05-15).
POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Rasa Želvytė, profesorė;
2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė;
3. Marija Ivaškienė, docentė;
4. Vytuolis Žilaitis, profesorius;
5. Saulius Petkevičius, profesorius;
6. Alius Pockevičius, profesorius;
7. Artūras Stimbirys, profesorius;
8. Modestas Ružauskas, docentas;
9. Ingrida Monkevičienė, profesorė;
10. Aldona Auškalnytė, studentų atstovė;
11. Redas Pociūnas, studentų atstovas;
12. Simona Dedurkevičiūtė, studentų atstovė.
POSĖDŽIO SVEČIAI:
Prof. R. Antanaitis
Dr. J. Rudejevienė
Dr. J. Jovaišienė
Dr. S. Ramonaitė

Dr. V. Šakienė
Dr. K. Kondrotienė

Pastaba: Veterinarijos fakulteto Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3
Veterinarijos fakulteto Tarybos narių.
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 12 iš 15 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto Tarybos
narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkė prof. R. Želvytė paskelbė, kad Veterinarijos fakulteto Tarybos narių balsavusių
iš anksto nėra.
SVARSTYTA: posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. VM-U studijų programos I kurso studentų kuratoriaus ataskaitos svarstymas;
2. Rekomendacijų Veterinarijos fakulteto kandidatams dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos
stipendijų jauniesiems mokslininkams konkurse svarstymas;
3. VM studijų programos Klinikinės rotacijos tvarkos ir dienynų svarstymas;
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4. VM studijų programos Gyvūnų produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių formavimo tvarkos
ir dienyno svarstymas;
5. Atnaujintos VM studijų programos Klinikinės praktikos tvarkos svarstymas.
Kiti klausimai: Veterinarijos fakulteto studijų, mokslo ir gyvūnų priežiūros veiklą aptarnaujančio
personalo (administratorių, laborantų, sanitarų ir kt.) parinkimo, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo
tvarkos rengimo eigos aptarimas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 12
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. VM-U studijų programos I kurso studentų kuratoriaus ataskaitos svarstymas;
2. Rekomendacijų Veterinarijos fakulteto kandidatams dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos
stipendijų jauniesiems mokslininkams konkurse svarstymas;
3. Atnaujintos VM studijų programos Klinikinės rotacijos tvarkos ir dienynų svarstymas;
4. VM studijų programos Gyvūnų produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių formavimo tvarkos
ir dienyno svarstymas;
5. Atnaujintos VM studijų programos Klinikinės praktikos tvarkos svarstymas.
Kiti klausimai: Veterinarijos fakulteto studijų, mokslo ir gyvūnų priežiūros veiklą aptarnaujančio
personalo (administratorių, laborantų, sanitarų ir kt.) parinkimo, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo
tvarkos rengimo eigos aptarimas.
Posėdžiui pirmininkauja Veterinarijos fakulteto Tarybos pirmininkė prof. dr. Rasa Želvytė. Posėdžio
sekretorė – doc. dr. M. Ivaškienė.
Nė vienas posėdyje dalyvaujantis Veterinarijos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl posėdžio
sušaukimo.
SVARSTYTA 1: Veterinarinės medicinos užsienio kalbos programos I kurso studentų kuratorės
rudens semestro veiklos ataskaita. Ataskaitą pristatė kuratorė dr. R. Adomkienė.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 11
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS 1: tvirtinti Veterinarinės medicinos užsienio kalbos programos I kurso studentų
kuratorės rudens semestro veiklos ataskaitą.
SVARSTYTA 2: rekomendacijų Veterinarijos fakulteto kandidatams dalyvauti Lietuvos mokslų
akademijos stipendijų jauniesiems mokslininkams konkurse svarstymas.
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SVARSTYTA 2.1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Maisto saugos
ir kokybės katedros lektorės dr. Sigitos Ramonaitės kandidatūros teikimas Lietuvos mokslų
akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui.
(vienas VF Tarybos narys pasišalino iš posėdžio prieš balsavimą)
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 11
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SVARSTYTA 2.2: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Maisto saugos
ir kokybės katedros lektorės dr. Kristinos Kondrotienės kandidatūros teikimas Lietuvos mokslų
akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 11
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SVARSTYTA 2.3: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Maisto saugos
ir kokybės katedros lektorės dr. Vytautės Šakienės kandidatūros teikimas Lietuvos mokslų
akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 11
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS 2: Rekomenduoti bei teikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos Maisto saugos ir kokybės katedros lektorių dr. Sigitos Ramonaitės, dr. Kristinos
Kondrotienės ir dr. Vytautės Šakienės kandidatūras dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos konkurse
jaunųjų mokslininkų stipendijai gauti.
SVARSTYTA 3: atnaujinta Veterinarinės medicinos studijų programos III, IV ir V kursų Klinikinės
rotacijos tvarka ir dienynai. Tvarką pristatė Klinikinės praktikos koordinatorė dr. Jūratė Rudejevienė.
Pateikti VM SPK 2019-03-29 posėdžio protokolo Nr. 18/19-15 ir 2019-05-03 posėdžio protokolo Nr.
18/19-17 išrašai. Pastabų iš NSMK negauta.
Atsižvelgiant į VFT narių pateiktas pastabas, dienynai papildyti gyvūnų registracijos žurnalu,
nurodytas minimalus aprašomų pacientų skaičius, formuojamų įgūdžių, procedūrų, gebėjimų
privalomas minimalus atlikimo skaičius.
Diskusijos metu nuspęsta informuoti VM SPK bei klinikų vadovus apie būtinybę sudaryti tvarką,
numatančią papildomo laiko skyrimą praktinių įgūdžių formavimui studentams, neturėjusiems
galimybės formuoti praktinius įgūdžius ar stebėti išskirtinius atvejus nustatytu laiku. Apsvarstyti
galimybę iš anksto pranešti studentams apie rečiau pasitaikančių gyvūnų rūšių ar klinikinių atvejų bei
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procedūrų vykdymą klinikose. Koreguoti „Galutinis įvertinimas (visų įgūdžių paskutinio įvertinimo
vidurkis)“ apibrėžimą bei aprašyti kiekvieno įgūdžio vertinimą ir patikslinti galutinio įvertinimo
apskaičiavimo principą. Apsvarstyti ir pagrįsti 4 lentelėje nurodytą minimalųjį aprašomų pacientų
skaičių. 4 lentelėje reikšmę „Karvės“ pakeisti į „Galvijai“, pacientų registracijos žurnale reikšmę
„Ligos baigtis“ pakeisti į „Ligos prognozė/baigtis“.
Siūlyta atidėti Klinikinės rotacijos tvarkos ir dienynų tvirtinimą iki kol bus atliktos visos korekcijos.
SVARSTYTA 4: Veterinarinės medicinos studijų programos II kurso Gyvūnų produkcijos ir gerovės
praktinių įgūdžių formavimo tvarka ir dienynas. Tvarką pristatė Gyvūnų produkcijos ir gerovės
praktinių įgūdžių procedūrų koordinatorė dr. Jurgita Jovaišienė. Pateikti VM SPK 2019-03-29
posėdžio protokolo Nr. 18/19-15 ir 2019-05-03 posėdžio protokolo Nr. 18/19-17 išrašai. Pastabų iš
NSMK negauta.
Naujai parengta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarinės
medicinos studijų programos studentų praktinių įgūdžių formavimo tvarka apibrėžia LSMU VA
Veterinarinės medicinos II kurso studentų Praktinių įgūdžių formavimo Praktinio mokymo ir
bandymų centre (PMBC), įvairių rūšių gyvūnų veislynuose ir ūkiuose, laboratorijose, Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo tarnyboje, Žemdirbystės institute, Gyvulininkystės institute ir kitose veterinarinės
medicinos praktinių įgūdžių formavimo bazėse organizavimą, vykdymą ir atsiskaitymą. Tai
privaloma VM studijų programos Gyvūnų auginimo ir veisimo modulio, Agronomijos ir pašarų
analizės modulio, Veterinarinės higienos ir gyvūnų gerovės modulio praktinių kompetencijų įgijimo
dalis, kurios atlikimo formą, trukmę ir terminus apibrėžia Veterinarinės medicinos studijų planas.
Praktinių įgūdžių formavimo tikslas yra sudaryti sąlygas studentui įgyti praktines/profesines
kompetencijas, būtinas programos studijų rezultatams, įgyjamiems studijuojant gyvūnų auginimą ir
veisimą, agronomiją ir pašarų analizę, veterinarinę higieną ir gyvūnų gerovę, pasiekti ir veterinarijos
gydytojo kvalifikacijai įgyti.
Diskusijos metu siūlyta patikslinti tvarkos 9.2 p. „Gyvūnų auginimo ir veisimo modulio gyvūnų
veisimo dalyko studijas studentas gebės pažinti gyvūnų veisles, žinoti jų morfologines, fiziologines
ir produktyviąsias savybes, užpildyti gyvūno kilmės pažymėjimą, vykdyti gyvūnų selekciją pagal
genotipą ir fenotipą, atlikti gyvūnų genealoginę analizę, taikyti veisimo metodus“. Koreguoti
„Galutinis įvertinimas (visų įgūdžių paskutinio įvertinimo vidurkis)“ apibrėžimą bei aprašyti
galutinio įvertinimo apskaičiavimo principą.
Siūlyta atidėti Gyvūnų produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių formavimo tvarkos ir dienynų
tvirtinimą iki kol bus atliktos visos korekcijos.
SVARSTYTA 5: atnaujinta VM studijų programos Klinikinės praktikos tvarka.
Klinikinės praktikos koordinatorė dr. Jūratė Rudejevienė pateikė siūlymą Tarybai dėl studentų
klinikinės praktikos metu retai pasitaikančių toksikologinių atvejų apsvarstyti galimybę praktikos
metu stebėtus toksikologinius atvejus aprašyti gyvūnų vidaus ligų skyriuje. Tokiu būdu VM VI kurso
studentų klinikinės praktikos ataskaitoje palikti tik 7 privalomas dalis ir tvarkos 32 p. bei tvarkos 7
priedo 3 p. išdėstyti taip: „Ataskaitoje turi būti visos privalomos dalys: 1. Veterinarinė epidemiologija
ir gyvūnų užkrečiamosios ligos; 2. Gyvūnų akušerija ir reprodukcijos sutrikimai; 3. Veterinarinė
chirurgija; 4. Veterinarinė patologija; 5. Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata; 6.
Veterinarinė parazitologija ir naminių gyvūnų parazitinės ligos; 7. Gyvūnų vidaus ligos. (7 priedas).“
Papildyti tvarkos 7 priedo Gyvūnų vidaus ligų skyrių punktais, kurie apibrėžtų, kad klinikinės
praktikos metu studentas turi „Išsiaiškinti NMVRVI laboratorijoje realiai galimų atlikti pašarų, ėdesio
ar patologinės medžiagos toksikologinių tyrimų nomenklatūrą ir įkainius, žinoti reikalavimus ir
4

mokėti pildyti medžiagos, siunčiamos toksikologiniams tyrimams, lydraštį; su vadovu ar klinikų
gydytojais aptarti realią papildomųjų tyrimų situaciją, jų prieinamumą“, bei atlikęs klinikinę praktiką,
studentas turi „žinoti būtinuosius biosaugos reikalavimus įtariamo gyvūno (-ų) apsinuodijimo ar
tyčinio apnuodijimo atveju; žinoti dažniausiai šalyje pasitaikančius smulkiųjų ar stambiųjų gyvūnų
apsinuodijimų tipus ir pagalbos bei gydymo priemones; gebėti tinkamai reaguoti į įtariamai gyvūno
(-ų) apsinuodijimo atvejį – pagal disponuojamus duomenis diferencijuoti nuo užkrečiamosios ligos,
taikyti pirmosios pagalbos priemones, nustatyti diagnozę, taikyti detoksikavimo priemones, skirti
priešnuodžių, taikyti bendrąsias palaikomojo gydymo priemones; gebėti pasiųsti toksikologinę
medžiagą į laboratoriją ir interpretuoti gautus rezultatus.“
Taip pat informuoti studentus, kad informacinėje sistemoje pateikiamos ataskaitų PDF versijos būtų
prieinamos dėstytojų taisymui bei komentarų pateikimui.
(pasišalinęs VF Tarybos narys toliau dalyvavo posėdyje)
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 12
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS 5: tvirtinti atnaujintą VM studijų programos Klinikinės praktikos tvarką.
KITI KLAUSIMAI: aptarta prof. A. Stimbirio ir darbo grupės rengiamos Veterinarijos fakulteto
studijų, mokslo ir gyvūnų priežiūros veiklą aptarnaujančio personalo (administratorių, laborantų,
sanitarų ir kt.) parinkimo, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo tvarkos rengimo eiga. Tęsiamos
konsultacijos su LSMU personalo tarnybos, juridinės tarnybos atstovais.

_________________________________________
Posėdžio pirmininkė
prof. dr. R. Želvytė
_________________________________________
Posėdžio sekretorė
doc. dr. M. Ivaškienė
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