LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 62
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 birželio devynioliktą dieną
(2019-06-19).
POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Rasa Želvytė, profesorė;
2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė;
3. Marija Ivaškienė, docentė;
4. Gintaras Zamokas, profesorius;
5. Saulius Petkevičius, profesorius;
6. Alius Pockevičius, profesorius;
7. Artūras Stimbirys, profesorius;
8. Modestas Ružauskas, docentas;
9. Ingrida Monkevičienė, profesorė;
10. Elena Bartkienė, profesorė;
11. Aldona Auškalnytė, studentų atstovė;
12. Redas Pociūnas, studentų atstovas.
POSĖDŽIO SVEČIAI:
Dr. Z. Miknienė
Dr. T. Kupčinskas
Doc. dr. B. Karvelienė

Dr. J. Rudejevienė
Dr. J. Jovaišienė

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. MSKK parengtos Aleksandr Novoslavskij, Aistės Kabašinskienės, Sigitos Ramonaitės
elektroninės mokomosios knygos "Maisto žaliavų ir produktų, geriamojo vandens ir aplinkos
mikrobiologiniai tyrimai" leidimo tikslingumo svarstymas.
2. VM studijų programos Klinikinės rotacijos tvarkos ir dienynų svarstymas.
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3. VM studijų programos Gyvūnų produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių formavimo tvarkos
ir dienyno svarstymas.
4. VM studentų baigiamojo objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino organizavimo ir
vertinimo aprašo (pakeisto) tvirtinimas.
Kiti klausimai:
1. Veterinarijos fakulteto studijų, mokslo ir gyvūnų priežiūros veiklą aptarnaujančio personalo
priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo tvarkos rengimo eigos aptarimas.
2. VF Tarybos posėdžių kalendorinio plano sudarymas 2019-2020 m. m.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 12
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. MSKK parengtos Aleksandr Novoslavskij, Aistės Kabašinskienės, Sigitos Ramonaitės
elektroninės mokomosios knygos "Maisto žaliavų ir produktų, geriamojo vandens ir aplinkos
mikrobiologiniai tyrimai" leidimo tikslingumo svarstymas.
2. VM studijų programos Klinikinės rotacijos tvarkos ir dienynų svarstymas.
3. VM studijų programos Gyvūnų produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių formavimo tvarkos
ir dienyno svarstymas.
4. VM studentų baigiamojo objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino organizavimo ir
vertinimo aprašo (pakeisto) tvirtinimas.
Kiti klausimai:
1. Veterinarijos fakulteto studijų, mokslo ir gyvūnų priežiūros veiklą aptarnaujančio personalo
priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo tvarkos rengimo eigos aptarimas.
2. VF Tarybos posėdžių kalendorinio plano sudarymas 2019-2020 m. m.
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: MSKK parengtos Aleksandr Novoslavskij, Aistės Kabašinskienės, Sigitos
Ramonaitės elektroninės mokomosios knygos "Maisto žaliavų ir produktų, geriamojo vandens ir
aplinkos mikrobiologiniai tyrimai" leidimo tikslingumo svarstymas.
Pristatytas MSKK posėdžio 2019-02-12 protokolo išrašas Nr. 3/VAF04-1-3, VMS SPK posėdžio
2019-02-28 protokolas Nr. 14, VM SPK posėdžio 2019-03-04 protokolo išrašas Nr. 18/19-13, MM
SPK posėdžio 2019-03-08 protokolo išrašas Nr. 72, NSMK posėdžio 2019-06-18 protokolas Nr. 25,
recenzentų Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos katedros doc. Antano
Šarkino ir LSMU VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo
doc. Modesto Ružausko recenzijos. Autorių teigimu, elektroninę mokomąją knygą ketinama leisti iš
Maisto saugos ir kokybės katedros lėšų.
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BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 12
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS 1: pritarti Maisto saugos ir kokybės katedroje parengtos Aleksandr Novoslavskij,
Aistės Kabašinskienės, Sigitos Ramonaitės elektroninės mokomosios knygos "Maisto žaliavų ir
produktų, geriamojo vandens ir aplinkos mikrobiologiniai tyrimai" išleidimui.
SVARSTYTA 2: VM studijų programos Klinikinės rotacijos tvarka ir dienynas. Atnaujintą
Veterinarinės medicinos studijų programos III, IV ir V kursų Klinikinės rotacijos tvarką ir dienynus
pristatė Klinikinės praktikos koordinatorė dr. Jūratė Rudejevienė. Pateikti VM SPK 2019-06-12
posėdžio protokolo Nr. 18/19-19 ir NSMK 2019-06-18 posėdžio protokolo Nr. 25 išrašai.
Prof. Vita Riškevičienė pasiūlė tvarkos 1 priede pateikti dienyno pildymo pavyzdį, 4 dienyno lentelę
pavadinti „Rekomenduojamas aprašomų pacientų skaičius“ (atsižvelgiant į ESEVT SOP
indikatoriaus rekomendacijas), prie smulkių atrajotojų pridėti kamelidų rūšies gyvūnus. Prof. Vita
Riškevičienė pastebėjo, kad dienyne turi būti aprašyti ne tik klinikinės rotacijos, bet per atitinkamo
kurso visus studijų metus kartu su universiteto dėstytoju veterinarijos gydytoju stebėti pacientai. Apie
šią informaciją studentams būtina pažymėti tvarkoje ar jos prieduose. Taip pat prof. Vita Riškevičienė
pažymėjo, kad reikia planuoti įdiegti elektroninę studentų registracijos sistemą, leidžiančią studentui
ir dėstytojui planuoti suformuotų įgūdžių atsiskaitymo laiką.
Siūlyta atidėti Klinikinės rotacijos tvarkos ir dienynų tvirtinimą savaitei.
SVARSTYTA 3: VM studijų programos Gyvūnų produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių
formavimo tvarka ir dienynas. Veterinarinės medicinos studijų programos II kurso Gyvūnų
produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių formavimo tvarką ir dienynus pristatė Gyvūnų produkcijos
ir gerovės praktinių įgūdžių procedūrų koordinatorė dr. Jurgita Jovaišienė. Pateikti VM SPK 201906-12 posėdžio protokolo Nr. 18/19-19 ir NSMK 2019-06-18 posėdžio protokolo Nr. 25 išrašai.
Siūlyta atidėti Gyvūnų produkcijos ir gerovės praktinių įgūdžių formavimo tvarkos ir dienyno
tvirtinimą savaitei.
SVARSTYTA 4: pakeistas VM studentų baigiamojo objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino
(OSKE) organizavimo ir vertinimo aprašas. Aprašą pristatė doc. dr. Birutė Karvelienė. Pateikti VM
SPK 2019-06-12 posėdžio protokolo Nr. 18/19-19 ir NSMK 2019-06-18 posėdžio protokolo Nr. 25
išrašai.
VM SPK kreipėsi į VF Tarybą dėl išaiškinimo ar privalo būti organizuojamas OSKE perlaikymas tais
pačiais studijų metais, kuriuo laiku tai turėtų būti daroma ir kiek kartų studentui gali būti leidžiama
perlaikyti. Prof. Vita Riškevičienė pažadėjo atsakyti į šį klausimą.
Siūlyta atidėti VM studentų baigiamojo objektyvaus struktūrizuoto klinikinio egzamino (OSKE)
organizavimo ir vertinimo aprašo tvirtinimą savaitei.
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KITI KLAUSIMAI:
1. Aptarta prof. A. Stimbirio ir darbo grupės rengiamos Veterinarijos fakulteto studijų, mokslo
ir gyvūnų priežiūros veiklą aptarnaujančio personalo priėmimo, kvalifikacijos kėlimo ir
skatinimo tvarkos rengimo eiga. VF dekanė prof. Vita Riškevičienė padėkojo darbo grupės
pirmininkui prof. Artūrui Stimbiriui už operatyviai ir kokybiškai atliktą darbą bei pažymėjo,
kad Universitete planuojama rengti bendrą aptarnaujančio personalo priėmimo, kvalifikacijos
kėlimo ir skatinimo tvarką, todėl šiuo metu atskiros fakulteto tvarkos tvirtinimas nėra
tikslingas.
2. Sudarytas VF Tarybos posėdžių kalendorinis planas 2019-2020 m. m.
_________________________________________
Posėdžio pirmininkė
prof. dr. R. Želvytė
_________________________________________
Posėdžio sekretorė
doc. dr. M. Ivaškienė
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