LSMU MA FF
FARMACIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETO
PROTOKOLAS
Nr. 2018/2019-A-05
2019-04-16
Kaunas, FF
D a l y v a v o:
Nariai:
Pirmininkas prof. Valdas Jakštas;; Dr. Jurgita Daukšienė; Dr. Rima Minkutė, Prof. Vilma Petrikaitė,
stud.Uršulė Kalvaitytė, Prof. Liudas Ivanauskas, Prof. Jurga Bernatonienė (atsiuntė išankstinę nuomonę
raštu dėl dalies klausimų)
Dalyvauja 7 iš 9 narių, kvorumas yra.
S v e č i a i:
Dekanė prof. Ramunė Morkūnienė
POSĖDŽIO TIPAS:
Eilinis posėdis
DIENOTVARKĖ
1. Magistro baigiamojo darbo reglamentų pakeitimų svarstymas. (pristato V. Petrikaitė, iki 15
min.)
2. Mokomosios knygos (Ževžikovas A, Ževžikovienė A, Kubilienė A, Baranauskaitė J.
„Neorganinės chemijos praktikos darbai“) svarstymas (pristato V. Jakštas, iki 10 min.)
3. ,,Klinikinės farmakologijos“ dalyko aprašo rengimo eigos svarstymas (pristato R. Minkutė, iki
10 min.)
4. Bendradarbiavimo su Studijų centru bei Studijų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos komisija
aptarimas. (pristato V. Jakštas, iki 5 min.)
5. Programos orientavimo į rezultatus svarstymas. Modulių bei dalykų vertinimo strategijų
svarstymas (iki 10 min. pristato R. Minkutė, V. Jakštas).
6. Farmacijos profesinės praktikos dalyko praktikos atlikimo tvarkos ir praktikos bazių atrankos
eigos svarstymas. (pristato V. Jakštas, iki 10 min.)
7. Studijų ir mokslo aplinkos svarstymas. (pristato V. Jakštas, iki 5 min.)
8. Studentų požiūrio į savo universitetą svarstymas. (pristato V. Jakštas, iki 5 min.)
9. Kiti klausimai. (iki 10 min.).
SVARSTYTA:
1. 1. Magistro baigiamojo darbo reglamentų pakeitimų svarstymas.
KALBĖJO: Prof. Petrikaitė pristatė darbo grupės pristatytą projektą, dalyvaujantys nariai išsakė savo
pastebėjimus, bei pateikė pasiūlymus dėl naujų formuluočių. V. Jakštas pasiūlė įtraukti galimybę viešai
pristatyti darbą net esant neigiamoms recenzijoms, atsisakyti atskiros formuluotės dėl įmonių atstovų
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atskiro minėjimo kaip temų teikėjų. Dekanė pasiūlė aiškiau išdėstyti terminus. Diskutuota, ar neigiamai
įvertintas darbas vis dar teikiamas viešam gynimui, taip pat dėl nurodymo vadovui ,,patvirtinti, ar
studento MBD atliktas ir parašytas savarankiškai, nepažeidžiant kitiems asmenims priklausančių
autorinių teisių "( bus prašoma teisininko nuomonės), reikalavimų konsultantui, MBD temų išankstinio
pasirinkimo įforminimo reglamente, KK priskyrimo suorganizuoti metodinį seminarą (dabar organizuoja
dekanatas).
NUTARTA: Atlikus korekcinio pobūdžio pakeitimus balsuoti dėl dokumento kitame posėdyje.
SVARSTYTA:
2.
Mokomosios knygos (Ževžikovas A, Ževžikovienė A, Kubilienė A, Baranauskaitė J.
„Neorganinės chemijos praktikos darbai“) svarstymas (pristato V. Jakštas, iki 10 min.)
KALBĖJO: V. Jakštas ir L. Ivanauskas pasidžiaugė naujų mokomųjų knygų pristatymu. V. Petrikaitė ir
kiti nariai pastebėjo, kad literatūra labai sena, negausu iliustracijų. V. Jakštas konstatavo kad visame
leidinyje yra tik vienas pritaikomumo farmacijoje paminėjimas, nors turėtų būti daugiau.
NUTARTA: Atsižvelgus į pastabas teikti mokomąją knygą pakartotinai.
SVARSTYTA:
3,,Klinikinės farmakologijos“ dalyko aprašo rengimo eigos svarstymas (pristato R. Minkutė, iki 10 min.)
KALBĖJO: V. Minkutė pristatė „Klinikinės farmakologijos“ rengimo eigą. Diskutavo, ar tai galėtų būti
sudėtinė modulio dalis, pridedant papildomų kreditų. R. Morkūnienė pastebėjo, kad tuomet koreguotinas
pavadinimas atsisakant papformuluotės „Ligų valdymas“ ir naudojant ekspertų siūlytą „Klinikinė
farmakologija“.
NUTARTA: Parengus galutinį aprašą teikti SPK.
SVARSTYTA:
4. Bendradarbiavimo su Studijų centru bei Studijų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos komisija aptarimas.
(pristato V. Jakštas, iki 5 min.)
KALBĖJO:V. Jakštas informavo, kad ateityje reikės teikti planus dviem metams į priekį, o aprašai
elektroninėje erdvėje bus apsaugoti nuo išorinių korekcijų.
SVARSTYTA:
5. Programos orientavimo į rezultatus svarstymas. Modulių bei dalykų vertinimo strategijų svarstymas
(iki 10 min. pristato R. Minkutė, V. Jakštas).
KALBĖJO: R. Minkutė pristatė specialybių ir bendrųjų studijų dalykų aprašuose numatytus studijų
programos rezultatus ir jų atitikimą programos studijų rezultatams: nustatyti dalyko ir programos
studijų rezultatų skirtumai tarp programų „Farmacija“ ir „Farmacija užsieniečiams“; netinkamas
rezultatų pasirinkimas atsižvelgiant į dalykų apimtis; kai kurie dalyko rezultatai neatitinka programos
studijų rezultatų; ne visi programos studijų rezultatai yra susieti su konkrečių dalykų rezultatais. Prof.
R. Morkūnienė pažadėjo atsiųsti rekomendacijas dėl dalykų rezultatų skaičiaus pagal dalyko kreditų
skaičių.
Buvo diskutuota kaip reikėtų sutvarkyti aprašus „Farmacijos praktika“, „Baigiamasis egzaminas“ ir
„Baigiamasis magistro darbas“.
Pristatyta, kad LSMUSIS sistemoje yra daug dalykų aprašų, kurie šiuo metu nenaudojami ir nėra
tvarkingai uždaryti nurodant tinkamą galiojimo pabaigą.
NUTARTA: Išsiųsti katedroms prašymą peržiūrėti ir sutvarkyti dalykų aprašus, nurodant tinkamas
galiojimo pabaigas netaikomų ir nebegaliojančių dalykų aprašuose LSMUSIS.
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SVARSTYTA:
6. Farmacijos profesinės praktikos dalyko praktikos atlikimo tvarkos ir praktikos bazių atrankos eigos
svarstymas. (pristato V. Jakštas, iki 10 min.)
KALBĖJO: Studentai išreiškė poreikį didesnio praktikos bazių skaičiaus Kaune. Ir reitinguoti praktikos
bazes pagal studentų atsiliepimus po praktikos,
NUTARTA: Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais siekti platesnio praktikos bazių pasirinkimo.
Rinkti studentų atsiliepimus apie praktikos vietų tinkamumą.
SVARSTYTA:
7-8 Studijų ir mokslo aplinkos svarstymas. Studentų požiūrio į savo universitetą svarstymas.
KALBĖJO: Studentai pareiškė poreikį dėl pasirenkamųjų dalykų išankstinio pristatymo. SPK
pirmininkas pasiūlė studentams patiems išsirinkti laiką.
NUTARTA. Organizuoti pasirenkamųjų dalykų pristatymą.
Studijų programos komiteto pirmininkas
prof. Valdas Jakštas
Studijų programos komiteto sekretorė
dr. Jurgita Daukšienė
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