LSMU MA FF
FARMACIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETO
PROTOKOLAS
Nr. 2018/2019-A-06
2019-05-30
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. Farmacijos programos orientavimo į rezultatus svarstymas. Privalomų dalykų rezultatų
korekcijų apsitarimas (iki 30 min. pristato R. Minkutė, V. Jakštas).
2. Fiziologijos ir Patologinės fiziologijos dalykų studijų eigos aptarimas (V. Jakštas, FF Dekanė
15 min.).
3. Magistro baigiamojo darbo reglamentų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas (pristato V.
Petrikaitė, iki 10 min.);
4. Farmacijos studijų programų planų 2019/2020/2021 m.m. vizijos apsitarimas (iki 10 min.
pristato V. Jakštas, FF Dekanė);
5. Mokomosios knygos (Ževžikovas A, Ževžikovienė A, Kubilienė A, Baranauskaitė J.
„Neorganinės chemijos praktikos darbai“) svarstymas po pataisymų (pristato J. Daukšienė, iki
10 min.);
6. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio persidengimo bazinių (pagrindų) dalykų
srityse svarstymas iki 5 min., pristato V. Jakštas);
7. Kiti klausimai. (iki 10 min).
SVARSTYTA:
1. Farmacijos programos orientavimo į rezultatus svarstymas. Privalomų dalykų rezultatų korekcijų
apsitarimas (iki 30 min. pristato R. Minkutė, V. Jakštas).
KALBĖJO: Lekt. Dr. Minkutė konstatavo, kad yra didelė neatitiktis tarp studijų dalykų kreditų ir
rezultatų skaičiaus; nemaža dalis dalykų deklaruoja skirtingus siekinius tarp lietuvių k. ir anglų k.
studijuojančių studentų dalykų aprašų; LSMUSIS sistemoje esama daug besidubliuojančių aprašų, t.y.
nors jau galioja nauji, bet vis dar neuždaryti seni. Prof. V. Jakštas ir dekanė R. Morkūnienė informavo,
kad šiuo metu vyksta svarstymai dėl bendrųjų programos rezultatų keitimo.
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NUTARTA: Aprašų keitimą vykdyti etapais. Šiais mokslo metais kreiptis į padalinius tikslu atlikti
būtinuosius pakeitimus: suvienodinti studijų dalykų rezultatų siekinius Farmacija (liet.k) ir
Farmacija (anglų k.) programose, rekomenduoti studijų dalykų rezultatų skaičių pateikti
atsžvelgiant į kreditų skaičių – t.y. 1 studijų rezultatas -2-3 kreditai; bei panaikinti negaliojančių
dalykų aprašus. Pakeitimus atlikti iki 2019.06.30 d.
SVARSTYTA:
2. Fiziologijos ir Patologinės fiziologijos dalykų studijų eigos aptarimas (V. Jakštas, FF Dekanė 15
min.).
KALBĖJO: Prof. V. Jakštas ir dekanė R. Morkūnienė informavo SPK narius kad gauta nepalankių
studentų atsiliepimų dėl studijų eigos studijuojant Fiziologijos ir Patologinės fiziologijos dalykus, tad
rekomenduotinas dalykų semestrų turinio ir kreditų pasiskirstymo svarstymas. Pakeitimai turėtų būti
kompleksiniai ir sisteminiai. SPK nariai išsakė savo pastebėjimus dėl galimų studijų kokybę įtakojančių
veiksnių ir jų sąsajų su studijų planais. Spręsta šiam klausimui skirti atskirą susirinkimą, kurio
darbotvarkėje bus planų peržiūra ir korekcijos.
NUTARTA: 2019 06 10 dieną 10 val. organizuoti susitikimą dėl dalykų semestrų turinio ir kreditų
pasiskirstymo pakeitimų. SPK nariai kviečiami teikti pasiūlymus atsižvelgiant į šias gaires:
- Biologinės chemijos dalyko studijas kelti iš pavasario į rudens semestrą;
- Farmacinės chemijos studijas vykdyti po Farmacinės analizės;
- Patologinės fiziologijos dalyko studijas vykdyti 2 k. rudens semestre;
- Fiziologijos studijas vykdyti 1 k. pavasario semestre;
- Apsvarstyti esamų modulių struktūros viziją.
Parengus pirminį projektą jį aptarti su padalinių vadovais.
SVARSTYTA:
3. Magistro baigiamojo darbo reglamentų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas (pristato V. Petrikaitė, iki
10 min.);
KALBĖJO: Prof. V. Petrikaitė pristatė MBD reglamento pakeitimus, atsižvelgiant į ankstesniame
posėdyje gautas pastabas.
BALSUOTA:
7- už; 0- susilaikė; 0- prieš.
NUTARTA: Pritarti Magistro baigiamojo darbo reglamentui lietuvių kalba ir jį atitinkančiam
dokumentui anglų kalba ir teikti šiuos dokumentus FF tarybos tvirtinimui.
SVARSTYTA:
4. Farmacijos studijų programų planų 2019/2020/2021 m.m. vizijos apsitarimas (iki 10 min. pristato V.
Jakštas, FF Dekanė);
KALBĖJO:V. Jakštas ir prof. R. Morkūnienė pristatė ateičiai numatomus darbus: iki 2019 09 01
padaliniai turėtų pristatyti pataisytus baigiamųjų egzaminų klausimus sekantiems metams; bus svarstoma
galimybė teikti atskirą discipliną „Medicinos prietaisai“; po 2-jų metų svarstoma galimybė atlikti OSCE
egzaminavimą.
NUTARTA: Informuoti padalinius apie būtinybę atnaujinti baigiamųjų egzaminų klausimus
būsimiems metams iki 2019 08 20.
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SVARSTYTA:
5. Mokomosios knygos (Ževžikovas A, Ževžikovienė A, Kubilienė A, Baranauskaitė J. „Neorganinės
chemijos praktikos darbai“) svarstymas po pataisymų (pristato J. Daukšienė, iki 10 min.);
KALBĖJO: SPK nariai patvirtino, kad susipažino su autorių teikta atnaujinta versiją ir autorių pasiūlyti
pakeitimai yra priimtini, išreikšta visa eilė korekcinio pobūdžio klausimų, į kuriuos padalinio atstovas (
prof. L. Ivanauskas) autorių vardu pritardamas nurodė, kad bus atsižvelgta.
NUTARTA: Pritarti Mokomosios knygos (Ževžikovas A, Ževžikovienė A, Kubilienė A,
Baranauskaitė J. „Neorganinės chemijos praktikos darbai“) teikimui FF tarybai, įpareigojant
autorius pakoreguotą versiją patiems pristatyti FF tarybai.
SVARSTYTA:
6. Farmacijos studijų programų dalykų programų turinio persidengimo bazinių (pagrindų) dalykų srityse
svarstymas iki 5 min., pristato V. Jakštas);
KALBĖJO: V. Jakštas informavo, kad šis klausimas glaudžiai siejasi su 4 ir 1 klausimų ir pasiūlė šį
klausimą kelti į kitus mokslo metų SPK darbo planus spalio mėn. posėdį.
NUTARTA: Nukelti šį klausimą į kitus mokslo metų SPK darbo planus spalio mėn. posėdį
SVARSTYTA:
7. Kiti klausimai.
KALBĖJO: V. Jakštas informavo, kad gautas naujas pasiūlymas dėl naujo pasirenkamojo dalyko
„Bendroji genetika“. Daugumos narių nuomone šiuo metu tokiam dalykui poreikio nėra, daug svarbiau
dalykas „Farmakogenetika“ ateityje.
NUTARTA: Šiuo metu galimas įterpimas V „Pasirenkamųjų specialiosios medicinos dalykų grupėje“
III kursas 5 semestras.
Studijų programos komiteto pirmininkas
prof. Valdas Jakštas
Studijų programos komiteto sekretorė
dr. Jurgita Daukšienė
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