LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 66
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 rugsėjo dešimtą dieną (201909-10).
POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Rasa Želvytė, profesorė;
2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė;
3. Marija Ivaškienė, docentė;
4. Gintaras Zamokas, profesorius;
5. Elena Bartkienė, profesorė;
6. Saulius Petkevičius, profesorius;
7. Modestas Ružauskas, profesorius;
8. Ingrida Monkevičienė, profesorė;
9. Vytuolis Žilaitis, profesorius;
10. Simona Dedurkevičiūtė, studentų atstovė;
11. Aldona Auškalnytė, studentų atstovė;
12. Redas Pociūnas, studentų atstovas.
POSĖDŽIO SVEČIAI:
Prof. G. Zaborskienė
Doc. B. Karvelienė
Doc. A. Kabašinskienė
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 yra vienas Veterinarijos fakulteto Tarybos narys
balsavęs iš anksto.
SVARSTYTA: posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. VM, MM ir VMS programų 2020-2021 m. m. studijų planų aptarimas;
2. Veterinarinės medicinos studijų magistro baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos
papildymo svarstymas;
3. Maisto mokslo magistrantūros studijų programos magistro darbo rengimo tvarkos anglų kalba
svarstymas;
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4. EAEVE ekspertų nustatytų VM studijų programos trūkumų šalinimo plano tvirtinimas.
Kiti klausimai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 12
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. VM, MM ir VMS programų 2020-2021 m. m. studijų planų aptarimas;
2. Veterinarinės medicinos studijų magistro baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos
papildymo svarstymas;
3. Maisto mokslo magistrantūros studijų programos magistro darbo rengimo tvarkos anglų kalba
svarstymas;
4. EAEVE ekspertų nustatytų VM studijų programos trūkumų šalinimo plano tvirtinimas.
Kiti klausimai.
SVARSTYTA 1: VM, MM ir VMS programų 2020-2021 m. m. studijų planai buvo pateikti VF Tarybos
nariams SPK pirmininkų, pateikti SPK posėdžių protokolų išrašai. Tačiau dėl artimiausiu laiku vyksiančio
LSMU Studijų prorektoriaus susitikimo su Fakultetų dekanais ir planuojamais pokyčiais studijų planuose,
šio VF Tarybos posėdžio metu VM, MM ir VMS programų 2020-2021 m. m. studijų planai nebus
tvirtinami.
SVARSTYTA 2: papildyta Veterinarinės medicinos studijų magistro baigiamųjų darbų rengimo, gynimo
ir vertinimo tvarka. Tvarką pristatė VM SPK pirmininkė doc. A. Kabašinskienė. Pateiktas NSMK
posėdžio 2019-09-09 protokolo Nr. 28 išrašas. Tvarkoje atnaujinti teisės aktai, pagrindiniai pokyčiai
tvarkoje yra susiję su lietuvių kalbos raštingumo užtikrinimu lietuvių kalba rašančių studentų magistro
darbuose ir anglų kalbos raštingumo užtikrinimu anglų kalba rašančių studentų magistro darbuose.
Baigiamojo darbo priešlapyje (4 priede) patvirtinimą apie darbo lietuvių kalbos taisyklingumą privalės
pasirašyti atitinkamos kalbos redaktorius.
VF Tarybos pirmininkė prof. Rasa Želvytė įpareigoja Veterinarijos fakulteto studijų programų komitetų
pirmininkus visas studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkas papildyti būtinybe
užtikrinti kalbos taisyklingumą.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2: tvirtinti papildytą Veterinarinės medicinos studijų magistro baigiamųjų darbų
rengimo, gynimo ir vertinimo tvarką.

SVARSTYTA 3: Maisto mokslo magistrantūros studijų programos magistro darbo rengimo tvarka
anglų kalba. Tvarka taip pat papildyta punktu apie kalbos taisyklingumo užtikrinimą.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
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Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 3: tvirtinti Maisto mokslo magistrantūros studijų programos magistro darbo rengimo
tvarką anglų kalba.
SVARSTYTA 4: EAEVE ekspertų nustatytų VM studijų programos trūkumų šalinimo planas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 12 (vienas narys paliko posėdį)
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 4: tvirtinti EAEVE ekspertų nustatytų VM studijų programos trūkumų šalinimo
planą.
KITI KLAUSIMAI: VF Tarybos pirmininkė priminė, kad kitam VF Tarybos posėdžiui SPK
ataskaitos turi būti pateiktos už visus metus pagal veiklos planus.

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