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1. Programos tikslas ir studijų rezultatai
1.1. Programos tikslo pagrįstumas. Vientisųjų veterinarinės medicinos studijų programos
tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojus magistrus, galinčius dirbti
privačiame ir valstybiniame veterinarijos paslaugų tinkle, gebančius diagnozuoti gyvūnų ligas,
gydyti sergančius gyvūnus, taikyti profilaktikos priemones, vykdyti ligų bei maisto kontrolę,
tyrinėti, perteikti žinias, spręsti sudėtingas veterinarines problemas, pritaikyti įgūdžius ir žinias
savarankiškoje veikloje ir tolimesniame mokymesi. Programos tikslas atitinka universiteto misiją ir
strateginį planą.
Programos tikslas ir studijų rezultatai skelbiami internetinėje svetainėje www.lsmuni.lt,
kasmet leidžiamame leidinyje „Studijų programos“, priėmimo komisijos tinklalapyje, laikraščiuose
„Gyvulininkystės specialistas“, Ave Vita“, „Kur stoti?“, brošiūrose, skirtose abiturientams, studijų
dalykų aprašuose, kurie patalpinti internetinėje svetainėje. Su programos tikslais studentai
supažindinami dalyke „Studijų įvadas“ ir prieš pradedant dėstyti kiekvieną studijų dalyką.
Baigusiems vientisąsias studijas suteikiama veterinarijos gydytojo kvalifikacija bei magistro
kvalifikacinis laipsnis. Studijų programos struktūra ir turinys atitinka veterinarijos specialisto
universitetinį išsilavinimą ir profesinių žinių universalumą. Programa yra skirta formuoti
kompetencijas ir gebėjimus, būtinus veterinarijos gydytojo kvalifikacijai bei magistro
kvalifikaciniam laipsniui įgyti. Sėkmingai įvykdę 5,5 metų trukmės studijų programą veterinarijos
gydytojai-magistrai gali dirbti valstybinėse, tarptautinėse ir kitų šalių veterinarijos institucijose.
Studijų turinys glaudžiai susijęs su Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse vykstančiais
procesais ir išreiškia europines bei pasaulines tendencijas.
Veterinarijos gydytojas rūpinasi ne tik žemės ūkio paskirties, laukinių gyvūnų, laikomų
nelaisvėje, ir kompanijos gyvūnų sveikata ir gerove bei vykdo užkrečiamųjų ligų, taip pat ir
zoonozių, kontrolę, bet ir atlieka maisto produktų ir žaliavų kontrolę, vykdo pasienio veterinarinę
kontrolę, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, atlieka rizikos vertinimą.
Veterinarijos gydytojo profesija svarbi sėkmingai žemės ūkio plėtrai Lietuvoje, žmonių
sveikatingumui ar gyvūnų augintojams. Atlikdami savo darbą veterinarijos gydytojai aktyviai
dalyvauja socialiniame-ekonominiame Lietuvos gyvenime.
1.2. Programos kompetencijos ir rezultatai, kompetencijų ir rezultatų visapusiškumas ir
pasiekiamumas. Vientisųjų studijų Veterinarinės medicinos (VM) studijų programa formuos ir
ugdys kompetencijas, būtinas vykdant profesinę veiklą. Studentai, sėkmingai baigę studijų
programą įgys bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.
1.2.1. Kompetencijos ir studijų rezultatai:
Specialiosios kompetencijos ir rezultatai
1.
Atlikti klinikinius gyvūnų tyrimus bei vertinti laboratorinių tyrimų rezultatus:
−
paimti įvairius mėginius skirtingiems laboratoriniams tyrimams,
−
parinkti optimalų diagnostikos metodą ir taikyti pažangias diagnostikos metodikas,
−
atlikti klinikines ir laboratorines diagnostikos procedūras,
−
taikyti saugaus darbo ir geros laboratorinės praktikos reikalavimus,
−
sudaryti skirtingų rūšių gyvūnų ligų diagnozavimo schemas,
−
vertinti ir interpretuoti klininkinių ir labortorinių tyrimų rezultatus.
2. Nustatyti gyvūnų ligas, analizuoti struktūrinius, funkcinius, biocheminius procesus bei
pokyčius, gydyti gyvūnus ir taikyti gyvūnų ligų prevencijos priemones:
− įvertinti įvairių rūšių gyvūnų sveikatos būklę,
− taikyti ligų profilaktikos priemones,
− parengti gydymo schemą ir procedūrą,
− paskirti tinkamus veterinarinius vaistus, atsižvelgiant į gyvūno rūšį ir susirgimo pobūdį,
− įvertinti ligos klinikinę baigtį,
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− įvertinti veterinarinių vaistų kokybę, saugumą ir efektyvumą atsižvelgiant į naudos ir
rizikos santykį,
− skirti ir naudoti veterinarinius vaistus atsižvelgiant į vaistinių medžiagų tarpusavio
sąveikos ir derinimo principus,
− vykdyti veterinarinės farmacijos veiklą taikant reglamentuojančius teisės aktus.
3. Vertinti gyvūnų infekcinių ligų ir ligų, kuriomis serga žmogus ir gyvūnai epidemiologinę
situaciją, kad būtų užtikrinta gyvūnų ir visuomenės sveikata:
− atlikti gyvūnų bandos sveikatos stebėseną ir interpretuus rezultatus, statistiškai juos
apdorojant,
− taikyti prevencijos priemones nuo gyvūnų infekcinių ligų,
− atlikti analitinius epidemiologinius tyrimus,
− vertinti gyvūnų infekcinių ligų paplitimą,
− vykdyti epidemiologinę ligų kontrolę ir likvidavimą.
4. Kontroliuoti maisto ir pašarų saugą nuo pirminės gamybos iki galutinio produkto:
− vertinti produkcijos gyvūnų auginimo technologijas ir mitybą,
− analizuoti ir taikyti maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus,
− vertinti gyvulininkystės objektų, skerdyklų, maisto produktus perdirbančių įmonių,
turgaviečių, žaliavų sandėlių veterinarinę - sanitarinę būklę,
− vertinti savikontrolės sistemų efektyvumą maisto įmonėse,
− atlikti žaliavų kokybės kontrolę ir kontroliuoti maisto gamybos procesą,
− atlikti maisto kokybės tyrimus ir interpretuoti gautus rezultatus,
− įvertinti maisto produktų ir žaliavų kokybę maisto produktų gamybai.
5. Organizuoti gyvūnų apsaugos priemonių įgyvendinimą pagal teisės aktų reikalavimus:
− taikyti gyvūnų sveikatą ir gerovę reglamentuojančius teisės aktus,
− užtikrinti gyvūnų sveikatą ir gerovę,
− saugiai dirbti su gyvūnais ir gyvūninėmis medžiagomis,
− atlikti gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimų laikymosi kontrolę.
Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai
6. Dirbti komandoje, sprendžiant profesinius klausimus, nuolat tobulinti veterinarijos gydytojo
profesinius įgūdžius:
− suvokti LR įstatymus ir profesinę veiklą reglamentuojančius dokumentus,
− spręsti profesines problemas laikantis profesinės kompetencijos,
− bendradarbiauti su veterinarijos srities ir kitomis įstaigomis,
− dirbti komandoje ir tarptautinėje erdvėje,
− integruoti žinias siekiant optimalių profesinių tikslų,
− organizuoti darbus ekstremalių situacijų atvejais,
− planuoti ir organizuoti mokslinį darbą.
7. Taikyti naujausių fundamentinių ir taikomųjų mokslų pasiekimus veterinarinės medicinos ir
maisto saugos srityse:
− taikyti mokslinės informacijos sklaidos principus,
− naudotis specializuotomis duomenų bazėmis ir analizuoti mokslinę informaciją,
− pritaikyti studijavimo įgūdžius, reikalingus kelti veterinarijos gydytojo kvalifikaciją,
− savarankiškai studijuoti profesinę literatūrą asmenybės tobulėjimui.
1.3. Programos tikslo, studijų rezultatų ir juos įgyvendinančių studijų dalykų sąsajos.
Veterinarijos gydytojo darbo pobūdžio sudėtingumas ir tenkanti atsakomybė kelia aukštus
reikalavimus veterinarijos gydytojo - magistro kompetencijai, kurią sudaro profesinės veiklos
teorijų ir principų išmanymas, naujausių veiklos metodų kritinis supratimas ir vertinimas,
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pažintiniai ir praktiniai gebėjimai darbui atlikti ir profesionalumui vystyti, kuriuos užtikrina
programoje studijuojami dalykai. Rezultatų ir jų įgyvendinimui planuojamų dalykų sąsajos
pateiktos 1 priede, 1 lentelėje.
VM studijų programa sudaryta atsižvelgiant į vientisųjų studijų pakopos absolventams būtinas
suteikti kompetencijas. Studijų programos rezultatai yra nukreipti į studijų dalykų rezultatus ir
suformuluoti kaip aiškus pasiekimų vertinimo kriterijus, rodantis studentų kompetenciją ir įgytas
žinias po studijų (1 priedas, 1 ir 3 lentelės).
1.4. Programos turinio atitiktis teisės aktams.
Studijų programos tikslas ir rezultatai parengti vadovaujantis Dublino aprašais (Dublin
Descriptors), susieti su rengiamų specialistų kompetencijomis ir kvalifikacijos reikalavimais,
suformuluoti tiesiogiai dalyvaujant socialiniams partneriams; Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo
nuostatomis, Bolonijos proceso dokumentais, ECTS vartotojo vadovu, Europinės bei Nacionalinės
kvalifikacijų sandaros apibrėžtomis kompetencijomis, bei veterinarijos studijų krypties reglamentu,
Direktyva 2005/36EK, Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE), Pasaulio
gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) ir Europos veterinarų federacijos (FVE) rekomendacijomis ir
kitais teisės aktais11. Programos tikslas dera su anksčiau išvardytų dokumentų reikalavimais ir
garantuoja išsilavinimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus
reikalavimus veterinarijos gydytojams rengti, kitais nacionaliniais ir tarptautiniais dokumentais.
Programos tikslas ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais ir akademiniais
reikalavimais rengiant plataus profilio veterinarijos profesijos specialistus, kurie išdėstyti
pateiktuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose dokumentuose, atspindi visuomenės ir darbo rinkos
poreikius. Numatomų studijų rezultatų aktualumas pabrėžtas vadovaujantis profesinės veiklos
pasaulio tyrimų rezultatais.
Studijų programa taip pat orientuota į EAEVE iniciatyvą siekiant suvienodinti ES valstybių
narių veterinarinės medicinos studijų programų turinį ir parengimo kokybę. Tai siejama su ES
1

Dublin
descriptors.
Prieiga
internete:
http://users.abo.fi/jnikula/dublin_descriptors.pdf;
http://www.tempus.ac.rs/here/tl_files/Dokumenti/Dublinski%20deskriptori.pdf
Lietuvos Respublikos kvalifikacijų sandaros aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4
d. nutarimu Nr. 535. Prieiga internete:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372306&p_query=&p_tr2=;
Mokymosi
visą
gyvenimą
Europos
kvalifikacijų
sąranga
(EKS).
Prieiga
internete:
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_lt.pdf;
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutas. Prieiga internete: http://www.lsmuni.lt.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. Vilnius, 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242. Prieiga internete:
http://www.smm.lt/ti/docs/istatymai/MSI.pdf;
Nacionalinės studijų aprašų sąrangos projekto galutinė ataskaita, Vilnius, 2010. Prieiga internete:
http://www.skvc.lt/files/SKAR/Rezultatai/Saranga_galutine_po_recenziju-2010-11-22.pdf;
Directive 2005/36/
EC of the European Parliament and of the Council on the Recognition of professional qualifications. Strasbourg, 7 September 2005;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-501 “Laipsnį suteikiančių
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų apraša”. Prieiga internete:
http://www.smm.lt/smt/st_org/docs/BR_aprasas_2010-04-09.pdf;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d.
įsakymo Nr. V-501 Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų
aprašo patvirtinimo pakeitimo“. Vilnius, 2010 m. liepos 15 d. Nr. V-1190. Prieiga internete:
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=139443;
SKVC Direktoriaus įsakymas „Dėl ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties Lietuvos
respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams studijų
programoms nustatymo metodinių nurodymų pakeitimo“ (patvirtinta 2010 m. gruodžio 20 d. Nr. 101163);http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/direkcijos/studiju_direkcija/teises_aktai/Lietuvos%20teises%20aktai/
Ketinamu_vykdyti_programu_apras_2010.pdf;
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010
m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V- 826).
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rinkos erdve ir jos galima įtaka bei pavojais, susietais su gyvūnų ligomis ir gyvūninės kilmės maisto
produktų kokybe. Atsižvelgiant į integracinius procesus pasaulyje, VM programa rengiama dėstyti
užsienio studentams ir planuojamas užsienio studentų priėmimas nuo 2011 m. Taip pat aktyviai
dalyvaujama studentų mainų tarptautinėse programose, kuriose dalyvaujantys studentai įgyja žinių
ir praktikos įgūdžių užsienio universitetuose. Ši studijų programa yra universali ir leidžia
paruoštiems specialistams adaptuotis įvairiose šalyse.
Veterinarinės medicinos programa yra vienintelė Lietuvoje, kuri pradėta vykdyti nuo 1936m.
2. Programos poreikio pagrindimas
Lietuva yra žemės ūkio kraštas, todėl tos srities specialistų poreikis yra pastovus. Lietuvoje tik
LSMU Veterinarijos akademijoje vykdoma veterinarinės medicinos programa, kituose
universitetuose tokios programos nėra. Vilniaus kolegija rengia veterinarijos felčerius.
Veterinarijos gydytoju Lietuvoje ir Europoje gali dirbti asmuo, įgijęs veterinarijos gydytojo
profesinę kvalifikaciją. Mūsų šalyje veterinarija yra privati ir valstybinė. Privačią veterinarinę
veiklą gali vykdyti veterinarijos gydytojas, turintis galiojančią veterinarinės praktikos ar
veterinarinės farmacijos licenciją. Valstybės politiką gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, teikiamos
rinkai maisto saugos ir kokybės, srityse formuoja ir įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba (VMVT).
Lietuvoje veterinarijos srityje dirba apie 2500 veterinarijos gydytojų, kurie rūpinasi ne tik
ūkinės paskirties, laukinių gyvūnų, laikomų nelaisvėje, ir kompanijos gyvūnų sveikata ir gerove ar
vykdo užkrečiamųjų ligų, taip pat ir zoonozių, kontrolę, bet ir atlieka maisto produktų ir žaliavų
kontrolę, rinkos priežiūrą, vykdo pasienio veterinarinę kontrolę, dalyvauja moksliniuose tyrimuose,
atlieka rizikos vertinimą. Nemaža veterinarijos gydytojų dalis verčiasi privačia veterinarine
praktika, kiti dirba VMVT, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute
(NMVRVI), Lietuvos ir tarptautinėse veterinarijos farmacijos įmonėse, mokymo ir mokslo
institucijose, Europos Sąjungos ir pasaulio veterinarijos institucijose.
VMVT šiuo metu kontroliuoja 24041 maisto tvarkymo subjektus: iš jų 906 veterinarinį
patvirtinimą turinčius maisto tvarkymo subjektus ir 23135 negyvūninio maisto tvarkymo subjektus:
12304 didmeninės ir mažmeninės prekybos subjektų, 1985 geriamojo vandens tiekėjų, 884
negyvūninio maisto gamintojų, perdirbėjų, fasuotojų, 7567 viešojo maitinimo paslaugų tiekėjų.
VMVT priskirta nauja sritis: maisto papildų prekybos ir gamybos kontrolė, tai sudaro daugiau nei
1700 objektų.
Periodiškai atliekama specialistų poreikio analizė, naudojantis Specialistų ir kompetencijų
poreikio žemėlapio studijos galutine ataskaita2, Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos žemės ūkyje
prognozės 2009-2013 metais 2008 m. galutine ataskaita3, institucijoms išsiuntinėjamos apklausos
anketos, atliekama absolventų įsidarbinimo analizė. Tačiau pasigendama nepriklausomos visų
specialistų poreikio analizės Lietuvos respublikos mastu.
Veterinarijos gydytojų poreikis nemažėja. Nors ūkinių gyvūnų per praėjusius metus nežymiai
sumažėjo, tačiau daugėja naminių (kompanijos), egzotinių taip pat žirgų ir kitų gyvūnų augintojų,
laikančių dekoratyvinius paukščius, triušius, avis, mažąsias (miniatiurines) kiaules. Lietuvoje
kasmet kuriami nauji gyvūnus auginantys ūkiai, taip pat ekologiniai ir netradicinių krypčių (stručių,
sraigių, šernakiaulių) ar net laukinių gyvūnų ūkiai (bizonų, dėmėtųjų elnių ir kt.), ūkininkai įkuria ir
gyvūnų mini sodus, keičiasi ūkininkavimo sąlygos ir reikalavimai, todėl šiame etape labai svarbu
turėti specialistų, kurie galėtų konsultuoti gyvūnų gerovės ir saugos klausimais ūkių kūrimosi etape,
o jiems įsikūrus teikti kvalifikuotą veterinarinę pagalbą.

2

Specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio studija. Galutinė ataskaita. Vilnius, 2010 m. spalis. Prieiga internete:
http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf;
3
Taikomojo tyrimo darbas „Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos žemės ūkyje prognozės 2009-2013 metais“. Galutinė ataskaita.
Lietuvos žemės ūkio universitetas, Kaunas, 2008. Prieiga internete: www.lzuu.lt/pradzia/lt/30191;
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Jei anksčiau kaimo ir mažų miestelių vietovėse kompanijos gyvūnų buvo mažiau ir jais
mažiau rūpindavosi, tai šiuo metu žmonių požiūris į juos pasikeitė ir vis daugiau veterinarijos
gydyklų atsiranda atokesniuose rajonuose.
Paskutiniųjų 3 metų absolventai labai sėkmingai susirado darbo vietas Lietuvoje arba
užsienyje ir sėkmingai dirba tiek privačiame, tiek ir valstybiniame sektoriuje. Absolventų, baigusių
studijas 2010 m. apklausos, atliktos praėjus pusei metų po diplomo įteikimo, duomenimis, buvo
įsidarbinę 89,8 proc. apklaustųjų absolventų (apklausti 85,5 proc. baigusiųjų studijas). Net 96,4
proc. apklausos dalyvių darbas buvo pagal specialybę privačiose įmonėse arba valstybės
organizacijose. Veterinarijos gydytojo specialybę vis dažniau pasirenka moterys (ši tendencija
stebima daugelyje Europos šalių). 2011 m. duomenimis, VM programą studijavo beveik 74 proc.
merginų, todėl populiaresnė yra smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojo specializacija ar darbas
VMVT.
ES strateginiai dokumentai, ypač Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 „Dėl Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai“4 ir pagal šį dokumentą
parengtas Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonių projektas5, itin gerokai
koreguoja žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, skiriant žymiai didesnį dėmesį žemės ūkio ir maisto
produktų saugai, kokybei bei ekologijai.
Žemės ūkio ministerijos 2010 m. prioritetiniuose darbuose numatoma padidinti paramą verslo
kaime projektams, teikti paskolas pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės
vertės didinimas“, plėtoti alternatyvias žemės ūkio ir maisto produktų tiesioginių pardavimų formas:
turgelius, prekybą tiesiai iš ūkio, pardavimus internetu ,,pristatymas prie vartotojo durų“, prekybą
šviežiu pienu prekybos centruose, ūkininkų ūkių parduotuvėlėse ir t. t.6. Kuriama kokybės ir saugos
bei savikontrolės sistema ūkininkų turgeliuose parduodamai produkcijai. Taip pat planuojama plėsti
išskirtinės kokybės produktų gamybą, didinant šių produktų gamintojų skaičių 3 kartus. Manoma,
kad sistemos aptarnavimui reikės specialistų, išmanančių, kaip kontroliuoti produkcijos kokybę
visose gamybos stadijose.
Veterinarijos gydytojo profesija svarbi sėkmingai žemės ūkio plėtrai Lietuvoje, žmonių ir
gyvūnų sveikatingumui. Veterinarijos gydytojai aktyviai dalyvauja Lietuvos žemės ūkyje ar maisto
pramonėje vykstančiuose procesuose, be jų neįsivaizduojama sėkmingi veiklos rezultatai. Kita labai
svarbi veterinarijos gydytojo darbo sritis – tai maisto ”nuo lauko iki stalo” kontrolė, užtikrinanti,
kad kiekvieno mūsų maistas būtų saugus ir sveikas.
Atlikdami savo darbą veterinarijos gydytojai aktyviai dalyvauja socialiniame ir ekonominiame
Lietuvos gyvenime. Vertėtų neužmiršti ir veterinarijos gydytojų visuomeninės padėties, ypač
kaime, kur jie aktyviai dalyvauja bendruomenių veikloje, vykdo švietėjišką veiklą.
Analizuojant absolventų, dėstytojų ir darbdavių atsiliepimus apie VM studijų programos
poreikį, nustatytas didelis šios programos paklausumas ir reikalingumas.
2.1. Veterinarijos specialistų poreikio pagrindimas. Periodiškai atliekama specialistų
poreikio analizė, naudojantis Specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio studijos galutine
ataskaita7, Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos žemės ūkyje prognozės 2009-2013 metais 2008 m.

4

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai“. Prieiga
internete: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1698:20080101:LT:PDF;
5
LR Žemės ūkio ministerija “Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių projektas” 2007 m. sausio mėn. Prieiga
internete: http://www.zum.lt/min/failai/KPP_LT_07_01_24.pdf;
6
Žemės ūkio ministerijos 2010 metų prioritetiniai darbai. Prieiga internete: http://www.zum.lt/lt/zemes-ukio-ministerija/politikosprioritetai-ir-strategines-veiklos-kryptys/politikos-prioritetai-/
Valstybinė maisto ir mitybos strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1325. Prieiga
internete: http://www.lrvk.lt/lt/teises-aktai/priimti-teises-aktai/?a=Nutarimas&an=&df=&dt=2010-03-10&ot=0&q=&p=978
7

Specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio studija. Galutinė ataskaita. Vilnius, 2010 spalis. Prieiga internete:
http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf;
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galutine ataskaita8, institucijoms išsiuntinėjamos apklausos anketos, atliekama absolventų
įsidarbinimo analizė.
2010 m. baigusių studijas absolventų apklausos, atliktos praėjus pusei metų po diplomo
įteikimo, duomenimis buvo įsidarbinę 89,8 proc. respondentų (apklausti 85,5 proc. baigusiųjų
studijas). Net 96,4 proc. apklausos dalyvių dirbo pagal specialybę privačiose įmonėse arba
valstybinėse organizacijose. Absoliučios daugumos absolventų darbdaviai yra privačios įmonės ar
organizacijos: privačiame sektoriuje įsidarbino 45 arba 81,8 proc. respondentų, valstybiniame
sektoriuje įsidarbino 10 arba 18,2 proc. respondentų. Dauguma absolventų įsidarbino didžiuosiuose
Lietuvos miestuose: Kaune – 28,6 proc., kituose didmiesčiuose – 41,1 proc. Nors beveik pusė (49,2
proc.) respondentų atvyko studijuoti į LSMU VA iš provincijos, tačiau dirbti į ją grįžo tik 15 arba
26,8 proc. absolventų.
LSMU Karjeros centras tiesiogiai dirba su veterinarinės srities įmonėmis ir organizacijomis,
padeda surasti tinkamus specialistus. Pagal gaunamus darbo pasiūlymus veterinarijos gydytojų
poreikis ypač didėja provincijoje, nes dauguma veterinarijos gydytojų yra brandaus amžiaus.
Apklausos duomenys parodė, jog 10 (18,2 proc.) absolventų įsidarbino dar studijuodami.
Tačiau daugiausiai absolventų įsidarbino per vieną mėnesį po studijų baigimo -38,2 proc., kiek
mažiau (32,7 proc.) per 2-5 mėnesius po studijų baigimo. Šešiems (10,9 proc.) respondentams darbo
paieškos užtruko ilgiau (6 mėnesius ir daugiau).
Apklausos metu absoliuti dauguma (53 iš 59 respondentų arba 89,8 proc.) veterinarinės
medicinos 2010 m. laidos absolventų buvo įsidarbinę: iš jų - 2 respondentai (3,4 proc.) turėjo savo
verslą, taip pat 2 respondentai (3,4 proc.) įsidarbino užsienyje. Apklausos metu nedirbo 6
respondentai (10,2 proc.): iš jų 3 respondentai (5,1 proc.) po studijų baigimo nerado (neieškojo)
darbo, o kiti 3 buvo įsidarbinę laikinai.
Vienas svarbiausių rodiklių, įgalinančių įvertinti absolventų profesinės karjeros sėkmę
(nesėkmę), yra dirbančių pagal studijų metu įgytą profesiją procentas. Tyrimo rezultatai parodė, kad
tiesiogiai veterinarinės medicinos srityje dirbo absoliuti dauguma 2010 m. laidos absolventų: 48 iš
55 arba 87,3 proc. Tik du (3,6 proc.) respondentai pažymėjo, kad dirba ne pagal įgytą specialybę.
Dar penki respondentai (9,1 proc.) atsakydami į šį anketos klausimą nurodė, kad jų darbinė veikla
artima įgytai profesijai: „ekologijos inspektorius“, „veterinarijos vadybininkas“, „zoo parduotuvės
konsultantė“, „veterinarinių vaistų ir preparatų pardavimo vadybininkas“. Akivaizdu, kad šių
penkių respondentų profesinei veiklai svarbią reikšmę turėjo Veterinarijos akademijoje įgytas
išsilavinimas, todėl ir juos reikėtų priskirti „dirbančių pagal specialybę“ kategorijai.
Lyginant 2010 m. laidos veterinarinės medicinos absolventų tyrimo rezultatus su analogiško
2008 m. laidos absolventų apklausos duomenimis, galima daryti keletą išvadų:
1. Nepaisant ekonominės krizės pagrindiniai absolventų profesinės integracijos rodikliai
(įsidarbinimo lygis, dirbančiųjų pagal specialybę dalis) praktiškai nekito ir išliko gana aukšti.
2. 2010 m. laidos absolventai kiek skeptiškiau vertino savo specialybę ir studijų pasirinkimą,
nei jų 2008 m. laidos kolegos.
3. 2010 m. absolventų tyrimas patvirtino tendenciją, išryškėjusią 2008 m. apklausoje, kad
akivaizdžiai mažėja darbo vietų veterinarinės medicinos specialistams valstybiniame sektoriuje ir
atitinkamai didėja galimybės jiems įsidarbinti privačiame sektoriuje.
3. Programos paskirtis, pobūdis ir sandara
3.1. Programos paskirtis atitinka LSMU Veterinarijos akademijos misiją, kuri apima
aukščiausios kvalifikacijos veterinarijos specialistų ir mokslininkų rengimą bei fundamentinių,
modernių taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinių darbų biomedicinos mokslų srities
plėtojimą.
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Taikomojo tyrimo darbas „Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos žemės ūkyje prognozės 2009-2013 metais“. Galutinė ataskaita.
Lietuvos žemės ūkio universitetas, Kaunas, 2008. Prieiga internete: www.lzuu.lt/pradzia/lt/30191;
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Veterinarinės medicinos studijos yra vientisosios studijos, apimančios pirmąją ir antrąją
pakopas. VM studijų programa yra orientuota paruošti veterinarijos gydytojus, galinčius
diagnozuoti ligas ir gydyti sergančius gyvūnus, atlikti profilaktines priemones, vykdyti ligų
kontrolę, sugebančius atlikti maisto kontrolę nuo sveiko gyvulio užauginimo iki kokybiškų maisto
produktų pateikimo vartotojui. Ši programa leidžia įgyti moksliniais tyrimais grindžiamą, kultūros,
mokslo ir naujausių technologijų lygį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą bei sudaro sąlygas tobulinti
mokslinio ir praktinio darbo įgūdžius veterinarijos ir kitose biomedicinos bei veterinarijos praktikos
kryptyse.
3.2. Programos pobūdis. VM vientisosios studijos tęsiasi penkerius su puse metų. Baigus šias
studijas, įgyjama veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija. Studijos organizuojamos semestrais
ir ciklais, vadovaujantis studijų planais, mokymo grafikais, užsiėmimų tvarkaraščiu. VM programos
pirmo kurso studijos organizuojamos semestrais. Veterinarinės medicinos studentai nuo antro kurso
dalykus studijuoja ciklais: vienu metu studijuoja tris-keturis dalykus. Pabaigus vieno dalyko ciklą,
nustatytu laiku laikomas egzaminas ir pradedama studijuoti kitą dalyką ar modulį. Semestro
pabaigoje egzaminų sesijos nėra.
3.3. Programos sandara. Programa atitinka Reglamentą, Bendrųjų reikalavimų aprašą,
direktyvą 2005/36/EB9.
Veterinarinės medicinos studijų apimtis yra 336 ECTS, įskaitant 20 kreditų, skirtų atlikti
praktikai, bei 20 kreditų – baigiamojo darbo rengimui ir gynimui (remiantis 2011/2012 m.m.
Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų planu, patvirtintu LSMU VF Taryboje 2011-05-18,
protokolo Nr. 08 (33)). Programos sandara, dalykų turinys, išdėstymas semestrais žymiai keitėsi per
pastaruosius 7 metus: pradėti taikyti interaktyvūs studijų metodai (interaktyvios paskaitos,
seminarai ir diskusijos, įvairūs pristatymai, grupinės užduotys, atvejo analizė, simuliacijos arba
vaidmenų atlikimas), adekvatūs numatytiems studijų rezultatams pasiekti, probleminio ir
projektinio mokymosi metodai, pasiūlyta savarankiško darbo užduočių, metodų įvairovė, numatyta
pakankamai laiko studentų konsultavimui.
VM studijų programos bendrojo lavinimo daliai skirta 23 ECTS (privalomųjų dalykų), arba 7
proc. visos programos apimties. Studentai I-IV kursuose taip pat gali rinktis pasirenkamuosius
dalykus (kiekvienas po 3 ECTS), priklausančius bendrojo lavinimo daliai. Šią dalį sudaro
filosofijos, humanitarinių ir socialinių mokslų dalykai (2 lentelė). EAEVE rekomendacijose buvo
siūloma dalykų, nesusijusių su veterinarine medicina (filosofija, lotynų kalba, užsienio kalba,
lietuvių kalbos kultūra ir kt.), nepalikti privalomųjų dalykų sąraše, o perkelti į pasirenkamuosius
dalykus. Šių dalykų turinys ir pavadinimai buvo pakeisti, jie tapo labiau naudingi būsimajam
specialistui, tačiau iš privalomųjų dalykų neišbraukti, kadangi neatitiktų nacionalinių reikalavimų
dėl bendrųjų universitetinių dalykų dėstymo.
Studijų krypties/specialybės daliai priskiriama 295 ECTS (88 proc. visos apimties). Ją sudaro
34 privalomieji dalykai (255 ECTS; 76 proc. visos apimties), praktikos – 20 ECTS, baigiamojo
darbo rengimas – 20 ECTS. Studentai studijuoja tokius dalykus: anatomiją, histologiją ir
embriologiją, fiziologiją, mikrobiologiją, biochemiją ir kt. (2 lentelė). Praktika susideda iš 3 dalių:
IV kurse atliekama laboratorinė praktika (3 ECTS), V kurse – maisto higienos praktika (2 ECTS),
kuri yra maisto higienos dalyko dalis, VI kurse atliekama klinikinė praktika (15 ECTS). Dalykų
turinys atitinka universitetinių studijų rūšį ir abi pakopas.
Studijų metu studentai studijuoja ne mažiau nei 18 ECTS laisvai pasirenkamųjų dalykų.
Studentai renkasi iš bendrojo lavinimo dalykų (17 dalykų, 51 ECTS) ir studijų krypties/specialybės
9

Veterinarinės medicinos studijų krypties reglamentas (Žin., 2006, Nr. 12-443) ir jo pakeitimai (Žin., 2008-07-12, Nr.
79-3131);
Laipsnį suteikiančių pirmos pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas (Žin., 2010-04-17, Nr.
44-2139);
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB 2005 m. rugsėjo 7 d. dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo
(Directive 2005/36/EC of the European Parlament and of the Council on the recognition of professional qualifications).
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dalykų (18 dalykų, 54 ECTS). Laisvai studento pasirenkamiems studijų dalykams yra skirta 5,4
proc. studijų programos apimties, t. y. tokie dalykai kaip sportinių žirgų šėrimas, smulkiųjų gyvūnų
chirurginė topografija ir traumatologija, RVASVT sistema maisto įmonėse ir kt. (pagal Reglamentą
ne mažiau nei 5 proc. programos apimties).
Per metus studentai studijuoja nuo 9 iki 14 dalykų/modulių, kurių apimtis – nuo 3 kreditų iki
20 ECTS. Studentų savarankiškam darbui yra skirta vidutiniškai 44,5 proc. kiekvieno dalyko
apimties.
Semestruose dalykai/moduliai išdėstyti atsižvelgiant į dalykų eiliškumą, sudėtingumą ir jų
tarpusavio ryšius (2 lentelė). I-III kursuose studijuojami bazinių žinių suteikiantys dalykai:
anatomija, fiziologija, genetika, biochemija, aplinkos ir gyvūnų higiena, veterinarinė
mikrobiologija, imunologija ir virusologija bei kiti dalykai pagal veterinarinės medicinos studijų
krypties reglamentą. IV–VI kursuose studijuojami specialybės dalykai: veterinarinė chirurgija,
patologija, parazitologija, akušerija, epidemiologija ir infekcinės ligos, neužkrečiamosios ligos,
maisto produktų higiena, teismo veterinarija ir kt. Pagal tokį studijų dalykų eiliškumą studentai
palaipsniui įgyja žinių ir gebėjimų, pradedant nuo universaliai pritaikomų studijuojamų pirmuose
kursuose ir baigiant specifinėmis žiniomis, reikalingomis veterinarijos gydytojams.
Sudarant programą atsižvelgta ir į studijuojamų dalykų tarpusavio ryšius, pvz., 1-3
semestruose studijuoja gyvūnų anatomiją, 3-4 semestruose – gyvūnų fiziologiją, biochemiją, 4-5
semestruose –gyvūnų aplinkos higieną, 5 semestrą – veterinarinę mikrobiologiją, imunologiją, 6
semestrą - virusologiją. III-VI kursuose studijuojami dalykai, kurių įsisavinimui reikalingos ne tik
prieš tai studijuotų dalykų žinios, bet ir tame pačiame kurse studijuojami dalykai yra glaudžiai
tarpusavyje susiję: klinikinė diagnostika, veterinarinė patologija, neužkrečiamosios ligos, chirurgija,
parazitologija, epidemiologija ir infekcinės ligos ir kt.
Praktinius įgūdžius studentai pradeda formuoti nuo II kurso. Studijuojant įgytas teorines žinias
studentai taiko praktinių įgūdžių formavimo metu Stambiųjų gyvūnų klinikose, L. Kriaučeliūno
smulkiųjų gyvūnų klinikoje, LSMU VA Praktinio mokymo ir bandymų centre, maisto įmonėse,
laboratorijose, mokslinio tyrimo įstaigose, individualiuose ūkiuose, bendrovėse. Praktiniams
įgūdžiams formuoti skirtos valandos yra integruotos į atskirus dalykus.
Prieš pradedant praktikas, studentai jau būna studijavę reikalingus dalykus. Pvz., atlikdami
laboratorinę praktiką (po IV kurso), studentai jau būna studijavę mikrobiologiją, imunologiją,
virusologiją, farmakologiją, radiobiologiją, klinikinę diagnostiką, gyvūnų mitybą. Taip studentai
geriau supranta atliekamus tyrimus ir jų reikšmę. Po V kurso studentai atlikdami klinikinę praktiką,
jie turi įgiję visų klinikinių dalykų žinių. Toks dėstomų dalykų išdėstymo eiliškumas atsižvelgiant ir
į dalykų tarpusavio ryšius palengvina studentams siekti gerų studijų rezultatų ir užtikrina jų kokybę.
Veterinarinės medicinos studijų programos Komitetas nuolat vertina studijų programos
dalykus ir modulius, siekiant užtikrinti, kad studijų programoje numatytų dalykų/modulių temos
nesidubliuotų.
VM studijų programos turinys sudarytas remiantis Reglamente nurodytais reikalavimais.
Baigę programą studentai pasiekia numatytus studijų rezultatus. Studijų plane (2 lentelė) numatyti
dalykai įgalina studentams sukaupti pakankamai dalykinių žinių apie gyvūnų organizmo struktūrą ir
funkcijas, gyvūnų užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, jų etiologiją bei gydymą, zoonozes,
gyvūnų auginimo ir laikymo technologijas, maisto higieną, rizikos įvertinimą ir kt.; įgyti pažintinių
gebėjimų, susijusių su veterinarine medicina, t. y., mokės pažinti ir analizuoti problemas susijusias
su gyvūnų ligomis bei siūlyti jų sprendimo būdus, mokės vertinti ir taikyti naujas technologijas tiek
ligų diagnozavimui, tiek moksliniuose tyrimuose, mokės vertinti tyrimų rezultatus ir jų patikimumą
ir kt.; įgyti praktinių gebėjimų suvokti ir įvertinti ligų epizootinę situaciją bei atlikti užkrečiamųjų
ligų profilaktiką, turėti praktinių veterinarinio sanitarinio darbo įgūdžių, susijusių su
gyvulininkystės objektais, skerdyklomis, maisto produktų perdirbimo įmonėmis, turgavietėmis ir kt.
Be to, šios studijų programos absolventai įgys perkeliamųjų gebėjimų, reikalingų nuolatiniam
profesiniam kvalifikacijos tobulinimui, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, laiko
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planavimui, mokėjimui analizuoti ir apibendrinti informaciją, rizikos ir pokyčių valdymo
išmanymui bei organizacinių įgūdžių ir kt.
Programos apimtis (336 kr.) sudaryta atsižvelgiant į numatomas įgyti studentų žinias ir
gebėjimus. Bendrojo lavinimo dalies dalykai lavina pasaulėžiūrą ir bendrąją erudiciją. Studijų
pagrindų dalykai sudaro studijų branduolį studentams įgyjant pakankamai žinių ir gebėjimų
aukštojo mokslo kvalifikacijai įgyti. Specialiosios dalies dalykai suformuoja studentų specialiuosius
gebėjimus ir žinias veterinarinės medicinos srityje (gyvūnų ligų gydymas ir profilaktika, zoonozių
kontrolė, maisto higiena ir kontrolė ir kt.). Studijų metu įgyti praktiniai gebėjimai ir žinios yra
įtvirtinami atliekant praktiką.
Studijų programos dalykų ir modulių temos atspindi naujausius mokslo pasiekimus
veterinarinės medicinos srityje. Studentai yra mokomi ir supažindinami su naujausiais pasiekimais
molekulinės biologijos srityje, taikomais genetikoje, mikrobiologijoje, naujausiais pasiekimais
farmakologijoje, pažangiais gydymo būdais tiek neužkrečiamų, tiek užkrečiamų ligų atvejais ir kt.
Privalomieji ir pasirenkamieji dalykai, jų apimtis kreditais, valandos per semestrą, atsakingi
dalykų dėstytojai pateikti programos plane (2 lentelė).
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2. lentelė. Studijų programos „Veterinarinė medicina“ planas
Dalyko pavadinimas

Studijų apimtis per semestrą
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
VII
X
XI
P* PU* S*
P PU S
P PU S
P PU S
P PU S
P PU S
P PU S
P PU S
P PU S
P PU
S
P PU S
val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS val. val. val. ECTS

pedagoginis vardas ir (ar) mokslo
laipsnis bei dalyko dėstytojas

Iš viso
val.

ECTS

I. Bendrojo universitetinio lavinimo dalis
Privalomieji dalykai
Įvadas į studijas ir informacinės
technologijos
Profesinė kalba
Filosofija
Specialybės užsienio kalba
Žemės ūkio ekonomika
Teisės pagrindai

17
6

51
80

39
74

4
6
28

Viso privalomųjų dalykų
Pasirenkamieji dalykai
Taikomoji chemija
Kūno kultūra
Civilizacijų istorija
Užsienio kalbos mokėjimo
tobulinimas
Europos sąjungos institucijos ir
politika
Sociologija
Informacinių technologijų taikymas
biomedicinos studijose
Antroji (trečioji) užsienio kalba.
Pirmas lygis
Antroji (trečioji) užsienio kalba.
Antras lygis
Sportiniai žaidimai
Gamtinių junginių chemija
Informacijos vizualizacija
Dalykinis užsienio kalbos stilius
Gyventojų sportinio laisvalaikio
organizavimas
Civilinė sauga
Sveika gyvensena
Apskaita ir finansai

23 131 113

Viso pasirenkamųjų dalykų

87 163 150

10

28

14

14

38

38

107
160
80
80
80
107
613

3

3

0
20

46
20

34
40

3
3

20

66

74

6

42
42

9
9

56
56

4
4

80
80
80

4
6
3
3
3
4
23

doc. dr. S. Kerzienė
lektorė V. Janušaitienė
doc. dr. V. Suveizdis
lektorė V. Janušaitienė
asistentė L. Matulienė
asistentė D. Jarmalė

3 doc. dr. B. Staniškienė
3 lektorius E. Vyskupaitis
3 doc. dr. V. Suveizdis

24
8
30

26
42
20

30
30
30

3
3
3

0

50

30

3

80

3 lektorė V. Janušaitienė

25

25

30

3

3 lektorė V. Saladienė
3 lektorė L. Ašmenskaitė

30

20

30

3

80
80

16

34

30

3

80

3 asistentė R. Koryznienė

0

50

30

3

80

3 lektorė V. Janušaitienė

80
80
80
80
80

3
3
3
3
3

80
80
80
80
1360

3
3
3
3
51

0
8
24
0

15

46 104

90

9

50
42
26
50

30
30
30
30

32 168 120

3
3
3
3

12

0

50

30

3

4
20

46
30

30
30

3
3

24 126

90

9

20
30
50

40
30
70

20
20
40

3
3
6

lektorė V. Janušaitienė
lektorius E. Vyskupaitis
lektorė dr. V. Andrulevičiūtė
asistentė L. Matulienė
lektorė V. Janušaitienė
lektorius E. Vyskupaitis
doc. dr. A. Stepaniukas
lektorius E. Vyskupaitis
asistentė L. Matulienė

II. Studijų krypties/spiacialybės dalis
Privalomieji dalykai
Ląstelės biologija
Analizinė chemija
Taikomoji biologija ir laboratoriniai
gyvūnai
Anatomija
Histologija ir embriologija
Genetika
Ekologija ir gamtosauga
Biologinė fizika
Gyvūnų fiziologija
Biomatematika ir statistika
Gyvulių veisimas
Biochemija
Gyvūnų auginimas ir jų produkcija
Pašarai ir gyvūnų mityba
Aplinkos ir gyvūnų higiena
Veterinarinė imunologija ir
virusologija

34
17

10
34

36
29

3
3

34
26

68
68

31
66

5
6

80
80

26
17
34
22
34

68
51
34
12
51

66
65
65
46
48

6
5
5
3
5

20
16

32
33
21

50
32

32
33
42

63
32

83
41
70

133
453
213
133
80
133
293
107
133
187
80
267
187

5
3

5,5
4
5

32

42

73

5,5

54
40
40
20

90
0
40
48

43
40
53
39

7
3
5
4

32
16

48
32

53
32

5
3

30

42

48

4,5

27

45

48

4,5

240

3 lektorė dr. A. Semaškaitė
3 doc. dr. B. Staniškienė
5
17
8
5
3
5
11
4
5
7
3
10
7

doc. dr. E. Jonaitis
prof. dr. I. Monkevičienė
doc. dr. V. Lasys
prof. dr. I. Miceikienė
lektorė dr. J. Kučinskienė
doc. dr. A. Grigaliūnas
prof. dr. R. Želvytė
prof. dr. V. Juozaitienė
prof. dr. V. Juozaitienė
lektorė dr. V. Andrulevičiūtė
prof. habil. dr. R. Gružauskas
doc. dr. J. Černauskienė
prof. dr. B. Bakutis

9 doc. dr. A. Stankevičius
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Profesinė etika ir karjeros planavimas
Veterinarinė mikrobiologija
Vadyba ir rinkodara
Klinikinė diagnostika ir biochemija
Veterinarinė patologija

20
48
20
32

20
60
20
54

40
79
40
47

Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė
Veterinarinė radiobiologija ir
rentgenologija

3
7
3
5

80
187
80
293
507

6
10

36

12

32

3

80

3 lektorė dr. J. Kučinskienė

24

32

24

3

80

3 doc. dr. A. Stepaniukas

60

90

90

90

90

9

9
18 24 38
46 92 102
54 106 107
64 64 85

3
9
10
8

Veterinarinė akušerija ir ginekologija

24
40

48
60

61
60

5
6

72
10

72 149
36 34

11
3

30

30

36

60

37

5

Maisto produktų higiena

81

120

92

11

Veterinarijos teisė

47

4

14

28

38

3

29 131

208

168

19

Valstybinė veterinarija ir
visuomenės sveikata
17 133 216 291
16

34

30

24 122 189 289

22,5 186 220 247

24,5 198 276 339

30,5 187 277 243 26,5 120 180 180

18 182 286 332

30 176

246 351

Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė
Bendroji kinologija ir felinologija
Klinikinė endokrinologija
Sportinių žirgų šėrimas
Laboratoriniai ir egzotiniai gyvūnai

34

30

3

20
20

30
30

30
30

3
3

Tarnybinė ir medžioklinė šunininkystė
Vaistiniai ir nuodingi augalai
gyvulininkystėje
Žirgininkystės pagrindai

30

3

56

94

90

9

3
30 142 255 363

13 37 30
28,5 241 266 333

3
31,5 198 276 339

11 doc. dr. A. Malakauskas
3 prof. dr. A. Aniulienė

240

9 prof. dr. V. Žilaitis
20 prof. dr. G. Januškevičienė
3 doc. dr. M. Stankevičienė

533
80

14 32
66 113

87
194

5
14

133
6800

5 doc. dr. M. Stankevičienė
255

80
80

3 doc. dr. S. Tušas
3 asistentė I. Alionienė
3
3
3
3
3

doc. dr. J. Černauskienė
prof. dr. A. Januškevičius
prof. dr. V. Riškevičienė
lektorius R. Stankevičius
prof. dr. J. Žymantienė

30
30
30

3
3
3

32

18

30

3

80

3 dr. K. Masilionis

20

30

30

3

152

98 150

15
80

3 16 35 30
30 177 265 359

9

293
80

10
30
10

25

35

20

3

80
80

3 prof. habil. dr. V. Špakauskas
3 lektorius dr.A. Kanapeckas

30
30
20

30
30
40

20
20
20

3
3
3

80
80
80

3 prof. dr. B. Bakutis
3 prof. dr. P. Matusevičius
3 doc. dr. S. Tušas

28

32

20

3

80

3 prof. dr. A. Stimbirys

RVASVT sistemos maisto įmonėse

34

107

9
3
14
16
8

40
20
40

Medžiojamų ir zoologijos sodo
gyvūnų parazitinės ligos
Smulkių gyvūnų chirurginė
topografija ir traumatologija
Biotechnologijos pagrindai
16

81

prof. habil. dr. A. Matusevičius
doc. dr. G. Daunoras
doc. dr. G. Zamokas
doc. dr. V. Vaitkus
prof. habil. dr. S. Petkevičius

240
80
373
427
213

80
80
80
80
80

Ekologinės gyvulininkystės pagrindai
Žvėrininkystė
Melžimo technologija
Infekcinės ir neinfekcinės žuvų ligos,
ir žuvininkystės pagrindai

Viso pasirenkamųjų dalykų
Profesinės veiklos praktika
Baigiamasis darbas
Pasirenkamųjų dalykų apimtis 17 33 30
Iš viso programoje 151 344 305

52

3
16

lektorė L. Ašmenskaitė
doc. dr. A. Černauskas
prof. dr. V. Riškevičienė

62
77

60

111 180 162

doc. dr. V. Suveizdis
prof. dr. J. Šiugždaitė

24 74
76 114

Veterinarinė farmakologija ir
farmacija
Veterinarinė toksikologija
Neužkrečiamosios ligos
Veterinarinė chirurgija
Veterinarinė parazitologija
Veterinarinė epidemiologija ir
infekcinės ligos
Teismo veterinarija

Viso privalomųjų dalykų
Pasirenkamieji dalykai
Melžimo mechanizavimo raida
Paukščių anatomija ir histologija

3
7
3
11
19

22 28 30
3
30,5 209 305 273 29,5 120 180 260

133 167 100
80
3
80
26 34 20
21 208 320 512

15
3
3
3
39 176

80
246 431

20

40

20

3

80

3 prof. dr. G. Januškevičienė

30

30

20

3

80

3 doc. dr. M. Šarkūnas

0
20
70

60
40
170

20
20
80
53,3
3
107
18 42,5
20
32 149 251 348

3
3
12
2
4
3
28

66 113

400
187

15
7

781

36

80
3 doc. dr. V. Vaitkus
80
3 prof. dr. V. Žilaitis
1440
54
533
20
533
20
480
18
8960 336
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4. Programoje dalyvaujantis personalas
Veterinarinės medicinos programoje yra įdarbinti 91 nuolatinis ir 5 kviestiniai dėstytojai.
Kasmet gegužės mėn. Studijų ir Mokslo centrai sudaro darbuotojų poreikio, jų užimtumo planus
sekantiems mokslo metams. Katedrų vedėjai yra atsakingi už krūvio paskirstymą darbuotojams,
etatų skaičių, priemokų ir priedų skyrimą darbuotojams. VM programos dėstyme dalyvauja 55
Veterinarijos fakulteto ir 36 kitų fakultetų dėstytojai. Profesoriai ir docentai sudaro 63,5 proc. iš
visų VM programos dėstytojų (pagal reglamentą reikalaujama ne mažiau 50 proc.), tuo patvirtinama
aukšta pedagoginio personalo kvalifikacija. Daktaro laipsnį turi apie 82 proc. programos dėstytojų,
tuo patvirtinama jų pakankama profesinė mokslinė kompetencija. Specialaus lavinimo dalykus
dėsto dėstytojai, turintys ne mažesnę nei 3 metų mokslinės ir praktinės veiklos patirtį, susijusią su
dėstomu dalyku.
LSMU pedagoginis personalas atestuojamas kas 5 metai. Jei atestuojamas dėstytojas
neatitinka nustatytų pedagoginių, mokslinių ar praktinės veiklos kriterijų atitinkamoms pareigoms,
jo akademinė veikla arba nutrūksta ir jos atnaujinimui būtina iš naujo atlikti atestacijos procedūrą,
arba viena akademine pakopa žemėja užimamos pareigos.
Personalo konkursai ir atestavimas organizuojami ir vykdomi vadovaujantis šiais
dokumentais:
• Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo
•
•
•
•
•
•

ir atestavimo tvarka (patvirtinta LSMU Senato 2010-12-23, nutarimo Nr. 4-3).
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo rinkimų
reglamentas (patvirtintas LSMU Senato 2010-10-29, nutarimo Nr. 2-05).
Fakulteto dekano rinkimų reglamentas (patvirtintas LSMU Senato 2010-10-29, nutarimo Nr. 2-05).
LSMU moklso instituto direktoriaus rinkimų reglamentas (patvirtintas LSMU Senato 2010 10 29, nutarimo Nr.
2-05).
LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo rinkimų reglamentas (patvirtintas LSMU Senato
2010 10 29, nutarimo Nr. 2-05).
LSMU Statutas (Žin., 2010, Nr. 81-4231; patvirtintas 2010-06-30).
Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140)

LSMU su darbuotojais sudaromos terminuotos darbo sutartys, kurios skatina dėstytojų
personalo kaitą ir atsinaujinimą. Išėjus darbuotojui, į jo pareigas pretenduoja jauni mokslininkai.
Tačiau darbovietės keitimo atvejai nėra dažnas reiškinys, dėstytojų kaita santykinai nedidelė, todėl
tai studijų kokybei grėsmės nekelia.
Dėstytojų darbo su studentais patirtis laikytina pakankama dėl mažos dėstytojų kaitos
programoje. Dažniausiai dėstytojai yra veterinarijos fakulteto absolventai, kurie lieka dirbti
fakulteto katedrose po doktorantūros studijų, todėl studijų procesas jiems gerai pažįstamas.
Techninis personalas dalyvauja laboratorinių ir praktikos darbų metu, padeda dėstytojui ir
studentams demonstruoti darbo priemones bei dirbti su laboratorine įranga. Šiuo metu techninio
personalo katedrose pakanka. Krūviai techniniam personalui yra dideli.
4.1. Dėstytojų kvalifikacija. Pakankamą dėstytojų kvalifikaciją patvirtina informacija apie jų
pedagoginę ir mokslinę veiklą. Dėstytojai, dėstantys VM programoje, turi pakankamą praktinio
darbo pedagoginio ir mokslinio darbo patirtį, yra dalyvavę arba dalyvauja mokslininkų rengime,
vadovauja pirmosios, antrosios, trečiosios (doktorantūros) ir rezidentūros studijų pakopų
baigiamųjų ir mokslinių darbų rengimui. Dalis mokslininkų yra tarptautinio lygio ekspertai,
mokslinių publikacijų vertintojai ir žurnalų redakcinių kolegijų nariai, tarptautinių programų
ekspertai, mokslinių projektų ir jų ataskaitų ekspertai.
Atsižvelgiant į ankstesnio vertinimo pastabas, VA padaliniuose dirba dėstytojai, vis labiau
specializuoti specialistai (pvz., stambiųjų gyvūnų klinikiniame darbe atskiri darbuotojai
specializuojamasi žirgų, galvijų, kiaulių gydyme, Smulkiųjų klinikų darbuotojai specializuoti pagal
jose veikiančius skyrius chirurgijos, vidaus ligų, akušerijos ir ginekologijos). Studentai su
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dėstytojais dalyvauja mobiliosios klinikos darbe. Tačiau trūksta specialistų darbui su egzotiniais
gyvūnais. Nuolatinė mokslo ir praktikos pažanga reikalauja greitesnio naujų technologijų, metodų
diegimo klinikose ir laboratorijose.
Dėstytojams sudaromos sąlygos dalyvauti mokslinių tyrimų programose, mainų programose,
vykti į konferencijas, kvalifikacijos kėlimo kursus, rengti publikacijas, monografijas, vadovėlius.
Taip pat dėstytojams sudarytos sąlygos vykti į stažuotes, kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti
konferencijose ar panašiuose renginiuose užsienyje. Tam sudarytas specialus LSMU Fondas.
Dėstytojai nuolat tobulina dalykinę kvalifikaciją domėdamiesi ir studijuodami mokslo bei
technologijų naujoves, dalyvauja konferencijose, seminaruose, edukacinės kompetencijos
tobulinimo kursuose (per 5 metus ne mažiau nei 40 val.), mokymuose, kvalifikacijos kėlimo
kursuose, mainų programose (Erasmus), skelbia mokslinius straipsnius, geba laisvai bendrauti bent
viena iš tarptautiniam bendradarbiavimui vartojamų užsienio kalbų (3 lentelė).
3 lentelė. Kvalifikaciją tobulinusių dėstytojų skaičiai ir tobulinimosi sritys
Tobulinimosi sritys
Stažuotės
Mainų programos
Mokymai
Kursai
Konferencijos:
iš jų skaityta pranešimų
Seminarai:
iš jų skaityta pranešimų
Iš viso:

2006
8
4
1
15
120
87
22
13
170

2007
7
10
3
10
106
73
19
3
155

2008
3
6
5
9
102
80
27
3
152

2009
5
9
3
4
69
56
7
6
97

2010
2
5
7
7
53
47
30
104

2011
2
5
4
51
21
3
1
84

Iš viso:
27
39
23
96
471
346
106
25
762

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo galimybes reglamentuoja šie dokumentai:
•
•

Atviro Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fondo nuostatai, patvirtinta LSMU Senato 2011-04-15 nutarimu
Nr. 8-10.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos užtikrinimo tvarka, patvirtinta
LSMU Senato 2011-01-21 nutarimu Nr. 5-07.

4.2. Dėstytojų dalyvavimas mokslinėje veikloje. Dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai,
vykdantys fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, metodinius darbus bei kitą mokslinę
veiklą, domisi ir aktyviai dalyvauja kuriant veiksmingus ir pažangius dėstymo metodus. Kiekvienas
dėstytojas vykdo mokslinį tiriamąjį darbą pagal senato patvirtintas mokslo kryptis. Dėstytojo
mokslinė veikla ir mokslinių publikacijų skaičius per 5 metus yra vienas iš kritinių rodiklių
vertinant dėstytoją atestacijos metu. Pavyzdžiui, 2008 m. užsakomuosiuose (ūkio, verslo subjektai,
ŠMM, ŽŪM) moksliniuose tyrimuose ir projektuose dalyvavo 28 Veterinarijos fakulteto dėstytojai,
iš jų -16 profesoriai ir docentai; 2009 m. – 33 dėstytojai, iš jų -18 profesoriai ir docentai; 2010 m. –
23 dėstytojai, iš jų -15 profesoriai ir docentai. Moksliniai tyrimai ir taikomoji mokslinė veikla kelia
dėstytojų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas papildyti dėstomus dalykus naujausiomis mokslo ir
praktikos žiniomis bei suteikia studentams mokslinio tyrimo įgūdžių. VM programoje
dalyvaujančių dėstytojų mokslinė veikla atsispindi mokslinėse publikacijose (4 lentelė).
4 lentelė. VM programos dėstytojų mokslinės publikacijos
Publikacijų rūšys
Straipsnis ISI Web of Science su IF
Straipsnis ISI Web of Science be IF
Straipsnis ISI Master Journal List
Straipsnis LMT patvirtintose ir kitose DB
Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose
Iš viso:

2006
14
16
19
51
35
135

2007
15
16
20
38
14
103

2008
4
40
14
4
11
73

2009
36
36
4
9
6
91

2010
44
45
3
5
17
114

2011
9
9
0
0
2
20

Iš viso:
122
162
60
107
85
536
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4.3. Dėstytojų akademiniai mainai. Vertinant tradicinių dėstymo vizitų į užsienio
universitetus skaičių, judumas analizuojamojoje programoje vidutiniškai sudaro 13 proc.
skaičiuojant nuo bendro programoje dalyvaujančių dėstytojų skaičiaus. Dėstytojų judumo skaičiai
svyruoja priklausomai nuo atskirų mokslo metų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje išlieka stabilūs.
Patenkinamas visų norinčiųjų ir galinčiųjų išvykti akademiniam darbui poreikis.
Ryškesnių geografinių tendencijų dėstytojų judume akademiniam darbui į kitas šalis išskirti
nėra įmanoma. Vyrauja Vidurio ir Šiaurės Europos valstybės bei aukštesnio lygio universitetai.
Atvykstančių dėstytojų skaičius kinta kiekvienais metais. Vidutiniškai per metus iš užsienio
universitetų skaityti paskaitų Veterinarinės medicinos studentams atvyksta 6 dėstytojai, vertinant
laikotarpį, kuriame yra atvykstančių dėstytojų judumo duomenys. Vienam atvykstančiam dėstytojui
vidutiniškai tenka du išvykstantys dėstytojai. Šį santykį nuolatos stengiamasi gerinti.
5. Materialieji ištekliai
5.1. LSMU VA bibliotekos fondai. LSMU VA bibliotekoje skaitytojai aptarnaujami 3
skyriuose: abonemente, bendrojoje ir mokslinėje skaityklose. Iš viso bibliotekoje yra 86 darbo
vietos lankytojams, iš kurių 68 kompiuterizuotos. Abonemente įrengtos kompiuterinės darbo vietos
paieškai bibliotekos elektroniniame kataloge. Dalis skaityklos fondo perkelta į atvirą prieigą.
Skaitykla atitinka šiuolaikinius reikalavimus ir patogi savarankiškam mokymuisi. Joje yra 67 darbo
vietos, iš kurių 50 kompiuterizuotos (14 darbo vietų su stacionariais kompiuteriais, 36 naujai
įrengtos vietos, turinčios interneto prieigą nešiojamiesiems kompiuteriams). Jos skirtos
individualiam darbui, informacijos paieškai elektroniniame bibliotekos kataloge, internete ir kt.
Mokslinės literatūros skaityklos atvirame fonde naujausia mokslinė literatūra, disertacijos,
užsienio periodika, seraliniai leidiniai, žinynai, žodynai ir kt. informacinė literatūra. Visas
mokslinės skaityklos dokumentų fondas suvestas į bibliotekos elektroninį katalogą. Joje yra 12
darbo vietų su interneto prieiga, 5 kompiuteriai, skirti mokslo reikmėms, informacijos paieškai
duomenų bazėse ir kataloguose. Biblioteka darbo laiką prailgina sesijų metu, mokslo metų pradžioje
ir pabaigoje, kai susidaro didelis lankytojų srautas. Leidinių užsakymo planus siūlo dalykų
dėstytojai ir katedros, kuriuos svarsto Veterinarijos fakulteto taryba. Naudojama bibliotekinė
programa ALEPH turi daug privalumų, kuriais tiesiogiai naudojasi skaitytojai: galima iš bet kurios
kompiuterizuotos darbo vietos pasitikrinti ar biblioteka turi reikalingą leidinį, jį užsisakyti internetu,
sekti grąžinamų spaudinių terminus ir kt. Daugėja studentų skaičius, kurie dirba su savo asmeniniais
kompiuteriais, nes bibliotekoje veikia ir bevielis internetas.
Nuolat kuriama ir tobulinama bibliotekos informacinė sistema – kompleksinė informacijos
paieškos priemonių visuma, atspindinti informaciją apie sukauptus dokumentus, mokslininkų
parengtas publikacijas, apgintas magistro tezes, bei daktaro disertacijas, prenumeruojamas,
testuojamas duomenų bazes (DB) ar kitus elektroninius šaltinius.
Pagrindinė informacija pateikiama žiniatinklio svetainėje – www.biblioteka.lva.lt;
Bendrajame bibliotekos kataloge – http://aleph.library.lt – per 2010 m. sukurta 17937 bibliografinių
įrašų; Publikacijų duomenų bazėje (PDB) – iš viso sukurta 3174 bibliografiniai įrašai; Elektroninių
tezių ir disertacijų duomenų bazėje (ETD) – iš viso 300 visateksčių dokumentų.
Prenumeruojamos duomenų bazės: SciVerse – http://www.sciencedirect.com ; BSCO
Publishing
(13
bazių)
–
http://search.ebscohost.com;
Wiley
InterScience
–
http://www3.interscience. wiley.com; Oxford University Press - http://www.oxfordjournals.org;
Emerald Management eJournals Collection – http://www.emeraldinsight.com/ft; Lietuvos teisės
aktų duomenų bazė LITLEX – http://www.litlex.lt/litlex; Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė
straipsnių bazė (CD).
Biblioteka prenumeruoja pakankamai universalių ir specializuotų duomenų bazių, susijusių su
dėstomais dalykais. Visos prenumeruojamos DB yra pasiekiamos internetu iš akademijos
kompiuterių tinklo be apribojimų. Esant galimybei suteikiami slaptažodžiai nutolusiems
vartotojams, kurie gali naudotis mokymuisi ar mokymui DB esančia informacija iš kitų darbo vietų.
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Viso teksto duomenų bazės teikia prieigą prie viso teksto straipsnių, pranešimų ir kitų dokumentų.
Paieškai sudėtingesnėse duomenų bazėse yra parengti vartotojo vadovai, kuriuos galima rasti
skaitykloje. Prenumeruojamų duomenų bazių duomenys gali būti kopijuojami (perkeliami į
kompiuterį, spausdinami ir pan.), todėl itin patogu surinkti ir naudoti informaciją atitinkama
tematika. Neprieinamą per duomenų bazes straipsnį ar kitą dokumentą galima užsisakyti per
tarpbibliotekinį abonementą (TBA).
Programos vykdymui bibliotekos abonemente, skaityklų fonduose yra visi reikalingi
vienkartiniai ir periodiniai leidiniai, jų kiekis yra pakankamas. Studentams ir dėstytojams sudarytos
visos galimybės naudotis šiais leidiniais. Metodiniai leidiniai (praktikos, laboratorinių darbų
aprašymai, reikalingi studijų pagrindų ir specialiųjų dalykų mokymui) nuolat rengiami ar
atnaujinami. Taip pat visa metodinė medžiaga nuolat eksponuojama bibliotekos stende. Studentai
turi puikias galimybes naudotis prieiga prie metodinių leidinių bibliotekoje: galima abonemente
paimti į namus, skaityti vietoje bendrojoje ar mokslinėje skaityklose. Visas naujausias metodines
priemones už nedidelę kainą galima nusipirkti bibliotekoje. Bibliotekos fondas per pastaruosius
metus žymiai pasipildė naujais dokumentais, orientuotais į veterinarinės medicinos specialistų
ruošimo programą (visi naujų knygų ir metodinių leidinių sąrašai prieinami per
http://193.219.180.250/page.php?id=13&sub=n). Apie naujai gautus spaudinius ir kt. dokumentus
periodiškai informuojama: vyksta knygų parodos, siunčiami naujų knygų sąrašai su anotacijomis
visai akademinei bendruomenei per VA forumą, informacija skelbiama bibliotekos tinklalapyje.
2011 m. sausio 1 d. bibliotekos fonde buvo sukaupta 155006 fiz. vnt. dokumentų, 38098
pavadinimų spaudinių. Per 2010 m. bibliotekoje gauta 2175 fiz. vnt. dokumentų, iš jų 427 fiz. vnt.
mokomosios literatūros, 1747 fiz. vnt. mokslinės literatūros. Biblioteka prenumeruoja, gauna
mainais ar dovanų 50 pavadinimų periodinius ir serijinius leidinius lietuvių, lenkų, rusų, anglų,
vokiečių ir kitomis kalbomis. Didelis periodinių ir serijinių dokumentų skaičius yra prieinamas per
prenumeruojamas, testuojamas ar laisvos prieigos duomenų bazes, interneto šaltinius. Esant reikalui
galima naudotis LSMU Bibliotekos ir informacijos centro (Eivenių g. 6) fondais. Lankytojai gali
naudotis 4 skaityklomis, kuriose yra 342 darbo vietų; 108 kurių yra kompiuterizuotos, 3 patalpos
grupiniams užsiėmimas, 12 darbo vietų kompiuterizuotoje mokymo klasėje, salės seminarams ir
konferencijoms. Studentai ir akademinis personalas yra apmokomi naudotis kompiuterinėmis
paieškos sistemomis. Naudojama kompiuterinė įranga yra šiuolaikiška ir legali. Veikia bevielis
interneto ryšys, kur galima pasijungti asmeninį kompiuterį. Knygų ir kitų informacijos šaltinių
išdavimo ir priėmimo sistema yra pilnai kompiuterizuota ir automatizuota.
Vienetinius dokumentus studentai skaito skaityklose. Daugiausia tai yra naujausios, labai
brangios knygos užsienio kalba. Kai kurių paklausių knygų išdavimo terminai sutrumpinami, kad
jais galėtų pasinaudoti visi pageidaujantieji, o iškilus poreikiui knygomis visada galima naudotis
skaityklose.
5.2. Metodinė medžiaga. Programos studijoms reikalingi pagrindiniai leidiniai yra prieinami
Veterinarijos akademijos bibliotekoje. Kiekvienam dalykui yra parengti katedrų dėstytojų
metodiniai leidiniai. Naudojami leidiniai parengti ir kituose universitetuose. Dėstytojai nuolat
rūpinasi ir rengia leidinius, siekiant studijų kokybinių rodiklių. Kiekvienų mokslo metų viduryje
metodinių leidinių reikmė aptariama katedrose, svarstoma Veterinarijos fakulteto tarybos posėdyje
ir Spaudos ir leidybos skyriuje publikuojama arba dauginama atsižvelgiant į poreikį. 2010 m. VA
Spaudos ir leidybos skyriuje publikuota 2022 egzemplioriai, 14 pavadinimų metodiniai leidiniai.
Dėstytojų parengti metodiniai leidiniai atitinka programos tikslus ir uždavinius ir naudojami pagal
paskirtį. Mokomosios literatūros, taip pat ir užsienio kalbomis, yra pakankamas pasirinkimas ir
kasmet atnaujinamas. Šios knygos yra laisvai prieinamos bibliotekos skaityklose. Mokomosios
literatūros įvairovė yra pakankama užtikrinant studijų tikslų ir siekinių pasiekiamumą
5.3. Patalpos studijoms. LSMU VA turi gerą materialinę bazę. VA yra 11 katedrų
(Anatomijos ir fiziologijos, Biologinės chemijos; Gyvulininkystės; Gyvūnų mitybos; Gyvūnų
veisimo ir genetikos; Kalbų; Kūno kultūros; Maisto saugos ir kokybės; Neužkrečiamųjų ligų;
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Socialinių mokslų ir informatikos; Užkrečiamųjų ligų), kuriuose studentai įsisavina žinias. Patalpų
pakanka visų studijų programų vykdymui. Visos patalpos, kurios naudojamos studentų mokymui,
atitinka darbo saugos ir higienos normų reikalavimus. Auditorijose, kabinetuose, laboratorijose
įrengtos ir veikia priešgaisrinės saugos priemonės (priešgaisriniai čiaupai, gesintuvai).
Mokomosiose laboratorijose (48), mokymo kabinetuose (32), priklausomai nuo dėstomo dalyko
specifikos, yra gerai įrengtos individualios darbo vietos (937 ir 751 atitinkamai) su laboratoriniais
stalais, kėdėmis, magnetinėmis lentomis, ekranais, daugiaterpiais demonstracijos įrenginiais,
kompiuteriais, vandentiekio sistemomis, traukos spintomis ir kt. Minėtose patalpose vienu metu
galima dirbti su grupėmis, kuriose vidutiniškai yra 25 studentai. Studentų praktikos darbų vietos yra
aprūpintos atitinkama įranga pagal dėstomo dalyko specifiką. Laboratorijose, kuriose dirbama su
sąlyginai pavojingomis medžiagomis, yra pirmos pagalbos vaistinėlės. Įrengtos 4 kompiuterių
klasės (viena iš jų skaitykloje). Jose studentai gali dirbti ir po užsiėmimų. Nuotolinių ir elektroninių
studijų centre įrengta mokymo klasė (24 vietos). Laisvu nuo užsiėmimų laiku studentai
laboratorijose atlieka savarankiško darbo užduotis, suderindami laiką su darbuotojais. Įrangos bei
priemonių poreikis yra analizuojamas kiekvienais metais išskiriant prioritetines ar aktualiausias
sritis, kurių materialinę bazę stengiamasi atnaujinti. Taip pat kasmet reagentų įsigijimui skiriama
lėšų priklausomai nuo katedrose dėstomų modulių skaičiaus ir reagentų poreikio. Tokių būdu
katedrose ir laboratorijose yra pakankamai įrangos ir priemonių reikalingų užtikrinti kokybišką
studijų procesą. Visos studijoms skirtos patalpos atitinka darbų saugos ir higienos reikalavimus.
5.4. Kompiuteriai ir specialioji programinė įranga. Programos vykdymui atsižvelgiant į
esamą studentų skaičių yra pakankamas kiekis kompiuterių ir programinės įrangos, kurį yra
šiuolaikiška ir legali. Įrengtos 4 (iš jų viena yra bibliotekoje) kompiuterių klasės su programine
įranga su 132 individualiomis darbo vietomis. Klasėse yra Vectron kompiuteriai su Intel Celeron D
procesoriais, LG skystųjų kristalų ir Samsung monitoriai, Hewlett Packard spausdintuvas skirtas
darbui tinkle. Visose klasėse yra stacionarūs TOSHIBA multimedia projektoriai. Visi kompiuteriai
sujungti į tinklą Hewlett Packard maršrutizatoriais bei prijungti prie internetinio ryšio. Visuose
kompiuteriuose įdiegta programa: Operacinė sistema Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003
paketas, Internet Explorer 6.0. Visose kompiuterių klasėse įdiegta specializuota programinė įranga
NetSupport School 7.5. Tai interaktyvia programine įranga paremtas sprendimas, įgalinantis
dėstytojus demonstruoti medžiagą, stebėti grįžtamuoju ryšiu gaunamas žinias ir bendrauti su
studentais efektyviai. Dėstytojas su šia programine įranga vienu metu gali dirbti su dideliu studentų
skaičiumi, juos skirstyti į grupes arba dirbti su kiekvienu studentu atskirai. Nuotolinių ir
elektroninių studijų centre yra programinė įranga nuotolinėms studijoms vykdyti.
VA bibliotekoje yra 68 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 20 darbo vietų su stacionariais
kompiuteriais, 48 vietos, turinčios interneto prieigą nešiojamiesiems kompiuteriams, veikia bevielio
interneto zona.
VA disponuoja septyniomis paskaitų auditorijomis (1353 vietos), 4 iš jų aprūpintos
šiuolaikinėmis demonstravimo priemonėmis (kompiuteriai, skaitmeniniai vaizdo projektoriai), o
dviejose vaizdo ir garso aparatūra. Auditorijose yra skirtingas studentams skirtų vietų skaičius,
tačiau jų pilnai pakanka studentų mokymui pagal suderintus tvarkaraščius bei mokymo grafikus.
Mikroskopijos laboratorija aprūpinta moderniais OLIMPUS CH20 sp 5038 mikroskopais.
5.5. Kita materialinė – techninė bazė. Patologijos centre įrengtos higieninės patalpos
studentams, 2 skrodimo stalai stambiųjų ir 4 stalai, tinkantys įvairaus dydžio gyvūnų lavonams
skrosti, įrengtas keltuvas stambiųjų gyvūnų lavonams pakabinti vertikaliai. Skrodimo salėje yra
skrodimo įrankių rinkiniai, svarstyklės, šaldikliai, traukos spintos, šaldytuvai gyvūnų lavonams ir jų
atliekoms laikyti, vežimas lavonams pervežti ir kt. Patologijos centre įrengta laboratorija su būtina
įranga ir priemonėmis, skirta patologiniams histologiniams tyrimams atlikti ir ruošti patologinę
histologinę medžiagą studentų mokymui. VA klinikos (Stambiųjų gyvulių ir Dr. L. Kriaučeliūno
smulkiųjų gyvūnų klinikos) aprūpintos įranga ir priemonėmis reikalingomis studijoms bei
klinikiniam darbui. Taip pat veikia ir mobilioji veterinarijos klinika. Stambiųjų gyvūnų klinikoje
19

2010 m. įsigyta naujos įrangos: skaitmeninis rentgeno aparatas Orex+Gierth (Vokietija, 2008),
endoskopas VideoMed (Vokietija, 2008), kraujo dujų analizatorius EPOC (2010) ir kraujo
analizatorius Hemo CUe (Švedija, 2010). Nuotolinių studijų centre yra programinė įranga
nuotolinėms studijoms vykdyti. Programos studentai turi tinkamą materialinę bazę atlikti
laboratorinius, praktinius darbus, gilintis į mokslinius tyrimus, rengdami mokslinį–tiriamąjį,
baigiamąjį darbą, atlikdami eksperimentus ne tik katedrų mokomosiose laboratorijose, bet ir visose
VA mokslinėse laboratorijose, esančiose Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninių žaliavų kokybės bei
Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centruose. Be šių laboratorijų studijų metu studentai naudojasi
Vivariumu, Stambiųjų gyvulių klinika, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika, LSMU VA
Veterinarijos ir Gyvulininkystės institutų laboratorijomis bei VšĮ LSMU Veterinarijos akademijos
Praktinio mokymo ir bandymų centru. Studentai turi puikią galimybę įgyti praktinius įgūdžius greta
VA teritorijos įsikūrusioje Valstybinėje įmonėje „Pieno tyrimai“. Be to, tarp LSMU VA egzistuoja
labai glaudūs ryšiai su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistais bei pažangiais ūkio
subjektais (perdirbimo įmonėmis, ūkininkais, bendrovėmis, paukštynais), nuolat sudaromos naujos
sutartys. Praktiniams studijų įgūdžiams formuoti reikalinga infrastruktūra pastaraisiais metais
atnaujinama ir gerinama įgyvendinant Slėnio „NEMUNAS“ plėtros programą.
6. Studijų eiga ir jos vertinimas
6.1. Priėmimo į studijas reikalavimai. Studentų priėmimas vykdomas pagal bendrojo
priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas taisyklių bendrąsias
nuostatas (LAMO BPO) ir LSMU Senate patvirtintas studentų priėmimo taisykles. Abiturientų
priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO) vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro 2009 m.
gegužės 15 d. įgaliojimu Nr. IGAL-27. Šios asociacijos tikslas yra organizuoti ir koordinuoti
bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas: užtikrinti objektyvumą priimant geriausiai
studijoms pasirengusius abiturientus ir supaprastinti įstojimo į aukštąsias mokyklas tvarką,
suteikiant galimybę tuo pat metu pretenduoti į kelias aukštąsias mokyklas. Kiekvienais metais
LAMA BPO parengia priėmimo taisyklių nuostatas, o kiekviena aukštoji mokykla rengia studentų
priėmimo taisykles, kurios tvirtinamos einamųjų metų Senato posėdyje. Priėmimą vykdo
Rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija.
Konkurse gali dalyvauti stojantieji, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį
ar jį atitinkantį išsilavinimą. Svarbiausias studentų priėmimo kriterijus – konkursinis balas.
Konkursinis balas apskaičiuojamas, susumavus (perskaičiuotų) konkursinių mokomųjų dalykų
pažymių ir atitinkamų svertinių koeficientų sandaugas. Konkursiniai mokomieji dalykai yra šie:
biologija, chemija, lietuvių kalba – brandos egzaminai ir užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų,
vokiečių) metinis pažymys. Jei yra dviejų užsienio kalbų įvertinimas, įskaitomas aukštesnysis.
Stojantiesiems, kurių brandos atestate nėra konkursinio dalyko brandos egzamino ar metinio
pažymio, laikoma, kad to dalyko pažymys yra “nulis”, ir jiems dalyvauti konkurse leidžiama (nuo
2009 metų stojantiesiems, kurių brandos atestate nėra konkurso dalyko brandos egzamino, vietoje
nelaikyto brandos egzamino rezultato į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio
mokomojo dalyko metinis pažymys).
Abiturientas, rinkdamasis aukštąją mokyklą ir studijų programas, jas savo nuožiūra išdėsto
pagal prioritetus, kurių yra 12 (iki 2008m. buvo 20, 2008-2010m. – 16). Bendrojo priėmimo į
aukštąsias mokyklas nuostatos sudaro galimybes įstoti ir nemotyvuotiems studentams, nes
pageidavimas studijuoti skirtingų sričių programose parodo abiturientų motyvacijos stoką.
Veterinarinės medicinos studijos yra vientisosios ir į dvi pakopas neskaidomos, baigus
studijas įgyjamas veterinarijos magistro kvalifikacinis laipsnis, veterinarijos gydytojo kvalifikacija.
6.2. Studijų organizavimas. Užsiėmimai (paskaitos, praktikos, laboratoriniai darbai, seminarai
ir kt.) paskirstyti tolygiai semestro metu. Visuose tvarkaraščiuose numatytos pietų pertraukos.
Studentų darbo krūvis per savaitę ir semestrą paskirstytas racionaliai. Per dieną vyksta: 2 arba 3
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dalykų paskaitos ir praktikos ar laboratoriniai darbai. Vyresniems kursams skiriama 1 diena
klinikinei veiklai. Studentas turi pakankamai laiko savarankiško darbo užduotims įvykdyti.
Studento studijų trukmė ne daugiau nei 6 akademinės valandos per dieną ir ne daugiau 30 val. per
savaitę. Visi mokomieji korpusai yra akademijos teritorijoje, šalia vienas kito, ir sudaro akademinį
miestelį, todėl yra galimybė sudaryti racionalų užsiėmimų tvarkaraštį. Taikoma programos
modulinė sąranga, kuri daugiau taikoma klinikiniams ir studijų pagrindų dalykams. Šiuo metu visi
dalykai baigiami egzaminu arba projektu. Pirmas kursas mokosi semestrais, vyresni kursai mokosi
ciklais, kuriam pasibaigus organizuojamas egzaminas. Palaipsniui pereinama į probleminį mokymą
ir dėstymą pagal gyvūnų rūšis. Savarankiškam darbui skiriama ne mažiau nei 30 proc., paskaitoms
vidutiniškai – 25 proc., praktiniams užsiėmimas – 45 proc. dalyko apimties.
6.3. Studentų konsultavimo studijų klausimais tvarka. Informacija studentams apie
programą, jos formas, finansavimą, studijų tikslus, numatomus studijų rezultatus, pasiekimų
vertinimą, pasirenkamus dalykus, judumo galimybes ir programos pokyčius teikiama įvairiomis
priemonėmis: skaitomas įvadas į studijas, kurio metu perteikiama pagrindinė informacija apie
studijas, dekanato darbuotojai kiekvienų metų pradžioje susitinka su kiekvienu kursu ir aptaria
studijų eigą, programos ar studijų tvarkos pasikeitimus. Pagrindinė informacija pateikiama
Universiteto svetainėje, čia yra pateikti visi studijas ir kitą veiklą reglamentuojantys dokumentai.
Informacija talpinama dekanato, Tarptautinių ryšių skyriaus skelbimų lentose, bibliotekoje,
skaitykloje. Reikalinga (ir skubi) informacija studentams perduodama el. paštu (kiekvienas kursas
turi savo el. paštą). Kuratoriai informuoja ir konsultuoja savo grupės studentus įvairiais studijų
klausimais, padeda spręsti iškilusias problemas. Informacijos sklaida yra nuosekli ir savalaikė.
Dėstytojai, pradėdami dėstyti dalyką, siekdami dalyko studijų motyvacijos, semestro pradžioje
pateikia studentams dalyko turinį, nurodo tikslus, literatūrą, sudaro atsiskaitymo grafikus, pateikia
savarankiško darbo užduotis, supažindina su praktinėmis užduotimis, dalyko egzamino rengimo ir
jo rezultatų vertinimo nuostatomis, egzamino užduočių pavyzdžiais, organizavimo tvarka bei
studijų rezultatų vertinimo kriterijais. Dėstytojai visus studentus konsultuoja studentus žodžiu arba
raštu, grupėms (dažniausiai prieš egzaminą) ir individualiai, dalis konsultacijų teikiama el. paštu
Populiarinant studijų programas rengiamos atvirtųjų durų dienos, kurių metu pristatomos
studijų programos ir atsakoma į besidominčių klausimus. Vykdomos studijų programos pristatomos
Aukštųjų mokyklų mugėse, mokyklų organizuojamose karjeros dienose (per 5 m. organizuotos:
karjeros dienos – 5, atvirųjų durų dienos – 9, studijų mugės – 23 susitikimai su vyresniųjų klasių
moksleiviais VA – 30, dėstytojų išvykos į mokyklas – 50 ir kt.), kurių metu diskutuojama apie
specialistų profesinės veiklos ir studijų perspektyvas. Nuolat organizuojami susitikimai su
moksleiviais Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose institucijose.
Populiarinant programas dalyvaujama virtualiame forume „Kur stoti?“ kur atsakoma į moksleivių
pateiktus klausimus apie studijas. Taip pat yra priimamos besidominčių moksleivių grupės,
rengiami pokalbiai, viktorinos. Apie studijas ir priėmimo sąlygas mokyklose platinami paruošti
leidinukai, plakatai.
Informacija apie studijų programą skelbiama interneto puslapyje, visuomeninio transporto
video reklamoje, per TV, virtualiame stende ONLINE EXPO, reklama platinama įvairiuose
leidiniuose, dalyvaujama aukštųjų mokyklų mugėse. Užsienio lietuvių bendruomenėms pristatomas
Universitetas ir aptariamos galimybės lietuviams studijuoti Akademijoje. Pastebėta, kad susitikimai
su moksleiviais padeda jiems apsispręsti ir pasirinkti mūsų studijų programą.
Universitete stiprinamas studentų nusiteikimas siekti gerų rezultatų: gerai besimokantys
studentai turi galimybę studijuoti užsienio universitetuose pagal ERASMUS mainų ir kitas
programas, dalyvauti BOVA kursuose. Jiems skiriamos valstybės finansuojamos vietos, mokama
stipendija, metų pabaigoje papildomai mokama vienkartinė stipendija už gerą mokymąsi,
aktyviausiems skiriamos Senato ir Fakulteto stipendijos, jų kandidatūros siūlomos prezidentų ir
kitoms vardinėms bei rėmėjų stipendijoms gauti, skiriamos padėkos. Darbdaviams pirmiausiai yra
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rekomenduojami gerai besimokę absolventai. Labai gerai besimokantiems absolventams
išduodamas diplomas su pagyrimu. Nepažangiems studentams taikomos nuobaudos
6.4. Studentų konsultavimas apie karjeros galimybes. Studentai nuolat konsultuojami apie
karjeros galimybes. Informacijos apie galimas karjeros galimybes studentai randa internetinėje
LVA svetainėje bei Karjeros centre. Studijų dalykų dėstytojai pabrėžia dalyko reikšmę bei
teikiamas galimybes jų tolesnei karjerai. Dėstytojai aktyviai bendradarbiauja su darbdaviais,
daugelio dalykų praktiniai užsiėmimai vedami ir atliekamos praktikos būsimųjų specialistų darbo
vietose. Ypatingai daug informacijos apie karjeros galimybes studentai gauna praktikų metu.
Darbdaviai darbo vietų pasiūlymus teikia karjeros dienų metu arba Karjeros centrui, dekanatui,
dėstytojams. Paskutiniu metu darbdaviai dažniau prašo suorganizuoti susitikimą tiksline studentų
grupe, darbdaviai su jais bendrauja, studentai anketuojami ir kt. Informacija apie darbo vietas
pateikiama skelbimų lentose, Universiteto internetinėje svetainėje arba perduodama asmeniškai.
7. Vidinis studijų kokybės užtikrinimas
LSMU vidinė studijų kokybė yra užtikrinama remiantis universiteto statutu, studijų
reglamentu bei kitais LR teisės aktais. Kokybės užtikrinimo sistemos vykdymas LSMU VA yra
sąlygojamas siekio gerinti studijų kokybę, patrauklumą ir patikimumą bei vidinių motyvų tobulėti.
Kokybės užtikrinimo sistema veikia keliuose lygiuose: 1) katedros (pedagoginis personalas, studijų
dalykai, moduliai), 2) fakulteto; 3) universiteto 4) nacionaliniame ir 5) tarptautiniame. Ši sistema
sutinka su esminiais tarptautiniu mastu pripažintos kokybės vadybos sistemos principais.
Padalinio/katedros lygmenyje kokybės užtikrinimas vykdomas per pedagoginio personalo
atestaciją (rečiausiai 1 kartą į 5 metus), kvalifikacijos kėlimą dėstytojų edukacinės kompetencijos
centre LSMU.
Fakulteto lygmenyje kokybės užtikrinimas įgyvendinamas Veterinarijos fakulteto tarybos
veikla. Kiekvienais metais dekanatas teikia pranešimą apie katedrų ir jų vykdomų studijų dalykų
kokybės užtikrinimą bei priemones padalinių veiklos kokybei gerinti.
Universiteto lygmenyje kokybės užtikrinimas įgyvendinamas nuolat atliekamas vertinant studijų
dalykus pagal studijų turinį, sudėtingumą, žinių ir gebėjimų vertinimo formas, o rezultatai
pateikiami rektoratui.
Nacionaliniame lygmenyje VM programos studijų kokybė užtikrinama atliekant programų
akreditaciją. Vertinimas kaip nuolatinis procesas vyksta cikliškai kas 3 metai ir yra pagrįstas
savianalize ir palyginamumu, gautuosius rezultatus nukreipiant į tolimesnį VM studijų programos
kokybės tobulinimą. Paskutinė VM programos savianalizė buvo atlikta 2007 m. vadovaujantis SPK
nuostatais, patvirtintais Senato posėdyje (Prot. Nr. 05.02.02). Tarptautiniame lygyje išsamus
programos vertinimas buvo atliktas 2002 m. EAEVE ekspertų grupės.
Pagal SKVC rekomenduojamą atnaujintą studijų programų savianalizės metodiką yra
parengiami vertinimo parametrai, metodai ir priemonės, kurie sudaro sąlygas išanalizuoti visas sritis
ir posričius.
Vykdant kokybės vertinimą, išanalizuoti programos tikslai ir sandara, turinys ir studijų
metodai, studijų realizavimas, studentų skaičiaus kaita, materialieji ištekliai, personalas, išoriniai
santykiai, grįžtamasis ryšys, studijų kokybė, programos vadyba. Atsižvelgiant į tai, kad išorinio
EAEVE ekspertų (2002 m.) ir vidinio vertinimo (2007 m.) metu didžiausias dėmesys buvo
skiriamas programos sandarai ir jos kokybei bei materialiesiems ištekliams analizė buvo atlikta
remiantis turimais duomenimis. Kiekvienam studijų dalykui įvertinti buvo paskirtas kompetentingas
ekspertas (dėstytojas) arba jų grupė. Jie įvertino dalyko turinio atitikimą numatomiems studijų
siekiniams, praktinių užsiėmimų kokybę, nustatė dubliavimosi atvejus ir kt. Taip pat buvo taikomas
apklausos metodas, kai apklausiami padalinių darbuotojai, dėstytojai ir studentai. Vertinimo
parametrai, metodai ir priemonės tarpusavyje derėjo ir atitiko vertinimo tikslą ir objektą. Programos
sandara buvo iš esmės atnaujinta.
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Už pedagoginę ir mokslinę veiklą tiesiogiai yra atsakingos katedros ir jų vadovai. Studijų
komisijos paskirtieji atstovai, katedrų vedėjai ir dėstytojai dalyvauja jaunesniųjų dėstytojų
skaitomose paskaitose. Stebėjimo rezultatai yra aptariami individualiai. Padalinių (pedagoginio
personalo ir dalykų bei modulių) kokybė užtikrinama pedagoginio personalo atestavimu kas penkeri
metai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140),
Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VII-20; LSMU Statutu, EK
rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą kodekso
(OL L 075/67, 2005), o taip pat LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti konkursų
organizavimo ir atestavimo tvarka, patvirtinta LSMU Senato 2010.12.23 d. nutarimu Nr. 4-3.
VF tarybą sudaro 14 narių, kurie atstovauja visas fakulteto katedras, klinikas, yra studentų
atstovas. Taryba rengia veterinarijos gydytojo ruošimo mokymo planus, svarsto ir atlieka ekspertizę
ir tvirtina katedrų sudarytas mokymo disciplinų programas, metodinius nurodymus, vadovėlius,
teikia pasiūlymus Senatui, SKK, SPK dėl mokymo ir mokslo kokybės gerinimo, teikia tvirtinti
mokymo planus, įvertina dėstytojo pedagoginę veiklą ir paskaitų lygį, aptaria magistro baigiamųjų
darbų gynimo rezultatus.
Atsižvelgiant į paskutinės savianalizės rezultatus bei ankstesnes išorinio EAEVE ekspertų
vertinimo išvadas ir siūlymus reguliariai vykdomi programos dalykų papildymai, atnaujinimas ir
pakeitimai, kurie pirmiausiai svarstomi katedrose. Taip pat atsižvelgiama į studentų, dėstytojų,
absolventų, darbdavių pastabas dėl programos sandaros ar siekiamų studijų rezultatų. Priimti
nutarimai teikiami svarstyti VF tarybai, toliau svarstoma Studijų komisijoje. Priimti sprendimai
įgyvendinami rengiant ateinančių mokslo metų programos planą, grafiką, tvarkaraščius ir modulių
aprašus. Galutinį sprendimą tvirtinant programos pokyčius ir studijų planus priima universiteto
Senatas.
Vertinimo rezultatai panaudojami šalinant programos silpnybes ir plėtojant stiprybes. Buvo
atsižvelgta į 2007 m. atliktos savianalizės išvadas ir į P6 priedo „Pastabos apie VM studijų
programos dalykų modulius bei ”EAEVE ekspertų grupės 2002 m. pateiktos rekomendacijos ir jų
įgyvendinimas Lietuvos veterinarijos akademijoje“. Svarstant SPK ir VF taryboje (prot. Nr.04(11),
2008-03-07; Nr.01(14), 2008-11-24; Nr.02(15), 2008-12-11; Nr.03(16), 2009-01-16; Nr.05(18),
2009-03-20) pakoreguota pagrindinių studijų dalykų grupių apimtis(pirmaisiais metais ji sudarė 215
kr., o šiuo metu – 224 (336 ECTS) kr.), pakoreguotas dalykų kreditų skaičius per semestrą ir
atitinka LR mokslo ir studijų įstatymo, laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programų bendrųjų reikalavimų VM studijų krypties reglamento nuostatus. Studijų programa
papildyta naujais dalykais, pakoreguotas studijų turinio išsamumas ir racionalumas, pakeisti studijų
dalykų ar modulių pavadinimai, atnaujinimai padaryti atsižvelgiant į šiandienos iššūkius,
reikalavimus, reglamentus ir teisės aktus. Visa tai turi reikšmingos įtakos, kad programa tampa
geriau įsisavinama studentų. Įvykusius pokyčius galima matyti lyginant tarpusavyje 2007-2011 m.
VM studijų programas, aprašytas kasmet leidžiamose VF studijų knygose.
Labai svarbūs programos realizavimui yra materialieji ištekliai, todėl buvo analizuojama
trūkstamos priemonės, įranga, metodiniai leidiniai, knygos. Nuo 2007 m. VA veikia mobilioji
klinika. Kasdien į gyvūnų gydymo vietas gali išvykti 3 ekipažai. Buvo skirta daugiau lėšų įrangai,
metodinei medžiagai ir vadovėliams įsigyti, VF taryboje patvirtintos ir išleistos 29 mokomosios
knygos ir metodiniai darbai.
Informacija apie programos kokybės vertinimo tikslus, etapus, sritis, rodiklius ir rezultatus yra
atvira ir viešinama VA bendruomenei. Ji skleidžiama padalinių, VF tarybos, rektorato, Senato
posėdžiuose, LSMU VA tinklalapyje. Bibliotekoje ir skaitykloje yra programų knygos. Rezultatai
prieinami socialinių dalininkų grupėms. Studentams informacija prieinama per studentų atstovus,
dalyvaujančius tarybų ir komisijų veikloje. Informacija prieinama SPK nariams, absolventams ir
darbdaviams, kurie dalyvauja Komisijų darbe. Darbdaviai ir socialiniai dalininkai pateikia
pasiūlymų, į kuriuos visada atsižvelgiama tokiu būdu didinamas tarpusavio ryšys tarp vidinių ir
išorinių partnerių.
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2006 m. įkūrus Karjeros centą, kurio vienas iš pagrindinių tikslų organizuoti ir administruoti
studentų praktikas, atsižvelgiant į praktikos vertinimo komisijos ir praktikos vadovų įmonėse
pastabas ir pasiūlymus. Laboratorinę praktiką studentai atlieka NMVRVI ir veterinarijos klinikų
laboratorijose, maisto higienos praktika vyksta skerdyklose. Klinikinei praktikai atlikti yra sukurtas
praktikos vietų tinklas, pasirašytos sutartys su įmonėmis. Klinikinė praktika atliekama LSMU VA
veterinarijos klinikose, VA PMBC, privačiose Lietuvos ir užsienio veterinarijos klinikose.
Parengti ir VF taryboje patvirtinti (Prot. Nr. 03 (10), 2008.12.13) bei išleisti magistro
baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai.
Programos administravime, kokybės vertinime ir gerinime sudaromos optimalios sąlygos
dalyvauti studentams. Studentai dalyvauja Universiteto Tarybos, Senato, Senato komisijų,
rektorato, Fakulteto tarybos, SPK, Studijų komisijos veikloje svarstant studijų programos
administracinius, tobulinimo, atnaujinimo ir vertinimo klausimus, teikia siūlymus programos
kokybei pagerinti ir išreiškia nuomonę balsuodami.
Siekiant grįžtamojo ryšio nuo 2008 metų studentai vertina dėstomų studijų modulių turinį ir jų
dėstymo kokybę. Yra įdiegtas Studijų modulių vertinimo elektroninis klausimynas. Šia apklausa
siekiama, kad vertindami studijų modulius studentai prisidėtų prie jo tobulinimo. Apklausų
rezultatus analizuoja studijų programų komitetas, atestuodamas studijų modulius, fakulteto
administracija vertindamos modulio kokybę, dėstytojų darbą.
Studentai pozityviausiai įvertino dėstytojų didaktinę sistemą, dėstytojų ir studentų bendravimą
ir bendradarbiavimą studijų procese. Atsižvelgus į kritiškesnį studentų požiūrį į vertinimo
objektyvumą VF Tarybos posėdyje (Prot. Nr. 01(26), 2010.10.05.) priimtas nutarimas nuo 2011 m.
taikyti individualaus kaupiamojo balo skaičiavimo, įvertinant studentų žinias, metodą. Informacinių
technologijų taikymo studijų procese pagerinimui įsigytos ir įdiegtos naujos duomenų bazės, įrengta
daugiau kompiuterizuotų daro vietų bibliotekoje, įsigytas didelis kiekis naujų vadovėlių.
Studijų kokybei labai svarbi ir reikšminga yra išorinių socialinių dalininkų dalyvavimo įtaka.
Programos kokybės gerinime darbdaviai dalyvauja tiesiogiai ir netiesiogiai. Darbdaviai dalyvauja
SPK veikloje. Išanalizavęs programą ir problemas su kokiomis susiduria absolventai, pradėję savo
darbinę veiklą, darbdavys teikia siūlymus programos trūkumams šalinti ir kokybei pagerinti. Pagal
reglamentą baigiamųjų darbų komisijos pirmininku skiriamas asmuo nedirbantis LSMU VA.
Dažniausiai pirmininku yra skiriamas studijų krypties VMVT atstovas turintis mokslinį laipsnį,
vienas iš darbdavių arba iš kitos studijų ar mokslo įstaigos, taip pat komisijos veikloje dalyvauja
kitų giminingų sričių mokslininkai, praktikai profesionalai – potencialūs baigiančiųjų darbdaviai,
todėl jie turi galimybę tiesiogiai įvertinti absolventų žinias ir gebėjimus. Komisijos posėdžiuose
pirmininkas pateikė siūlymus programos, baigiamųjų egzaminų turinio gerinimui. Netiesioginis
darbdavių dalyvavimas jaučiamas vertinant įmonių praktikos vadovų apklausų ir atsiliepimų
duomenis apie studentų įgūdžius ir gebėjimus praktikų metu. Pagal šiuos duomenis tobulinami
dalykų moduliai.
Labai reikšminga studentų apklausa jau baigus studijas, tuomet įmanomai objektyviau
įvertinamas mokymosi laikotarpis, studijuotų dalykų dėstymo kokybė.
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1 Priedas. 1 lentelė. Studijų programos “Medicininė ir veterinarinė mikrobiologija” tikslo, studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos
Programos tikslas
Studijų rezultatai
Studijų dalykai
Parengti aukštos
1.
Atlikti klinikinius gyvūnų tyrimus bei vertinti Anatomija, Laboratoriniai ir egzotiniai gyvūnai, Gyvūnų
fiziologija, Analizinė chemija, Taikomoji chemija, Klinikinė
kvalifikacijos veterinarijos
laboratorinių tyrimų rezultatus:
diagnostika
ir biochemija, Gamtinių junginių chemija,
gydytojus magistrus,
− paimti įvairius mėginius skirtingiems
Biochemija,
Civilinė sauga, Maisto produktų higiena,
galinčius dirbti privačiame ir
laboratoriniams tyrimams,
Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija, Infekcinės,
valstybiniame veterinarijos
− parinkti optimalų diagnostikos metodą ir invazinės ir neužkrečiamosios žuvų ligos ir tvenkininės
paslaugų tinkle, gebančius
taikyti pažangias diagnostikos metodikas,
žuvininkystės pagrindai, Akušerija ir ginekologija, Smulkių
diagnozuoti gyvūnų ligas,
− atlikti
klinikines
ir
laboratorines gyvūnų chirurginė topografija ir traumatologija, Reprodukcijos
gydyti sergančius gyvūnus,
diagnostikos procedūras,
biotechnologijos pagrindai, Veterinarinė chirurgija, Veterinarinė
taikyti profilaktikos
− taikyti saugaus darbo ir geros laboratorinės mikrobiologija, Veterinarinė imunologija ir virusologija,
priemones, vykdyti ligų bei
Klinikinė endokrinologija,
Veterinarinė parazitologija,
praktikos reikalavimus,
maisto kontrolę, tyrinėti,
− sudaryti skirtingų rūšių gyvūnų ligų Medžiojamų ir zoologijos sodo gyvūnų parazitinės ligos,
Veterinarinė patologija, Teismo veterinarija, Biologinė fizika,
perteikti žinias, spręsti
diagnozavimo schemas,
Vaistiniai
ir
nuodingi
augalai
gyvulininkystėje,
sudėtingas veterinarines
− vertinti ir interpretuoti klininkinių ir Neužkrečiamosios ligos, RVASVT sistema maisto įmonėse,
problemas, pritaikyti įgūdžius
labortorinių tyrimų rezultatus.
Veterinarinė farmakologija ir farmacija, Veterinarinė
ir žinias savarankiškoje
toksikologija, Pašarai ir gyvūnų mityba, Genetika.

veikloje ir tolimesniame
mokymesi.

2.
Nustatyti gyvūnų ligas, analizuoti struktūrinius,
funkcinius, biocheminius procesus bei pokyčius,
gydyti gyvūnus ir taikyti gyvūnų ligų prevencijos
priemones:
− įvertinti įvairių rūšių gyvūnų sveikatos
būklę,
− taikyti ligų profilaktikos priemones,
− parengti gydymo schemą ir procedūrą,
− paskirti tinkamus veterinarinius vaistus,
atsižvelgiant į gyvūno rūšį ir susirgimo
pobūdį,
− įvertinti ligos klinikinę baigtį,
− įvertinti veterinarinių vaistų kokybę,
saugumą ir efektyvumą atsižvelgiant į
naudos ir rizikos santykį,

Anatomija, Gyvūnų fiziologija, Paukščių anatomija ir
histologija, Klinikinė diagnostika ir biochemija, Biochemija,
Ekologinės gyvulininkystės pagrindai, Civilinė sauga,
Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė, Maisto produktų higiena,
Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija, Infekcinės,
invazinės ir neužkrečiamosios žuvų ligos ir tvenkininės
žuvininkystės pagrindai, Neužkrečiamosios ligos, Akušerija ir
ginekologija, Smulkių gyvūnų chirurginė topografija ir
traumatologija, Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai,
Veterinarinė
chirurgija,
Veterinarinė
mikrobiologija,
Veterinarinė
imunologija
ir
virusologija,
Klinikinė
endokrinologija, Veterinarinė parazitologija, Medžiojamų ir
zoologijos sodo gyvūnų parazitinės ligos, Veterinarinė
patologija, Teismo veterinarija, Veterinarinė epidemiologija ir
infekcinės ligos, Biologinė fizika, Genetika, Melžimo
technologija, Melžimo mechanizavimo raida, Žirgininkystės
pagrindai, Vaistiniai ir nuodingi augalai gyvulininkystėje,

− skirti ir naudoti veterinarinius vaistus
atsižvelgiant
į
vaistinių
medžiagų
tarpusavio sąveikos ir derinimo principus,
− vykdyti veterinarinės farmacijos veiklą
taikant reglamentuojančius teisės aktus.

RVASVT sistema maisto įmonėse, Veterinarinė farmakologija ir
farmacija, Veterinarinė toksikologija, Pašarų gamyba ir kokybės
kontrolė, Pašarai ir gyvūnų mityba, Sportinių žirgų šėrimas,
Genetika.

3. Vertinti gyvūnų infekcinių ligų ir ligų, kuriomis
serga žmogus ir gyvūnai epidemiologinę situaciją,
kad būtų užtikrinta gyvūnų ir visuomenės sveikata:
− atlikti gyvūnų bandos sveikatos stebėseną ir
interpretuus rezultatus, statistiškai juos
apdorojant,
− taikyti prevencijos priemones nuo gyvūnų
infekcinių ligų,
− atlikti analitinius epidemiologinius tyrimus,
− vertinti gyvūnų infekcinių ligų paplitimą,
− vykdyti epidemiologinę ligų kontrolę ir
likvidavimą.

Ekologija ir gamtosauga, Maisto produktų higiena, Veterinarinė
imunologija ir virusologija, Teismo veterinarija, Veterinarinė
epidemiologija ir infekcinės ligos, RVASVT sistema maisto
įmonėse.

4. Kontroliuoti maisto ir pašarų saugą nuo pirminės
gamybos iki galutinio produkto:
− vertinti produkcijos gyvūnų auginimo
technologijas ir mitybą,
− analizuoti ir taikyti maisto saugą ir kokybę
reglamentuojančius teisės aktus,
− vertinti gyvulininkystės objektų, skerdyklų,
maisto produktus perdirbančių įmonių,
turgaviečių, žaliavų sandėlių veterinarinę sanitarinę būklę,
− vertinti savikontrolės sistemų efektyvumą
maisto įmonėse,
− atlikti žaliavų kokybės kontrolę ir
kontroliuoti maisto gamybos procesą,

Analizinė chemija, Gamtinių junginių chemija, Biochemija,
Ekologinės gyvulininkystės pagrindai, Maisto produktų higiena,
Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata, Teisės pagrindai,
RVASVT sistema maisto įmonėse, Aplinkos ir gyvūnų higiena,
Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė, Bendroji kinologija ir
felinologija.

− atlikti maisto kokybės tyrimus ir
interpretuoti gautus rezultatus,
− įvertinti maisto produktų ir žaliavų kokybę
maisto produktų gamybai.
5.
Organizuoti gyvūnų apsaugos priemonių
įgyvendinimą pagal teisės aktų reikalavimus:
− taikyti gyvūnų sveikatą ir gerovę
reglamentuojančius teisės aktus,
− užtikrinti gyvūnų sveikatą ir gerovę,
− saugiai dirbti su gyvūnais ir gyvūninėmis
medžiagomis,
− atlikti gyvūnų sveikatos ir gerovės
reikalavimų laikymosi kontrolę.

Anatomija, Klinikinė diagnostika ir biochemija, Ekologinės
gyvulininkystės pagrindai, Ekologija ir gamtosauga, Taikomoji
etologija ir gyvūnų gerovė, Maisto produktų higiena, Gyvulių
veisimas, Teisės pagrindai, Veterinarijos teisė, Veterinarinė
epidemiologija ir infekcinės ligos, Melžimo technologija,
Žirgininkystės pagrindai, Aplinkos ir gyvūnų higiena, Tarnybinė
ir medžioklinė šunininkystė, Bendroji kinologija ir felinologija,
Sportinių žirgų šėrimas, Biomatematika ir biostatistika.

6. Dirbti komandoje, sprendžiant profesinius
klausimus, nuolat tobulinti veterinarijos gydytojo
profesinius įgūdžius:
− suvokti LR įstatymus ir profesinę veiklą
reglamentuojančius dokumentus,
− spręsti profesines problemas laikantis
profesinės kompetencijos,
− bendradarbiauti su veterinarijos srities ir
kitomis įstaigomis,
− dirbti komandoje ir tarptautinėje erdvėje,
− integruoti
žinias
siekiant
optimalių
profesinių tikslų,
− organizuoti darbus ekstremalių situacijų
atvejais,
− planuoti ir organizuoti mokslinį darbą.

Anatomija, Gyvūnų fiziologija, Paukščių anatomija ir
histologija, Ląstelės biologija, Taikomoji biologija ir
laboratoriniai gyvūnai, Analizinė chemija, Klinikinė diagnostika
ir biochemija, Gamtinių junginių chemija, Biochemija,
Ekologinės gyvulininkystės pagrindai, Civilinė sauga, Ekologija
ir gamtosauga, Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė, Maisto
produktų higiena, Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija,
Neužkrečiamosios ligos, Akušerija ir ginekologija, Smulkių
gyvūnų chirurginė topografija ir traumatologija, Reprodukcijos
biotechnologijos pagrindai, Veterinarinė chirurgija, Veterinarinė
mikrobiologija, Veterinarinė imunologija ir virusologija,
Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata, Veterinarinė
patologija, Antroji (trečioji) užsienio kalba-pirmas lygis, Antroji
(trečioji) užsienio kalba-antras lygis, Profesinė kalba, Dalykinis
užsienio kalbos stilius, Specialybės užsienio kalba, Užsienio
kalbos mokėjimo tobulinimas, Gyvulių veisimas, Teisės
pagrindai, Veterinarijos teisė, Teismo veterinarija, Žemės ūkio
ekonomika, Sociologija, Apskaita ir finansai, Vadyba ir
rinkodara, Melžimo technologija, Melžimo mechanizavimo
raida, Gyvūnų auginimo technologijos, Žirgininkystės pagrindai,

Vaistiniai ir nuodingi augalai gyvulininkystėje, RVASVT
sistema maisto įmonėse, Aplinkos ir gyvūnų higiena,
Veterinarinė farmakologija ir farmacija, Veterinarinė
toksikologija, Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė, Pašarai ir
gyvūnų mityba, Tarnybinė ir medžioklinė šunininkystė,
Bendroji kinologija ir felinologija, Sportinių žirgų šėrimas,
Sportiniai žaidimai, Gyventojų sportinio laisvalaikio
organizavimas, Sveika gyvensena, Kūno kultūra, Genetika,
Biomatematika ir biostatistika, Informacinių technologijų
taikymas biomedicinos studijose, Įvadas į studijas ir
informacinės technologijos, ES institucijos ir politika.

7. Taikyti naujausių fundamentinių ir taikomųjų
mokslų pasiekimus veterinarinės medicinos ir maisto
saugos srityse:
− taikyti mokslinės informacijos sklaidos
principus,
− naudotis specializuotomis duomenų bazėmis
ir analizuoti mokslinę informaciją,
− pritaikyti studijavimo įgūdžius, reikalingus
kelti veterinarijos gydytojo kvalifikaciją,
− savarankiškai studijuoti profesinę literatūrą
asmenybės tobulėjimui.

Anatomija, Laboratoriniai ir egzotiniai gyvūnai, Gyvūnų
fiziologija, Paukščių anatomija ir histologija, Ląstelės biologija,
Taikomoji biologija ir laboratoriniai gyvūnai, Analizinė
chemija, Taikomoji chemija, Klinikinė diagnostika ir
biochemija, Gamtinių junginių chemija, Biochemija, Ekologinės
gyvulininkystės pagrindai, Civilinė sauga, Ekologija ir
gamtosauga, Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė, Maisto
produktų higiena, Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija,
Infekcinės, invazinės ir neužkrečiamosios žuvų ligos ir
tvenkininės žuvininkystės pagrindai, Akušerija ir ginekologija,
Smulkių gyvūnų chirurginė topografija ir traumatologija,
Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai, Veterinarinė
chirurgija,
Veterinarinė
mikrobiologija,
Veterinarinė
imunologija ir virusologija, Klinikinė endokrinologija,
Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata, Veterinarinė
patologija, Antroji (trečioji) užsienio kalba-pirmas lygis, Antroji
(trečioji) užsienio kalba-antras lygis, Profesinė kalba, Dalykinis
užsienio kalbos stilius, Specialybės užsienio kalba, Užsienio
kalbos mokėjimo tobulinimas, Gyvulių veisimas, Teisės
pagrindai, Veterinarijos teisė, Teismo veterinarija, Veterinarinė
epidemiologija ir infekcinės ligos, Žemės ūkio ekonomika,
Sociologija, Apskaita ir finansai, Vadyba ir rinkodara, Biologinė
fizika, Melžimo mechanizavimo raida, Gyvūnų auginimo
technologijos, Žirgininkystės pagrindai, Vaistiniai ir nuodingi
augalai gyvulininkystėje, RVASVT sistema maisto įmonėse,

Aplinkos ir gyvūnų higiena, Veterinarinė farmakologija ir
farmacija, Veterinarinė toksikologija, Pašarų gamyba ir kokybės
kontrolė, Pašarai ir gyvūnų mityba, Tarnybinė ir medžioklinė
šunininkystė, Bendroji kinologija ir felinologija, Sportinių žirgų
šėrimas, Sportiniai žaidimai, Gyventojų sportinio laisvalaikio
organizavimas, Sveika gyvensena, Kūno kultūra, Genetika,
Biomatematika ir biostatistika, Informacinių technologijų
taikymas biomedicinos studijose, Įvadas į studijas ir
informacinės technologijos, ES institucijos ir politika.
1 Priedas. 2 lentelė. Studijų programos “Veterinarinė medicina” numatomų dėstytojų sąrašas

Vardas,
pavardė

Kvalifikacinis ar
mokslo laipsnis,
pareigos

1

Linas Daugnora
Ingrida
Monkevičienė
Marija Liucija
Paunksnienė
Vida Babrauskienė
Eugenijus
Jurgelėnas

Numatomas
dėstyti
dalykas (modulis)1

2

Prof. dr.

Mokslinės veiklos kryptis

3
Studijų krypties dalykų dėstytojai
Anatomija, Paukščių anatomija ir

histologija

4

Profesinės veiklos
(praktinio darbo) patirtis
metais2
5

Veterinarinė medicina

22

Prof. dr.

Anatomija

Veterinarinė medicina

10

Doc. dr.

Anatomija

Veterinarinė medicina

35

Doc. dr.

Anatomija

Veterinarinė medicina

30

Asist. dr.

Anatomija

Veterinarinė medicina

8

Biologija

30

Biologija

4

Veterinarinė medicina

29

Eugenijus Jonaitis

Doc. dr.

Agila Semaškaitė

Lekt. dr.

Judita Žymantienė

Prof. dr.

Taikomoji biologija ir laboratoriniai
gyvūnai, Ląstelės biologija
Taikomoji biologija ir laboratoriniai
gyvūnai, Ląstelės biologija
Gyvūnų fiziologija Laboratoriniai ir
egzotiniai gyvūnai

1
Vidmantas Lasys

Doc. dr

3
Histologija ir embriologija

4
Veterinarinė medicina

5
10

Ingrida Alionienė

Asist.

Histologija ir embriologija, Paukščių

Veterinarinė medicina

11

Rasa Želvytė

Prof. dr

Gyvūnų fiziologija

Veterinarinė medicina

11

Vaidas Oberauskas

Prof. dr.

Gyvūnų fiziologija, Įvadas į studijas ir
informacinės technologijos

Veterinarinė medicina

7

Antanas
Sederevičius

Prof. dr.

Gyvūnų fiziologija

Veterinarinė medicina

18

Birutė
Staniškienė

Doc. dr.

Biochemija, Analizinė chemija

Rūta Budreckienė

Doc. dr.

Klinikinė diagnostika ir biochemija, Analizinė
chemija

Ingrida
Sinkevičienė

Lekt. dr.

Biochemija, Analizinė chemija

Algis Černauskas

Doc. dr.

Klinikinė diagnostika ir biochemija,
Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija

Veterinarinė medicina

31

Lekt.dr.

Klinikinė diagnostika ir biochemija

Veterinarinė medicina

1

Lekt. dr.

Biochemija,
Klinikinė diagnostika ir biochemija

Chemija

Alvidas
Urbonavičius

Doc. dr.

Biochemija

Chemija

Bronius Bakutis

Prof. dr.

Veterinarinė medicina

Gintarė
Zaborskienė

Aplinkos ir gyvūnų higiena,
Ekologinės gyvulininkystės pagrindai
Ekologinės gyvulininkystės pagrindai

Doc. dr.

Kęstutis
Maslauskas
Vaida
Andrulevičiūtė

Andrius
Stepaniukas
Jūratė Kučinskienė

2

anatomija ir histologija

Chemija
Veterinarinė medicina
Chemija
Veterinarinė medicina
Cheminė technologija
Zootechnika

Veterinarinė medicina

Chemijos inžinerija, Cheminė
technologija, Cheminė technologija

29
7
7

5
29
25
6

ir inžinerija
Doc. dr.

Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija

Veterinarinė medicina

25

Lekt. dr.

Ekologija ir gamtosauga,

Veterinarinė medicina

9

1
Gražina
Januškevičienė
Aistė
Kabašinskienė
Mindaugas
Malakauskas

2

Prof. dr.
Lekt. dr.
Doc. dr.

3
Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė
Maisto produktų higiena,
RVASVT sistema maisto įmonėse
Maisto produktų higiena

4
Veterinarinė medicina

Maisto produktų higiena

Veterinarinė medicina

Veterinarinė medicina

5

27
3
10

Prof. dr.

Maisto produktų higiena, Infekcinės,
invazinės, neužkrečiamosios žuvų ligos ir
tvenkininės žuvininkystės pagrindai

Veterinarinė medicina

Artūras Stimbirys
Loreta Šernienė

Doc. dr.

Maisto produktų higiena

Veterinarinė medicina

11

Gediminas Gerulis

Doc. dr.

Aplinkos ir gyvūnų higiena

Veterinarinė medicina

16

Violeta
Baliukonienė

Lekt. Dr.

Aplinkos ir gyvūnų higiena

Henrikas Žilinskas

Prof. habil. dr.

Vituolis Žilaitis

Prof. dr.

Aloyzas
Januškauskas

Doc. dr.

Vytautas
Špakauskas

Prof. habil. dr.

Valdas Vaitkus

Doc. dr.

Gintaras Daunoras

Doc. dr.

Algimantas Petras
Matusevičius
Juozas Jokimas

Veterinarinė akušerija ir ginekologija,

12

Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina

Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai
Veterinarinė akušerija ir ginekologija,

Veterinarinė medicina

Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai
Veterinarinė akušerija ir ginekologija,

Veterinarinė medicina

Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai
Veterinarinė farmakologija ir farmacija,

Veterinarinė medicina

Vaistiniai ir toksiniai augalai gyvulininkystėje

Veterinarinė chirurgija, Smulkių gyvūnų
chirurginė topografija ir traumatologija
Veterinarinė toksikologija, Veterinarinė
farmakologija ir farmacija

Prof. habil. dr.

Veterinarinė farmakologija ir farmacija

Doc. dr.

Veterinarinė farmakologija ir farmacija

Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina

6
22
21
4
7
20
13
23
9

1
Vidmantas Bižokas

2
Prof. habil. dr.

Algis Noreika
Juozas
Kvalkauskas

Doc. dr.

Veterinarinė chirurgija
Veterinarinė chirurgija

Asist.

Veterinarinė chirurgija

Audrius Kučinskas

Doc. dr.

Gintaras Zamokas
Ramūnas
Antanaitis
Danielius
Starevičius
Jūratė Šiugždaitė
Marija
Stankevičienė
Kazimieras
Lukauskas
Alvydas
Malakauskas
Birutė Karvelienė

Doc. dr.

Neužkrečiamosios ligos
Neužkrečiamosios ligos

Lekt. dr.

Neužkrečiamosios ligos

Lekt. dr

Neužkrečiamosios ligos

Prof. dr.

Veterinarinė mikrobiologija
Veterinarijos teisė, Valstybinė veterinarija ir
visuomenės sveikata

Algirdas Šalomskas

prof. dr.

Arūnas Stankevičius

Doc. dr.

Vita Riškevičienė

Prof. dr.

Mindaugas Sarkūnas

Doc. dr.

3

4
Veterinarinė medicina

5
24

Veterinarinė medicina

30

Veterinarinė medicina

23

Veterinarinė medicina

12

Veterinarinė medicina

22

Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina

2
1
15
8
18

Prof. dr.

Veterinarijos teisė, Valstybinė veterinarija ir
visuomenės sveikata

Veterinarinė medicina

Doc. dr.

Epdemiologija ir infekcinės ligos

Veterinarinė medicina

8

Lekt. dr.

Epdemiologija ir infekcinės ligos
Veterinarinė imunologija ir virusologija,
Epdemiologija ir infekcinės ligos
Veterinarinė imunologija ir virusologija
Veterinarinė patologija, Klinikinė
endokrinologija
Veterinarinė parazitologija,

Veterinarinė medicina

4

Veterinarinė medicina

5

Veterinarinė medicina

5

Doc. dr.

Medžiojamų ir zoologijos sodo
gyvūnų parazitinės ligos

Veterinarinė medicina

12

Saulius Petkevičius

Prof. habil. dr.

Veterinarinė parazitologija

Veterinarinė medicina

7

Albina Aniulienė

Prof. dr.

Teismo veterinarija

Veterinarinė medicina

Alius Pockevičius
Nomeda

Doc. dr.
Lekt. dr.

Veterinarinė patologija, Teismo veterinarija
Teismo veterinarija

Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina

Veterinarinė medicina

22

27
13
7

1
Juodžiukynienė
Jūratė Sabeckienė
Arūnas Juozaitis
Janina
Černauskienė
Algirdas
Januškevičius
Rolandas
Stankevičius
Ona Vaičiulaitienė

2
Lekt. dr.
Prof. dr.
Doc. dr.
Prof. dr.
Lekt.
Asist.

3
Teismo veterinarija
Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė
Pašarai ir gyvūnų mityba.
Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė
Pašarai ir gyvūnų mityba, Bendroji kinologija
ir felinologija, Tarnybinė ir medžioklinė
šunininkystė
Pašarai ir gyvūnų mityba, Sportinių žirgų
šėrimas
Pašarai ir gyvūnų mityba
Bendroji kinologija ir felinologija.
Tarnybinė ir medžioklinė šunininkystė

Karolis Masilionis

Lekt.

Ilona Teodora
Miceikienė

Prof. dr.

Genetika

Lina Baltrėnaitė

Lekt. dr.

Genetika

Natalija
Krasnopiorova

Lekt. dr.

Genetika

Vida Juozaitienė

Prof. dr.

Evaldas Šlyžius
Renata Japertienė
Algirdas
Kanapeckas

Asist.
Lekt. dr.

Saulius Tušas

Doc. dr.

Romas Gružauskas
Vigilijus Jukna
Paulius
Matusevičius

Prof. habil. dr.
Prof. dr.

Lekt. dr.

prof. dr.

Gyvulių veisimas
Biomatematika ir biostatistika
Gyvulių veisimas
Gyvulių veisimas
Žirgininkystės pagrindai, Gyvūnų auginimo
technologijos
Gyvūnų auginimas ir jų produkcija, Melžimo
mechanizavimo raida, Melžimo technologija
Gyvūnų auginimas ir jų produkcija,
Gyvūnų auginimas ir jų produkcija,
Gyvūnų auginimas ir jų produkcija,
Žvėrininkystės pagrindai

4

5

Veterinarinė medicina
Zootechnika

7
23

Zootechnika

33

Zootechnika

34

Zootechnika

2

Zootechnika

29

Zootechnika

16

Genetika, zootechnika, veterinarinė
medicina
Genetika, zootechnika, veterinarinė
medicina
Genetika,
Zootechnika, veterinarinė medicina

12
3
7

Zootechnika

29

Zootechnika
Zootechnika

5
5
8

Zootechnika
Zootechnika

9

Zootechnika
Zootechnika

32
13

Zootechnika

12

1
Nijolė Kvietkutė
Aldona Šimkienė
Mindaugas
Paleckaitis
Virginijus
Suveizdis

Doc. dr.
Doc. dr.

3
Gyvūnų auginimas ir jų produkcija,
Gyvūnų auginimas ir jų produkcija,

Zootechnika
Zootechnika

5
12
5

Lekt.

Gyvūnų auginimas ir jų produkcija,

Zootechnika

27

Doc. dr.

Profesinė etika ir karjeros planavimas

Istorija, sociologija

28

Doc. dr.

Biomatematika ir statistika

-

14

Prof. dr.

Biologinė fizika

Biofizika

11

prof. habil. dr.

Biologinė fizika

Biofizika

5

Doc. dr.

Biologinė fizika
Biofizika
Bendrųjų universitetinių (koleginių) studijų dalykų dėstytojai

Birutė
Staniškienė

Doc. dr.

Taikomoji chemija

Vaida
Andrulevičiūtė

Lekt. dr.

Gamtinių junginių chemija

Sigita Kerzienė
Armuntas
Baginskas
Romualdas
Veteikis
Artūras Grigaliūnas

2

Vida Janušaitienė

Lekt.

Rūta Micikevičienė

Lekt.

Silvija Rakutienė
Eligijus
Vyskupaitis

Lekt. dr.
Lekt.

Profesinė kalba (lietuvių), Antroji (trečioji)
užsienio kalba pirmas lygis (vokiečių), Antroji
(trečioji) užsienio kalba antras lygis
(vokiečių), Dalykinis užsienio kalbos stilius
(vokiečių), Užsienio kalbos mokėjimo
tobulinimas (vokiečių).
Specialybės užsienio kalba (anglų), Antroji
(trečioji) užsienio kalba pirmas lygis (anglų),
Antroji (trečioji) užsienio kalba antras lygis
(anglų), Dalykinis užsienio kalbos stilius
(anglų),
Užsienio
kalbos
mokėjimo
tobulinimas (anglų)
Profesinė kalba (lotynų)
Kūno kultūra, sportiniai žaidimai, gyventojų
sportinio laisvalaikio organizavimas, sveika

4

Zootechnika

Chemija
Veterinarinė medicina
Chemija
Veterinarinė medicina

7

29
5

Filologija

25

Filologija

29

Filologija

4

Edukologija

29

1

2

Deivydas Velička

Lekt.

Andrius
Stepaniukas

Doc. dr.

Laima Matulienė

Asist.

Raimonda
Koryznienė
Alvidas Šarlauskas
Algis Černauskas
Albina Aniulienė
Sigita Kerzienė
Vaidas Oberauskas
Virginijus
Suveizdis

Lekt.
Lekt. dr.
Doc., dr.
Prof. dr.
Doc. dr.
Prof., dr.
Doc. dr.

3

4

gyvensena.
Kūno kultūra, sportiniai žaidimai, gyventojų
sportinio laisvalaikio organizavimas, sveika Edukologija
gyvensena
Civilinė sauga
Žemės ūkio ekonomika, Apskaita ir finansai,
Informacijos vizualizacija
Informacinių technologijų taikymas
biomedicinos studijose
Įvadas į studijas ir informacinės technologijos
Įvadas į studijas ir informacinės technologijos
Įvadas į studijas ir informacinės technologijos
Įvadas į studijas ir informacinės technologijos
Įvadas į studijas ir informacinės technologijos
Filosofija, Civilizacijų istorija, Įvadas į
studijas ir informacinių technologijų taikymas

Lekt.

Sociologija,

5

Veterinarinė medicina

25

Zootechnika, ekonomika

8

Komunikacija ir informacija

11

Mechanikos inžinerija
Veterinarinė medicina
Veterinarinė medicina
Zootechnika
Veterinarinė medicina

4
31
27
14
7

Istorija, sociologija

28

Lina Ašmenskaitė

5

Vadyba

administravimas,

ir
sociologija,

6

zootechnika
Kristina Astromskė

Asist.

Teisės pagrindai

Visuomenės sveikata

4

Violeta Saladienė

Lekt.

Europos sąjungos institucijos ir politika

Vadyba ir administravimas

5

1. Priedas. 3 lentelė. Studijų programos “Veterinarinė medicina” studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų
pasiekimų vertinimo metodai
Studentų pasiekimų
Studijų rezultatai
Studijų dalyko rezultatai
Studijų metodai
vertinimo metodai
1.
Gebės atlikti
1. Paskaitos
Anatomija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: analizuoti,
klinikinius gyvūnų tyrimus
2. Laboratoriniai
vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių griaučių, raumenų, virškinimo, kvėpavimo,
bei vertinti laboratorinių
darbai
šlapimo, reprodukcijos, nervų, jutimo organų, endokrininės, širdies ir kraujo bei
1. Apklausa raštu ir žodžiu
tyrimų rezultatus:
3. Praktinis darbas
limfos apytakos sistemų organų, anatominę sandarą, jų topografinę padėtį bei
2. Tarpiniai atsiskaitymai
(preparavimas)
−
paimti
įvairius rūšinius ypatumus. Įgis studijavimo ir preparavimo įgūdžių, reikalingų
3. Egzaminas
4. Savarankiškas
mėginius
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui. Be to, žinos
literatūros
skirtingiems
veterinarinės anatomijos terminiją lietuvių ir lotynų kalbomis.
studijavimas
laboratoriniams
tyrimams,
Laboratoriniai ir egzotiniai gyvūnai. Baigęs dalyko studijas studentas įgys
−
parinkti optimalų žinių ir gebės atlikti etinę diagnostiką sudėtingų praktinių situacijų, gebės
1. Paskaitos,
diagnostikos
parengti paraišką leidimui gauti biomedicininiams tyrimams su žmonėmis,
1. Apklausa raštu,
metodą ir taikyti eksperimentus atlikti su laboratoriniais gyvūnais; žinos laboratorinių gyvūnų 2. Laboratoriniai
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
darbai,
pažangias
organizmo sistemų fiziologinius ypatumus ir skirtumus ir mokės taikyti
3. Individualus paraiškos
3.
Seminarai,
diagnostikos
pagrindinius gyvūnų saugos ir gerovės užtikrinimo reikalavimus; gebės paimti
4. Praktinis darbas,
pildymas
metodikas,
kraujo, šlapimo mėginius ir juos paruošti tyrimams; gebės prižiūrėti, auginti,
4. Egzaminas
5.
Savarankiškas
−
atlikti klinikines veisti laboratorinius gyvūnus, mokės
alternatyvių metodų taikymo
literatūros
studijavimas
ir laboratorines reikalavimus, gebės nustatyti gyvūnui skausmo požymius ir taikyti
diagnostikos
nuskausminimą, mokės taikyti eutanazijos metodus.
procedūras,
Gyvūnų fiziologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
−
taikyti
saugaus analizuoti, vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių nervų, raumenų, jutimo organų, 1. Paskaitos
darbo ir geros endokrininės sistemos, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šalinimo, 2. Laboratoriniai
darbai
laboratorinės
virškinimo, reprodukcijos sistemų, aukštosios nervinės veiklos, medžiagų ir
1. Apklausa raštu ir žodžiu
3. Seminarai
praktikos
2. Tarpiniai atsiskaitymai
energijos apykaitos savitumus bei reguliacijos mechanizmus. Gebės vertinti ir
4. Savarankiškas
reikalavimus,
interpretuoti gyvūnų kraujo, šlapimo, pieno biocheminius ir morfologinius
3. Pranešimas
−
sudaryti skirtingų rodiklius, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų aktyvumo ir praktinis (tiriamasis) 4. Egzaminas
rūšių gyvūnų ligų virškinimo trakto fermentų veiklos duomenis. Įgis studijavimo ir savarankiško darbas
5. Savarankiškas
diagnozavimo
praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
literatūros studijavimas
schemas,
asmenybės formavimui.
−
vertinti
ir
interpretuoti
klininkinių
ir
1. Apklausa raštu ir žodžiu
Analizinė chemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: saugiai 1. Paskaitos
labortorinių
dirbti cheminėje laboratorijoje; atlikti tiriamųjų gyvūninės ir negyvūninės 2. Laboratoriniai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
tyrimų rezultatus.
kilmės maisto žaliavų ir pašarų kokybinę analizę, taikant: bendruosius analizės darbai
3. Kontrolinės užduotys
metodus; taikyti svorio ir tūrio analizės metodus bei bendriausius fiziko- 3. Savarankiškas
4. Egzaminas

cheminiu metodus (spektrofotometrijos ir potenciometrijos – pH-metrijos,
jonometrijos – metodus); apskaičiuoti reagentų kiekius, reikalingus paruošti
analizei būtiniems tirpalams, patikrinti paruoštųjų tirpalų kokybę; gebės
identifikuoti analitinio darbo klaidas ir jas taisyti; palaikyti laboratorijoje tvarką,
vesti atliktos analizės rezultatų dokumentavimą.
Taikomoji chemija. Sėkmingai baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių apie
cheminių medžiagų sudėtį, struktūrą, cheminio ryšio tipus, cheminių reakcijų
kinetiką, kryptingumą, taikomąją vertę bei biologiškai aktyvių medžiagų
sklaidos problemas; Pažinti, analizuoti ir vertinti cheminės reakcijos,
vykstančios analizės metu, tipą; Nagrinėti neutralizacijos, jonų mainų,
oksidacijos – redukcijos reakcijas; Atlikti skaičiavimus: tirpalo komponentų,
tirpalų koncentracijų, darbo paklaidų, vandenilio jonų, hidroksijonų, pH, pOH
rodiklių; Įgis savarankiško darbo įgūdžius, reikalingus kitų dalykų studijoms bei
būsimai darbinei veiklai.
Klinikinė diagnostika ir biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: Mokės prieiti prie gyvūno, sugebės jį fiksuoti ir sutramdyti. Galės
paimti iš bet kurio gyvūno kraują ir atlikti kraujo fizinių ir cheminių savybių
tyrimą, kad patikslinti susirgimo priežastį. Išmokęs klinikinės diagnostikos
discipliną, įsisavinęs bendruosius ir specialiuosius tyrimo metodus, teisingai
įvertinęs gyvūno ligos būklę priims teisingą sprendimą apie tolimesnę gyvūno
ligos būklę. Nepakakus žinių apie teisingą ligos priežasties nustatymą, studentas
pasitelks specialiuosius tyrimo metodus. Įgis gyvulių ligų diagnostikos,
profilaktikos, gydymo biocheminius pagrindus, gebės valdyti turimą
laboratorinę įrangą, gebės nustatyti įvairius kraujo ir šlapimo biocheminius
rodiklius, gebės identifikuoti ligų ir patologinių procesų genezės molekulinius
mechanizmus, gebės savarankiškai interpretuoti gautus tyrimo rezultatus,
pateikti pirminę susirgimo diagnozę.
Gamtinių junginių chemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
apibūdinti medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmatkų formules, jų chemines
savybes, izomerijos rūšis, paplitimą gamtoje; pagal individualią užduotį atlikti
bioorganinių junginių susidarymo reakcijas, stebėti reakcijų efektus, atlikti
atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines atpažinimo reakcijas ir
daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausių bioaktyvių junginių
struktūrą, chemines savybes ir biologines funkcijas; gebės analizuoti ir
apibendrinti infromaciją, gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą
užduotį, įgytas žinias panaudoti kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo
praktiniame darbe.

literatūros studijavimas

1. Paskaitos
2. Pratybos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas
3. Seminaras
3. Egzaminas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
darbas-klinikinis
gyvūno tyrimas
4. Literatūros
studijavimas
5. Laboratoriniai
darbai
6. Interpretacijos
7. Savarankiškas
praktinis darbas

1. Praktikos darbų
vertinimas
2. Koliokviumai
3. Laboratorinių darbų
gynimo testas
4. Interpretacijų sprendimai
5. Baigiamasis egzaminas.

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Seminarai
3. Egzaminas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibūdinti
medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmtakų chemines savybes, izomerijos rūšis,
paplitimą gamtoje; atlikti organinių junginių kitimų reakcijas, stebėti reakcijų
efektus, atlikti atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines
atpažinimo reakcijas ir daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausius
angliavandenių, lipidų, baltymų, nukleorūgščių struktūrą, chemines savybes ir
biologines funkcijas, skilimo ir sintezės kelius; pagal tyrimų rezultatus gebės
formuluoti išvadas siejant jas su gyvūnų sveikatos būkle; mokės medžiagų ir
energijos apykaitos ypatumus ir reguliaciją, jos kitimų priežastis, siejant jas su
gyvūnų organizmo funkcijomis, nusakyti biologinių srautų (RNR, DNR ir
baltymų biosintezė) ypatumus; gebės analizuoti ir apibendrinti informaciją,
gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą užduotį, įgytas žinias panaudoti
kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo praktiniame darbe.

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas
studijavimas

1. Paskaitos
Civilinė sauga. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Analizuoti ir
2. Praktikos darbai
vertinti radiacinę ir cheminę būklę, pasirinkti tinkamiausią gyvūnų ir žmonių
3. Savarankiškas
apsaugos būdą ir organizuoti veterinarinio apvalymo, nukenksminimo bei
literatūros
gelbėjimo darbus.
studijavimas
RVASVT sistema. Baigęs dalyko kursą studentas žinos RVASVT sistemos
diegimą maisto įmonėse reglamentuojančių teisės aktų pagrindines nuostatas ir
reikalavimus; bendrus GGT ir GHT principus; bendrus RVASVT plano
sudarymo principus įvairaus tipo maisto įmonėse. Bendrus maisto gamybos ir
saugos (būtinųjų programų) principus. Gebės formuluoti problemas ir rasti 1. Paskaitos
sprendimus užtikrinant maisto kokybės ir saugos valdymą. Įvertinti esamą 2. Praktikos darbai
nekenksmingo maisto gamybos sistemą; Aprašyti produktą; Sudaryti ir 3. Savarankiškas
patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą;Įgyvendinti RVASVT literatūros
principus: identifikuoti potencialius RV, aptarti kontrolės priemones, nustatyti studijavimas
SVT, nustatyti SVT kritines ribas, Nustatyti SVT stebėsenos sistemą, nustatyti
korekcinius veiksnus, nustatyti patikrinimo procedūrą, sutvarkyti registravimą
(dokumentavimą) ir registravimo (dokumentavimo)žurnalų saugojimą; Atlikti
RVASVT sistemos auditą.

Maisto produktų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir susieti saugaus ir kokybiško maisto užtikrinimo principus
pradedant nuo žaliavos gavimo, baigiant pateikimu vartotojui. Gebės
identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio tikrinimo metu ir
sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio tikrinimo metu. Gebės
imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą, paimti mėginius laboratoriniams

1. Paskaitos
2. Seminarai
3. Praktika
4. Savarankiškas
literatūros
studijavimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
3. Projektas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
pranešimas
3. Savarankiško darbo
pristatymas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas

tyrimams ir interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir mikrobiologinius
rodiklius. Įgis žinių apie maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus
bei gebės juos taikyti praktikoje. Gebės vertinti maisto įmonių veterinarinęsanitarinę būklę bei žmonių asmens higieną ir jos reikalavimų laikymąsi. Įgis
žinių apie gyvūnų skerdimo ir jų mėsos bei subproduktų perdirbimo
technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, įvairių maisto
produktų gamybos technologijas, produktų konservavimo būdus, tų produktų
ženklinimo ir higieninius sanitarinius – reikalavimus. Įgis žinių apie maisto
saugą užtikrinančias kontrolės sistemas, maisto žaliavų bei produktų kontrolės
būdus, gebės kontroliuoti maisto gamybos procesą. Gebės sumažinti maisto
produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei apsaugoti žaliavas ir
produktus nuo mikrobinės taršos. Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūninės ir
negyvūninės kilmės maisto saugos ir kokybės rodiklius, riziką vartotojų
sveikatai, atsirandančią maisto gamybos metu. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Analizuoti ir vertinti rentgenologinio tyrimo rezultatus, atlikti
pirminę dozimetrinę kontrolę, interpretuoti radiometrinės ir radiocheminės
analizės rezultatus, gebės atskirti jonizuojančiosios spinduliuotės bei
radionuklidų sukeliamą patologiją bei gydyti nukentėjusius gyvūnus. Gebės
saugiai naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius savo praktinėje
veikloje. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

5. Mokomosios
išvykos į skerdyklas

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Infekcinės, invazinės ir neužkrečiamosios žuvų ligos ir tvenkininės
žuvininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti ir įvertinti tvenkininių žuvų ligas sukeliančias priežastis, diagnozuoti,
gydyti tvenkininių žuvų ligas, tinkamai parinkti profilaktikos ir kovos su
užkrečiamomis ligomis priemones. Studentas įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.

1. Paskaitos
1. Apklausa,
2. Laboratoriniai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbai
3. Pranešimas
3. Seminarai
4. Pristatymai seminarų metu
4. Praktinis (tiriamasis) 5. Baigiamasis projektas
darbas
5. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Medžiojamų ir zoologijos sodo gyvūnų parazitinės ligos. Baigęs dalyko kursą
studentas įgis žinių ir gebės: diagnozuoti medžiojamų ir zoologijos sodo gyvūnų
parazitines ligas, gydyti laukinius gyvūnus, sudaryti ir vertinti parazitozių
profilaktikos programas; žinos žvėrienos apdorojimo reikalavimus medžioklės

1. Paskaitos
1. Egzaminas
2. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

plotuose bei supras jų svarbą parazitozių plitimo prevencijoje.

Akušerija ir ginekologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Savarankiškai vertinti gyvulio reprodukcinę fiziologiją ir atskirti nuo
patologijos, identifikuoti susirgimą, diferencijuoti nuo kitų sutrikimų, parinkti
racionaliausią gydymą, numatyti ligos baigtį, organizuoti profilaktikos
priemones.

Neužkrečiamosios ligos. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių nervų, raumenų, jutimo organų,
endokrininės sistemos, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šalinimo,
virškinimo, medžiagų ir energijos apykaitos savitumus bei reguliacijos
mechanizmus, jų nukrypimus nuo normos bei susirgimus. Gebės vertinti ir
interpretuoti gyvūnų kraujo, šlapimo, pieno biocheminius ir morfologinius
rodiklius, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų aktyvumo ir
virškinimo trakto fermentų veiklos duomenis, instrumentinių tyrimų metu
gautus rezultatus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Smulkių gyvūnų chirurginė topografija ir traumatologija. Baigęs dalyko
kursą studentas įgis žinių ir gebės: atpažinti traumuotą pacientą, įvertinti jo
būklę, organizuoti pirmos pagalbos teikimą. Nustatyti intervencinio gydymo
skubumo būtinumą, paskirti racionalų gydymą, derinant intervencinius ir
terapinius bei siūlyti profilaktikos priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės:
įvertinti sąlygas, kada tikslinga taikyti reprodukcinės
biotechnologijos metodus paveikiant reprodukcinę funkciją, nepažeidžiant
gyvūno gerovės ir išlaikant natūralius populiacijos bruožus. Gebės pasirinkti
žmogui reikalingą metodą, įgalinantį maksimaliai paisyti gyvūno kaip gyvybės
formos egzistencijos teises.
Gebės įvertinti lytinio ciklo moduliavimo
galimybes ir metodus, atlikti svarbiausias reprodukcinės biotechnologijos
procedūras su lytinėmis ląstelėmis ir ankstyvaisiais embrionais: kiaušialąsčių

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai,
3. Praktiniai darbai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
4.Seminarai
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
5.Savarankiškas
3. Pranešimas
praktinis (tiriamasis) 4. Egzaminas
darbas
6. Savarankiškas
literatūros studijavimas
1. Paskaitos
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gavimą, embrionų surinkimą, raidos vertinimą,
kriokonservavimą, mikrochirurginę intervenciją.
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1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
Veterinarinė farmakologija ir farmacija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis darbai
2. Testai
žinių ir gebės: skirti vaistinių medžiagų grupes, žinos veikliųjų vaistinių 3. Seminarai
3. Tarpiniai atsiskaitymai
medžiagų veikimo mechanizmą ir pasiskirstymą organizme, šalutinius poveikius 4. Savarankiškas
4. Pranešimas
ir dozes, mokės išrašyti receptą.
literatūros studijavimas
5. Egzaminas
5. Apsilankymas
veterinarijos vaistinėse
Veterinarinė toksikologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių apie
pagrindines toksikologijos moksle vartojamas sąvokas ir terminus, ES ir LR
įstatymus reglamentuojančius chemines medžiagas ir kompetentingas
institucijas, toksiškumą, toksikokinetikos ir toksikodinamikos principus, nuodų
ir apsinuodijimų klasifikaciją, stadijas, dažnį, priežastis, apsinuodijimų 1. Paskaitos
diagnostikos principus, pagrindinius apsinuodijimų sindromus ir gydymo 2. Laboratoriniai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
principus bei įvairių cheminių medžiagų, grybų, augalų ir gyvūnų sukeliamus darbai
2.Tarpiniai atsiskaitymai
apsinuodijimų ypatumus, jų patogenezę, diagnostiką, patologinius– 3. Savarankiškas
3. Egzaminas
morfologinius pakitimus, gydymą ir profilaktiką bei plinkos ir maisto literatūros studijavimas
toksikologijos pagrindus. Gebės vertinti ir interpretuoti laboratorinio tyrimo
duomenis, praktiškai taikyti specifinio ir bendrojo gydymo bei profilaktikos
priemones ir saugiai utilizuoti kritusius dėl apsinuodijimo gyvūnus. Įgis
studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžių, reikalingų praktinei
profesinei veterinarijos gydytojo veiklai.

Veterinarinė chirurgija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
atpažinti chirurginį pacientą, nustatyti intervencinio gydymo skubumo
būtinumą, mokės metodiškai ištirti pacientą, tiksliai diagnozuoti ligą, nustatyti
jos kilimo priežastis, paskirti racionalų gydymą bei siūlyti ir taikyti profilaktikos
priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

Vaistiniai
studentas
augančius
medžiagų

ir nuodingi augalai gyvulininkystėje. Baigęs dalyko kursą
įgis žinių ir gebės: Analizuoti, vertinti Lietuvoje dažniausiai
vaistingus ir toksinius augalus, jų reikšmę, supras augalų veikliųjų
poveikį gyvūno organizme. Gebės sudaryti vaistinių augalų arba

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2.Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas

žaliavų rinkinius ir juos mokės vartoti sergant gyvūnams įvairiomis ligomis. Įgis
studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei
profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Veterinarinė mikrobiologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
savarankiškai atlikti mikrobiologinio tyrimo metodus: tiriamosios klinikinės
/patologinės medžiagos tiesioginę mikroskopiją, grynos kultūros išskyrimą ir
identifikavimą, serologines/imunologines reakcijas, molekulinės biologijos
tyrimo metodus; naudotis šiuolaikiška laboratorine technika ir metodikomis,
greitaisiais
mikroorganizmų identifikavimo rinkiniais, savarankiškai
interpretuoti bakteriologinių, imunologinių, molekulinės biologijos tyrimų
rezultatus, išskirti ir identifikuoti patogeninius mikroorganizmus – gyvūnų
infekcinių ligų sukėlėjus.
Veterinarinė imunologija ir virusologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: analizuoti, vertinti susieti įvairių gyvūnų rūšių imuninio atsako
mechanizmus: imuninės sistemos ląteles ir jų funkcijas, pagrindinius įgimto ir
įgyto imuniteto principus, imunologinį atpažinimą, efektorinę reakciją,
imunologinį reguliavimą, imunologinę atmintį, humoralinio ir ląstelinio
imuniteto mechanizmus, įskaitant antikūnų produkciją ir sąveiką su antigenu, T
linfocitų ir NK ląstelių citotoksiškumą, komplemento sistemos aktyvavimą.
Studentas turės specialių žinių apie apie imunitetą bakterijoms, virusams ir
parazitams, organų atmetimo reakcijas, imunitetą kūno paviršiuje, priešnavikinį
imunitetą, padidinto jautrumo reakcijas, įskaitant maisto alergiją, kompanijos ir
produkcijos gyvūnų pasyvią ir aktyvią imunizacijas., o taip pat gebės atlikti
pagrindines imunologines reakcijas ir įvertinti gautus rezultatus. Taip pat įgis
žinių apie virusų prigimtį ir morfologiją, struktūrą ir cheminę virusų sudėtį, įgis
žinių apie virusų genetiką, jų replikacijos mechanizmus ir virusinių ligų
patogenezę. Gebės atpažinti gyvūnų virusines ligas, parinkti virusinių ligų
diagnostines priemones, įvertinti laboratorinių tyrimų rezultatus, parinkti
tinkamas profilaktikos priemones.
Klinikinė endokrinologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Vertinti ir atskirti įvairių rūšių hormonų sekrecijos savitumus ir susieti tai su
organizme vykstančiais procesais bei jų reguliavimo mechanizmais; Gebės
įvertinti endokrininėmis ligomis sergančių gyvūnų organizmo funkcinę būklę,
atskirti sveiką gyvūną nuo sergančio, diferencijuoti vienas endokrinines ligas
nuo kitų ir paaiškinti atsiradusių požymių pasireiškimo patogenezę. Gebės
parinkti efektyvius endokrininių ligų diagnostikos metodus ir interpretuoti
gautus tyrimo rezultatus.
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Veterinarinė parazitologija Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
surinkti duomenis apie parazitozę, juos teisingai analizuoti bei padaryti tinkamas
išvadas, įvertinti parazitų sukeliamą žalą šeimininkui, nustatyti užsikrėtimą,
laboratoriniais tyrimais patvirtinti diagnozė ir taikyti efektingą gydymą bei
rekomenduoti profilaktikos priemones.

Teismo veterinarija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Atlikti
gyvūnų lavonų, gyvų gyvulių, daiktinių įrodymų ir dokumentinės medžiagos
vertinimą teisminiais atvejais, paruošti argumentuotas teisminės ekspertizės
išvadas. Žinos dažniausiai dažniausiai pasitaikančių teisminio nagrinėjimo
atvejų tyrimo ir sprendimo būdus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

Biologinė fizika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės suprasti
tiksliųjų mokslų ir veterinarinės medicinos integracijos reikšmę, taikyti
fizikinius tyrimo metodus ir analizuoti jų rezultatus.

1. Paskaitos,
2. Laboratoriniai
darbai
1. Apklausa raštu tarpinių
3. Seminarai
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4. Klinikinis darbas
2. Egzaminas
5. Savarankiškas
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(vizualizuotos)
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realių atvejų analizė,
vertinimas
imituotų atvejų analizė
3. Realaus atvejo arba
3. Grupinės užduotys
imituoto atvejo analizės
4. Individualios
vertinimas
užduotys
4. Individualaus pristatymo
5. Darbas porose
vertinimas
6. Probleminiai
5. Darbo porose užduoties
sprendimai
vertinimas
7. Savarankiškas
6. Savarankiško praktinio
praktinis (tiriamasis)
(tiriamojo) darbo
darbas
vertinimas
8. Savarankiškas
7. Kursinio darbo vertinimas
literatūros studijavimas
8. Atsakymas žodžiu
9. Individualus
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1. Laboratorinių darbų
1. Paskaitos
rezultatų pateikimas raštu ir
2. Laboratoriniai
gebėjimas atsakyti į
darbai.
dėstytojo pateiktus klausimu
3. Savarankiškas
tyrimo tema.
darbas.
2. Koliokviumai.
3. Baigiamasis egzaminas.

Genetika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: žinos pagrindinius
formaliosios genetikos dėsnius, gebės jais naudoti, žinos DNR ir RNR struktūrą 1. Paskaitos
bei funkcijas ląstelėje, genų raiškos mechanizmus prokariotuose ir eukariotuose, 2. Laboratoriniai
mokės atpažinti mutagenezės principus, rekombinantinės DNR panaudojimą, darbai
žinos chromosominę paveldimumo teoriją, chromosomų sandarą gebės

1. Alikta
2. Egzaminas
3. Kaupiamsis balas

identifikuoti chromosomų skaičiaus ir struktūros pakitimus, bus žinomi ir galės
panaudoti kiekybinių požymių paveldimumo principus, gebės atpažinti
mutacinius procesus, jų sukeltus pakitimus, naudosis populiacinės genetikos ir
evoliucines genetikos metodais bei juos taikys analizuojant populiacijas.
Pašarai ir gyvūnų mityba. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti, vertinti, ir tirti dirvožemius, nustatyti dirvos tręšimo būtinybę,
sudaryti sėjomainas, parinkti kovos priemones su ž. ū. augalų kenkėjais ir
ligomis, piktžolėmis, nustatyti pašarinių augalų maistingumą, pašarų
biochemines savybes, jų cheminės sudėties elementų fiziologinę reikšmę,
nustatymo metodus, pašarų maisto medžiagų ir jų struktūrinių elementų
virškinamumą, įsisavinimą bei apykaitos procesus, jų nustatymo metodus,
pašarų maistingumo įvertinimo metodus pagal apykaitos ir produkcijos energiją,
sudaryti ir analizuoti pašarų racionus įvairių rūšių ir gamybinių grupių ž. ū.
gyvūnams. Organizuoti gyvulių šėrimą įvairioms technologinėms grupėms
atsižvelgiant į pašarų sukaupimo normas. Pagal ūkyje sukaupiamų pašarų
kiekius ir kokybę, prognozuoti gyvulių produktyvumą bei sveikatingumą,
produkcijos kokybę ir numatyti profilaktikos priemones gyvulių alimentinės
kilmės susirgimams išvengti. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
2.
Gebės
nustatyti
gyvūnų ligas, analizuoti
struktūrinius, funkcinius,
biocheminius procesus bei
pokyčius, gydyti gyvūnus
ir taikyti gyvūnų ligų
prevencijos priemones:
− įvertinti įvairių
rūšių
gyvūnų
sveikatos būklę,
− taikyti
ligų
profilaktikos
priemones,
− parengti gydymo
schemą
ir
procedūrą,

Anatomija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: analizuoti,
vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių griaučių, raumenų, virškinimo, kvėpavimo,
šlapimo, reprodukcijos, nervų, jutimo organų, endokrininės, širdies ir kraujo bei
limfos apytakos sistemų organų, anatominę sandarą, jų topografinę padėtį bei
rūšinius ypatumus. Įgis studijavimo ir preparavimo įgūdžių, reikalingų
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui. Be to, žinos
veterinarinės anatomijos terminiją lietuvių ir lotynų kalbomis.

Gyvūnų fiziologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių nervų, raumenų, jutimo organų,
endokrininės sistemos, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šalinimo,
virškinimo, reprodukcijos sistemų, aukštosios nervinės veiklos, medžiagų ir
energijos apykaitos savitumus bei reguliacijos mechanizmus. Gebės vertinti ir
interpretuoti gyvūnų kraujo, šlapimo, pieno biocheminius ir morfologinius
rodiklius, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų aktyvumo ir
virškinimo trakto fermentų veiklos duomenis. Įgis studijavimo ir savarankiško
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praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Paukščių anatomija ir histologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir
gebės: įvertinti naminių ir dekoratyvinių paukščių organų būklę pagal
anatominius ir histologinius jų požymius, paruošti histologinius preparatus iš
tiriamosios medžiagos. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
Klinikinė diagnostika ir biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: Mokės prieiti prie gyvūno, sugebės jį fiksuoti ir sutramdyti. Galės
paimti iš bet kurio gyvūno kraują ir atlikti kraujo fizinių ir cheminių savybių
tyrimą, kad patikslinti susirgimo priežastį. Išmokęs klinikinės diagnostikos
discipliną, įsisavinęs bendruosius ir specialiuosius tyrimo metodus, teisingai
įvertinęs gyvūno ligos būklę priims teisingą sprendimą apie tolimesnę gyvūno
ligos būklę. Nepakakus žinių apie teisingą ligos priežasties nustatymą, studentas
pasitelks specialiuosius tyrimo metodus. Įgis gyvulių ligų diagnostikos,
profilaktikos, gydymo biocheminius pagrindus, gebės valdyti turimą
laboratorinę įrangą, gebės nustatyti įvairius kraujo ir šlapimo biocheminius
rodiklius, gebės identifikuoti ligų ir patologinių procesų genezės molekulinius
mechanizmus, gebės savarankiškai interpretuoti gautus tyrimo rezultatus,
pateikti pirminę susirgimo diagnozę.
Biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibūdinti
medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmtakų chemines savybes, izomerijos rūšis,
paplitimą gamtoje; atlikti organinių junginių kitimų reakcijas, stebėti reakcijų
efektus, atlikti atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines
atpažinimo reakcijas ir daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausius
angliavandenių, lipidų, baltymų, nukleorūgščių struktūrą, chemines savybes ir
biologines funkcijas, skilimo ir sintezės kelius; pagal tyrimų rezultatus gebės
formuluoti išvadas siejant jas su gyvūnų sveikatos būkle; mokės medžiagų ir
energijos apykaitos ypatumus ir reguliaciją, jos kitimų priežastis, siejant jas su
gyvūnų organizmo funkcijomis, nusakyti biologinių srautų (RNR, DNR ir
baltymų biosintezė) ypatumus; gebės analizuoti ir apibendrinti informaciją,
gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą užduotį, įgytas žinias panaudoti
kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo praktiniame darbe.
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Ekologinės gyvulininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis 1. Paskaitos
žinių ir gebės: savitai kurti ir taikyti idėjas ekologiškai ūkininkaujant, ypač 2. Seminarai

1. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Namų darbai

ekologinės gyvulininkystės sferoje, naudojant įgytus praktinius įgūdžius ir 3. Savarankiškas
3. Pranešimas
teorines žinias.
literatūros studijavimas 4. Egzaminas
1. Paskaitos
Civilinė sauga. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Analizuoti ir
2. Praktikos darbai 1. Apklausa raštu ir žodžiu
vertinti radiacinę ir cheminę būklę, pasirinkti tinkamiausią gyvūnų ir žmonių
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
3. Savarankiškas
apsaugos būdą ir organizuoti veterinarinio apvalymo, nukenksminimo bei
literatūros
3. Projektas
gelbėjimo darbus.
studijavimas
1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių darbai
1. Apklausa raštu
ir gebės: įvertinti ir skirti natūralų gyvūnų elgesį nuo nenatūralaus (sutrikusio, 3. Seminarai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
patologinio); įvertinti gyvūnų prisitaikymo laipsnį prie gyvenimo aplinkos ir 4. Savarankiškas
3. Individualus pristatymas
mokėti nustatyti gerovės užtikrinimo laipsnį; rasti nenatūralaus gyvūnų elgesio praktinis (tiriamasis)
4. Egzaminas
priežastis ir jas pašalinti.
darbas,
5. Savarankiškas
literatūros studijavimas
RVASVT sistema. Baigęs dalyko kursą studentas žinos RVASVT sistemos
diegimą maisto įmonėse reglamentuojančių teisės aktų pagrindines nuostatas ir
reikalavimus; bendrus GGT ir GHT principus; bendrus RVASVT plano
sudarymo principus įvairaus tipo maisto įmonėse. Bendrus maisto gamybos ir
1. Apklausa raštu ir žodžiu
saugos (būtinųjų programų) principus. Gebės formuluoti problemas ir rasti 1. Paskaitos
sprendimus užtikrinant maisto kokybės ir saugos valdymą. Įvertinti esamą 2. Praktikos darbai 2. Tarpiniai atsiskaitymai,
pranešimas
nekenksmingo maisto gamybos sistemą; Aprašyti produktą; Sudaryti ir 3. Savarankiškas
patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą;Įgyvendinti RVASVT literatūros
3. Savarankiško darbo
pristatymas
principus: identifikuoti potencialius RV, aptarti kontrolės priemones, nustatyti studijavimas
SVT, nustatyti SVT kritines ribas, Nustatyti SVT stebėsenos sistemą, nustatyti
korekcinius veiksnus, nustatyti patikrinimo procedūrą, sutvarkyti registravimą
(dokumentavimą) ir registravimo (dokumentavimo)žurnalų saugojimą; Atlikti
RVASVT sistemos auditą.

Maisto produktų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir susieti saugaus ir kokybiško maisto užtikrinimo principus
pradedant nuo žaliavos gavimo, baigiant pateikimu vartotojui. Gebės
identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio tikrinimo metu ir
sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio tikrinimo metu. Gebės
imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą, paimti mėginius laboratoriniams
tyrimams ir interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir mikrobiologinius

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Praktikos darbai
4. Praktika
5. Savarankiškas
literatūros

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas

rodiklius. Įgis žinių apie maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus
bei gebės juos taikyti praktikoje. Gebės vertinti maisto įmonių veterinarinęsanitarinę būklę bei žmonių asmens higieną ir jos reikalavimų laikymąsi. Įgis
žinių apie gyvūnų skerdimo ir jų mėsos bei subproduktų perdirbimo
technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, įvairių maisto
produktų gamybos technologijas, produktų konservavimo būdus, tų produktų
ženklinimo ir higieninius sanitarinius – reikalavimus. Įgis žinių apie maisto
saugą užtikrinančias kontrolės sistemas, maisto žaliavų bei produktų kontrolės
būdus, gebės kontroliuoti maisto gamybos procesą. Gebės sumažinti maisto
produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei apsaugoti žaliavas ir
produktus nuo mikrobinės taršos. Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūninės ir
negyvūninės kilmės maisto saugos ir kokybės rodiklius, riziką vartotojų
sveikatai, atsirandančią maisto gamybos metu. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Analizuoti ir vertinti rentgenologinio tyrimo rezultatus, atlikti
pirminę dozimetrinę kontrolę, interpretuoti radiometrinės ir radiocheminės
analizės rezultatus, gebės atskirti jonizuojančiosios spinduliuotės bei
radionuklidų sukeliamą patologiją bei gydyti nukentėjusius gyvūnus. Gebės
saugiai naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius savo praktinėje
veikloje. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

studijavimas
9. Mokomosios
išvykos į skerdyklas

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Laboratoriniai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbai
3. Egzaminas
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Infekcinės, invazinės ir neužkrečiamosios žuvų ligos ir tvenkininės
žuvininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti ir įvertinti tvenkininių žuvų ligas sukeliančias priežastis, diagnozuoti,
gydyti tvenkininių žuvų ligas, tinkamai parinkti profilaktikos ir kovos su
užkrečiamomis ligomis priemones. Studentas įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.

1. Paskaitos
1. Apklausa,
2. Laboratoriniai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbai
3. Pranešimas
3. Seminarai
4. Pristatymai seminarų metu
4. Praktinis (tiriamasis) 5. Baigiamasis projektas
darbas
5. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Akušerija ir ginekologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Savarankiškai vertinti gyvulio reprodukcinę fiziologiją ir atskirti nuo
patologijos, identifikuoti susirgimą, diferencijuoti nuo kitų sutrikimų, parinkti
racionaliausią gydymą, numatyti ligos baigtį, organizuoti profilaktikos

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai,
3. Praktiniai darbai

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
3. Pranešimas
4. Egzaminas

priemones

Neužkrečiamosios ligos. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių nervų, raumenų, jutimo organų,
endokrininės sistemos, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šalinimo,
virškinimo, medžiagų ir energijos apykaitos savitumus bei reguliacijos
mechanizmus, jų nukrypimus nuo normos bei susirgimus. Gebės vertinti ir
interpretuoti gyvūnų kraujo, šlapimo, pieno biocheminius ir morfologinius
rodiklius, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų aktyvumo ir
virškinimo trakto fermentų veiklos duomenis, instrumentinių tyrimų metu
gautus rezultatus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Smulkių gyvūnų chirurginė topografija ir traumatologija. Baigęs dalyko
kursą studentas įgis žinių ir gebės: atpažinti traumuotą pacientą, įvertinti jo
būklę, organizuoti pirmos pagalbos teikimą. Nustatyti intervencinio gydymo
skubumo būtinumą, paskirti racionalų gydymą, derinant intervencinius ir
terapinius bei siūlyti profilaktikos priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės:
įvertinti sąlygas, kada tikslinga taikyti reprodukcinės
biotechnologijos metodus paveikiant reprodukcinę funkciją, nepažeidžiant
gyvūno gerovės ir išlaikant natūralius populiacijos bruožus. Gebės pasirinkti
žmogui reikalingą metodą, įgalinantį maksimaliai paisyti gyvūno kaip gyvybės
formos egzistencijos teises.
Gebės įvertinti lytinio ciklo moduliavimo
galimybes ir metodus, atlikti svarbiausias reprodukcinės biotechnologijos
procedūras su lytinėmis ląstelėmis ir ankstyvaisiais embrionais: kiaušialąsčių
gavimą, embrionų surinkimą, raidos vertinimą, embrionų perkėlimą,
kriokonservavimą, mikrochirurginę intervenciją.

4.Seminarai
5.Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas
6. Savarankiškas
literatūros studijavimas
1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
3. Seminarai
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
4. Savarankiškas
3. Pranešimas
praktinis (tiriamasis)
4. Egzaminas
darbas
5. Savarankiškas
literatūros studijavimas

1.Praktikos darbai
2. Savarankiškas
literatūros
studijavimas

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Veterinarinė farmakologija ir farmacija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis 1. Paskaitos

1. Apklausa raštu ir žodžiu

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Pranešimas,
4. Egzaminas

1. Apklausa raštu ir žodžiu

žinių ir gebės: skirti vaistinių medžiagų grupes, žinos veikliųjų vaistinių 2. Laboratoriniai
2. Testai
medžiagų veikimo mechanizmą ir pasiskirstymą organizme, šalutinius poveikius darbai
3. Tarpiniai atsiskaitymai
ir dozes, mokės išrašyti receptą.
3. Seminarai
4. Pranešimas
4. Savarankiškas
5. Egzaminas
literatūros studijavimas
5. Apsilankymas
veterinarijos vaistinėse
Veterinarinė toksikologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių apie
pagrindines toksikologijos moksle vartojamas sąvokas ir terminus, ES ir LR
įstatymus reglamentuojančius chemines medžiagas ir kompetentingas
institucijas, toksiškumą, toksikokinetikos ir toksikodinamikos principus, nuodų
1. Laboratoriniai
ir apsinuodijimų klasifikaciją, stadijas, dažnį, priežastis, apsinuodijimų
darbai
diagnostikos principus, pagrindinius apsinuodijimų sindromus ir gydymo
2. Asistento darbas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
principus bei įvairių cheminių medžiagų, grybų, augalų ir gyvūnų sukeliamus
klinikose
2.Tarpiniai atsiskaitymai
apsinuodijimų ypatumus, jų patogenezę, diagnostiką, patologinius–
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
morfologinius pakitimus, gydymą ir profilaktiką bei plinkos ir maisto
literatūros studijavimas
toksikologijos pagrindus. Gebės vertinti ir interpretuoti laboratorinio tyrimo
duomenis, praktiškai taikyti specifinio ir bendrojo gydymo bei profilaktikos
priemones ir saugiai utilizuoti kritusius dėl apsinuodijimo gyvūnus. Įgis
studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžių, reikalingų praktinei
profesinei veterinarijos gydytojo veiklai.
Vaistiniai ir nuodingi augalai gyvulininkystėje. Baigęs dalyko kursą
studentas įgis žinių ir gebės: Analizuoti, vertinti Lietuvoje dažniausiai 1. Paskaitos
augančius vaistingus ir toksinius augalus, jų reikšmę, supras augalų veikliųjų 2. Laboratoriniai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
medžiagų poveikį gyvūno organizme. Gebės sudaryti vaistinių augalų arba darbai
2.Tarpiniai atsiskaitymai
žaliavų rinkinius ir juos mokės vartoti sergant gyvūnams įvairiomis ligomis. Įgis 3. Savarankiškas
3. Egzaminas
studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei literatūros studijavimas
profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
1. Paskaitos,
Veterinarinė chirurgija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
2. Praktikos darbai
atpažinti chirurginį pacientą, nustatyti intervencinio gydymo skubumo 3. Savarankiškas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
būtinumą, mokės metodiškai ištirti pacientą, tiksliai diagnozuoti ligą, nustatyti praktinis (tiriamasis) 2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Pranešimas
jos kilimo priežastis, paskirti racionalų gydymą bei siūlyti ir taikyti profilaktikos darbas
4.
Savarankiškas
4. Egzaminas
priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
literatūros
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
studijavimas

Veterinarinė mikrobiologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
savarankiškai atlikti mikrobiologinio tyrimo metodus: tiriamosios klinikinės
/patologinės medžiagos tiesioginę mikroskopiją, grynos kultūros išskyrimą ir
identifikavimą, serologines/imunologines reakcijas, molekulinės biologijos
tyrimo metodus; naudotis šiuolaikiška laboratorine technika ir metodikomis,
greitaisiais
mikroorganizmų identifikavimo rinkiniais, savarankiškai
interpretuoti bakteriologinių, imunologinių, molekulinės biologijos tyrimų
rezultatus, išskirti ir identifikuoti patogeninius mikroorganizmus – gyvūnų
infekcinių ligų sukėlėjus.

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Praktikos darbai,
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3.Savarankiškas
3. Pranešimas
literatūros studijavimas 4. Egzaminas

Veterinarinė imunologija ir virusologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: analizuoti, vertinti susieti įvairių gyvūnų rūšių imuninio atsako
mechanizmus: imuninės sistemos ląteles ir jų funkcijas, pagrindinius įgimto ir
įgyto imuniteto principus, imunologinį atpažinimą, efektorinę reakciją,
imunologinį reguliavimą, imunologinę atmintį, humoralinio ir ląstelinio
imuniteto mechanizmus, įskaitant antikūnų produkciją ir sąveiką su antigenu, T
linfocitų ir NK ląstelių citotoksiškumą, komplemento sistemos aktyvavimą.
Studentas turės specialių žinių apie apie imunitetą bakterijoms, virusams ir
parazitams, organų atmetimo reakcijas, imunitetą kūno paviršiuje, priešnavikinį
imunitetą, padidinto jautrumo reakcijas, įskaitant maisto alergiją, kompanijos ir
produkcijos gyvūnų pasyvią ir aktyvią imunizacijas., o taip pat gebės atlikti
pagrindines imunologines reakcijas ir įvertinti gautus rezultatus. Taip pat įgis
žinių apie virusų prigimtį ir morfologiją, struktūrą ir cheminę virusų sudėtį, įgis
žinių apie virusų genetiką, jų replikacijos mechanizmus ir virusinių ligų
patogenezę. Gebės atpažinti gyvūnų virusines ligas, parinkti virusinių ligų
diagnostines priemones, įvertinti laboratorinių tyrimų rezultatus, parinkti
tinkamas profilaktikos priemones.

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. laboratoriniai darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas
Klinikinė endokrinologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
praktinis darbas
Vertinti ir atskirti įvairių rūšių hormonų sekrecijos savitumus ir susieti tai su (projektas)
organizme vykstančiais procesais bei jų reguliavimo mechanizmais; Gebės 4. Savarankiškas
įvertinti endokrininėmis ligomis sergančių gyvūnų organizmo funkcinę būklę,
atskirti sveiką gyvūną nuo sergančio, diferencijuoti vienas endokrinines ligas
nuo kitų ir paaiškinti atsiradusių požymių pasireiškimo patogenezę. Gebės

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas.

parinkti efektyvius endokrininių ligų diagnostikos metodus ir interpretuoti literatūros studijavimas
gautus tyrimo rezultatus.
Veterinarinė parazitologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
surinkti duomenis apie parazitozę, juos teisingai analizuoti bei padaryti tinkamas
išvadas, įvertinti parazitų sukeliamą žalą šeimininkui, nustatyti užsikrėtimą,
laboratoriniais tyrimais patvirtinti diagnozė ir taikyti efektingą gydymą bei
rekomenduoti profilaktikos priemones.

1. Paskaitos,
2. Laboratoriniai
darbai
1. Apklausa raštu tarpinių
3. Seminarai
atsiskaitymų metu,
4. Klinikinis darbas
2. Egzaminas
5. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Medžiojamų ir zoologijos sodo gyvūnų parazitinės ligos. Baigęs dalyko kursą
studentas įgis žinių ir gebės: diagnozuoti medžiojamų ir zoologijos sodo gyvūnų
parazitines ligas, gydyti laukinius gyvūnus, sudaryti ir vertinti parazitozių
profilaktikos programas; žinos žvėrienos apdorojimo reikalavimus medžioklės
plotuose bei supras jų svarbą parazitozių plitimo prevencijoje.

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
1. Egzaminas
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Veterinarinė patologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti tarpusavyje ir interpretuoti bendruosius patologinius
procesus, jų priežastis ir patogenezę; nustatyti įvairių gyvūnų rūšių nervų,
raumenų, jutimo organų, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šlapimo
išskyrimo, virškinimo organų sistemų patomorfologinius pokyčius įvairių ligų
atvejais; atlikti patologinius anatominius ir histopatologinius tyrimus, rašyti
patologinio anatominio tyrimo aktus, atskirti labiausiai paplitusias gyvūnų
paveldimas ligas ir gebės jas diagnozuoti bei nustatyti.
Teismo veterinarija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Atlikti
gyvūnų lavonų, gyvų gyvulių, daiktinių įrodymų ir dokumentinės medžiagos
vertinimą teisminiais atvejais, paruošti argumentuotas teisminės ekspertizės
išvadas. Žinos dažniausiai dažniausiai pasitaikančių teisminio nagrinėjimo
atvejų tyrimo ir sprendimo būdus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

1.Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Laboratoriniai
darbai
4. Savarankiškas
praktinis darbas
5. Savarankiškas
literatūros
studijavimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Pranešimas
4. Egzaminas

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
(vizualizuotos)
2. Individualios ir grupinės
2. Praktikos darbai:
užduoties vertinimas
3. Grupinės užduotys

Veterinarinė epidemiologija ir infekcinės ligos. Baigęs dalyko kursą studentas 1. Paskaitos,
įgis žinių ir gebės: Surinkti, analizuoti bei vertinti infekcinių ligų įvairius 2. Laboratoriniai
epidemiologinius duomenis, infekcinių ligų profilaktikos, kontrolės bei darbai
3. Seminarai,

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Pranešimas
4. Egzaminas

likvidavimo programas. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo 4. Savarankiškas
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės praktinis (tiriamasis)
darbas
formavimui.
5. Savarankiškas
literatūros
studijavimas
1. Paskaitos
Biologinė fizika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės suprasti 2. Laboratoriniai
tiksliųjų mokslų ir veterinarinės medicinos integracijos reikšmę, taikyti darbai.
3. Savarankiškas
fizikinius tyrimo metodus ir analizuoti jų rezultatus.
darbas.
Genetika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: žinos pagrindinius
formaliosios genetikos dėsnius, gebės jais naudoti, žinos DNR ir RNR struktūrą
bei funkcijas ląstelėje, genų raiškos mechanizmus prokariotuose ir eukariotuose,
mokės atpažinti mutagenezės principus, rekombinantinės DNR panaudojimą,
žinos chromosominę paveldimumo teoriją, chromosomų sandarą gebės
identifikuoti chromosomų skaičiaus ir struktūros pakitimus, bus žinomi ir galės
panaudoti kiekybinių požymių paveldimumo principus, gebės atpažinti
mutacinius procesus, jų sukeltus pakitimus, naudosis populiacinės genetikos ir
evoliucines genetikos metodais bei juos taikys analizuojant populiacijas.
Žirgininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
įvertinti arklių eksterjerą bei kondicijas, mokės atpažinti įvairių veislių arklius,
įvertinti jų eksterjerą, išmatuoti pagrindinius arklio kūno metmenys, įvertinti jų
kondicijas. Studentai sugebės įvertinti žirgynų infrastruktūrą , arklių
reprodukcines, veisimo, auginimo ir treniravimo bei sportinių žirgų
eksploatavimo technologijas.
Sugebės sukurti profilaktines monitoringines žirgų sveikatingumo ir aukšto
darbingumo programas. Sugebės įvertinti žirgų kokybinius rodiklius bei jų
funkcinę būklę.

Melžimo technologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Įvertinti ir analizuoti ūkiuose naudojamos melžimo įrangos tinkamumą ir jos
įtaką tešmens sveikatingumui, melžimo proceso organizavimą, pirminį pieno
apdorojimą, pieno kokybės rodiklių užtikrinimą.

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai

1. Laboratorinių darbų
rezultatų pateikimas raštu ir
gebėjimas atsakyti į
dėstytojo pateiktus klausimu
tyrimo tema.
2. Koliokviumai.
3. Baigiamasis egzaminas.

1. Alikta
2. Egzaminas
3. Kaupiamsis balas

1. Paskaitos
1. Apklausa žodžiu,
2. Praktikos darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas
praktinis darbas,

1. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Baigiamoji įskaita

4. Savarankiškas
literatūros studijavimas
1. Paskaitos
Melžimo mechanizavimo raida. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir 2. Laboratoriniai
1. Tarpiniai atsiskaitymai
gebės: įvertinti ir analizuoti įvairaus dydžio ūkiuose naudojamą melžimo įrangą, darbai
2. Baigiamoji įskaita
3. Savarankiškas
reikalavimus melžimui.
literatūros studijavimas
Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: analizuoti ir vertinti pievų ir ganyklų pašarinių žolių, šakniavaisių,
šieno, šiaudų, žolės miltų, šienainio, siloso, augalininkystės produkcijos 1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
perdirbimo atliekų, kombinuotųjų pašarų ir jų papildų kokybinius ir 2. Praktiniai darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
maistingumo rodiklius, susiejant juos su gyvūnų gerove, sveikatingumu ir 3. Savarankiškas
3. Egzaminas
gaunama produkcija. Gebės atlikti pašarų apskaitą ir paskaičiuoti sušėrimo literatūros studijavimas
normas gyvūnams. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžių,
reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai ir savo asmenybės formavimui.
Sportinių žirgų šėrimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti sportinių žirgų mitybos ypatumus, žirgų šėrimui
naudojamus
pašarus
(dietinius,
pašarinius
priedus,
visaverčius
kombinuotuosius), jų cheminę sudėtį ir maistingumą, šėrimą treniruočių ir
varžybų periodu, racionus žirgams, netaisyklingo arklių šėrimo pasekmes,
alimentinės kilmės susirgimus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei asmenybės formavimui.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
praktinis (tiriamasis) 2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbas
3. Egzaminas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Pašarai ir gyvūnų mityba. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti, vertinti, ir tirti dirvožemius, nustatyti dirvos tręšimo būtinybę,
sudaryti sėjomainas, parinkti kovos priemones su ž. ū. augalų kenkėjais ir
ligomis, piktžolėmis, nustatyti pašarinių augalų maistingumą, pašarų
biochemines savybes, jų cheminės sudėties elementų fiziologinę reikšmę,
nustatymo metodus, pašarų maisto medžiagų ir jų struktūrinių elementų
virškinamumą, įsisavinimą bei apykaitos procesus, jų nustatymo metodus,
pašarų maistingumo įvertinimo metodus pagal apykaitos ir produkcijos energiją,
sudaryti ir analizuoti pašarų racionus įvairių rūšių ir gamybinių grupių ž. ū.
gyvūnams. Organizuoti gyvulių šėrimą įvairioms technologinėms grupėms
atsižvelgiant į pašarų sukaupimo normas. Pagal ūkyje sukaupiamų pašarų
kiekius ir kokybę, prognozuoti gyvulių produktyvumą bei sveikatingumą,

1. Paskaitos
2. Praktikos ir
laboratoriniai darbai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
3. Savarankiškas
2. Tarpiniai atsiskaitymai
praktinis (tiriamasis)
3. Tarpinė įskaita, egzaminas
darbas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

3. Gebės vertinti gyvūnų
infekcinių ligų ir ligų,
kuriomis serga žmogus ir
gyvūnai
epidemiologinę
situaciją,
kad
būtų
užtikrinta
gyvūnų
ir
visuomenės sveikata:
− atlikti gyvūnų bandos
sveikatos stebėseną ir
interpretuos
rezultatus, statistiškai
juos apdorojant,
− taikyti
prevencijos
priemones
nuo
gyvūnų
infekcinių
ligų,
− atlikti
analitinius
epidemiologinius
tyrimus,
− vertinti
gyvūnų
infekcinių
ligų
paplitimą,
− vykdyti
epidemiologinę ligų
kontrolę
ir
likvidavimą.

produkcijos kokybę ir numatyti profilaktikos priemones gyvulių alimentinės
kilmės susirgimams išvengti. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
Ekologija ir gamtosauga. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
žinoti pagrindines ekologijos ir gamtosaugos mokslų sąvokas ir esmę;
ekosistemų funkcionavimo ir raidos dėsningumus; aplinkos vertinimo kriterijus;
nusakyti pagrindinius aplinkos veiksnius, įtakojančius žmogaus ir gyvūnų
sveikatą, bei gyvūninės kilmės maisto produktus; savarankiškai analizuoti ir
nustatyti ekologines ir gamtosaugos problemas ir argumentuoti pateikiamas
išvadas ir sprendimus; taikyti gamtos apsaugos įstatymus savo veikloje.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Seminarai
1. Apklausa raštu
4. Savarankiškas
2. Individualus pristatymas
praktinis (tiriamasis)
3. Egzaminas
darbas
5. Savarankiškas
literatūros studijavimas

RVASVT sistema. Baigęs dalyko kursą studentas žinos RVASVT sistemos
diegimą maisto įmonėse reglamentuojančių teisės aktų pagrindines nuostatas ir
reikalavimus; bendrus GGT ir GHT principus; bendrus RVASVT plano
sudarymo principus įvairaus tipo maisto įmonėse. Bendrus maisto gamybos ir
saugos (būtinųjų programų) principus. Gebės formuluoti problemas ir rasti
sprendimus užtikrinant maisto kokybės ir saugos valdymą. Įvertinti esamą
nekenksmingo maisto gamybos sistemą; Aprašyti produktą; Sudaryti ir
patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą;Įgyvendinti RVASVT
principus: identifikuoti potencialius RV, aptarti kontrolės priemones, nustatyti
SVT, nustatyti SVT kritines ribas, Nustatyti SVT stebėsenos sistemą, nustatyti
korekcinius veiksnus, nustatyti patikrinimo procedūrą, sutvarkyti registravimą
(dokumentavimą) ir registravimo (dokumentavimo)žurnalų saugojimą; Atlikti
RVASVT sistemos auditą.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
literatūros
studijavimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
pranešimas
3. Savarankiško darbo
pristatymas

Maisto produktų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir susieti saugaus ir kokybiško maisto užtikrinimo principus
pradedant nuo žaliavos gavimo, baigiant pateikimu vartotojui. Gebės
identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio tikrinimo metu ir
sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio tikrinimo metu. Gebės
imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą, paimti mėginius laboratoriniams
tyrimams ir interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir mikrobiologinius
rodiklius. Įgis žinių apie maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus
bei gebės juos taikyti praktikoje. Gebės vertinti maisto įmonių veterinarinę-

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Praktikos darbai
4. Praktika
5. Savarankiškas
literatūros
studijavimas
6. Mokomosios
išvykos į skerdyklas,

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Pranešimas
4. Egzaminas

žinių apie gyvūnų skerdimo ir jų mėsos bei subproduktų perdirbimo
technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, įvairių maisto
produktų gamybos technologijas, produktų konservavimo būdus, tų produktų
ženklinimo ir higieninius sanitarinius – reikalavimus. Įgis žinių apie maisto
saugą užtikrinančias kontrolės sistemas, maisto žaliavų bei produktų kontrolės
būdus, gebės kontroliuoti maisto gamybos procesą. Gebės sumažinti maisto
produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei apsaugoti žaliavas ir
produktus nuo mikrobinės taršos. Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūninės ir
negyvūninės kilmės maisto saugos ir kokybės rodiklius, riziką vartotojų
sveikatai, atsirandančią maisto gamybos metu. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Veterinarinė imunologija ir virusologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: analizuoti, vertinti susieti įvairių gyvūnų rūšių imuninio atsako
mechanizmus: imuninės sistemos ląteles ir jų funkcijas, pagrindinius įgimto ir
įgyto imuniteto principus, imunologinį atpažinimą, efektorinę reakciją,
imunologinį reguliavimą, imunologinę atmintį, humoralinio ir ląstelinio
imuniteto mechanizmus, įskaitant antikūnų produkciją ir sąveiką su antigenu, T
linfocitų ir NK ląstelių citotoksiškumą, komplemento sistemos aktyvavimą.
Studentas turės specialių žinių apie apie imunitetą bakterijoms, virusams ir
parazitams, organų atmetimo reakcijas, imunitetą kūno paviršiuje, priešnavikinį
imunitetą, padidinto jautrumo reakcijas, įskaitant maisto alergiją, kompanijos ir
produkcijos gyvūnų pasyvią ir aktyvią imunizacijas., o taip pat gebės atlikti
pagrindines imunologines reakcijas ir įvertinti gautus rezultatus. Taip pat įgis
žinių apie virusų prigimtį ir morfologiją, struktūrą ir cheminę virusų sudėtį, įgis
žinių apie virusų genetiką, jų replikacijos mechanizmus ir virusinių ligų
patogenezę. Gebės atpažinti gyvūnų virusines ligas, parinkti virusinių ligų
diagnostines priemones, įvertinti laboratorinių tyrimų rezultatus, parinkti
tinkamas profilaktikos priemones.

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. laboratoriniai darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

Teismo veterinarija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Atlikti gyvūnų lavonų, gyvų gyvulių, daiktinių įrodymų ir dokumentinės
medžiagos vertinimą teisminiais atvejais, paruošti argumentuotas teisminės
ekspertizės išvadas. Žinos dažniausiai dažniausiai pasitaikančių teisminio
nagrinėjimo atvejų tyrimo ir sprendimo būdus. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.

Veterinarinė epidemiologija ir infekcinės ligos. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Surinkti, analizuoti bei vertinti infekcinių ligų įvairius
epidemiologinius duomenis, infekcinių ligų profilaktikos, kontrolės bei
likvidavimo programas. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
4.
Gebės
kontroliuoti
maisto ir pašarų saugą nuo
pirminės gamybos iki
galutinio produkto:
− vertinti
produkcijos
gyvūnų auginimo
technologijas ir

Analizinė chemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: saugiai
dirbti cheminėje laboratorijoje; atlikti tiriamųjų gyvūninės ir negyvūninės
kilmės maisto žaliavų ir pašarų kokybinę analizę, taikant: bendruosius analizės
metodus; taikyti svorio ir tūrio analizės metodus bei bendriausius fizikocheminiu metodus (spektrofotometrijos ir potenciometrijos – pH-metrijos,
jonometrijos – metodus); apskaičiuoti reagentų kiekius, reikalingus paruošti
analizei būtiniems tirpalams, patikrinti paruoštųjų tirpalų kokybę; gebės

1. Paskaitos
(vizualizuotos)
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Praktikos darbai:
realių atvejų analizė, 2. Grupinės užduoties
imituotų atvejų analizė vertinimas
3. Grupinės užduotys 3. Realaus atvejo arba
imituoto atvejo analizės
4. Individualios
vertinimas
užduotys
4. Individualaus pristatymo
5. Darbas porose
vertinimas
6. Probleminiai
5. Darbo porose užduoties
sprendimai
vertinimas
7. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis) 6. Savarankiško praktinio
(tiriamojo) darbo
darbas
vertinimas
8. Savarankiškas
literatūros studijavimas 7. Kursinio darbo vertinimas
8. Atsakymas žodžiu
9. Individualus
pristatymas
1. Paskaitos,
2. Laboratoriniai
darbai
3. Seminarai,
4. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas
5. Savarankiškas
literatūros
studijavimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Pranešimas
4. Egzaminas

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Laboratoriniai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbai
3. Kontrolinės užduotys
3. Savarankiškas
4. Egzaminas
literatūros studijavimas

−

−

−

−

−

−

mitybą,
analizuoti
ir
taikyti
maisto
saugą ir kokybę
reglamentuojanči
us teisės aktus,
vertinti
gyvulininkystės
objektų,
skerdyklų,
maisto produktus
perdirbančių
įmonių,
turgaviečių,
žaliavų sandėlių
veterinarinę
sanitarinę būklę,
vertinti
savikontrolės
sistemų
efektyvumą
maisto įmonėse,
atlikti
žaliavų
kokybės kontrolę
ir
kontroliuoti
maisto gamybos
procesą,
atlikti
maisto
kokybės tyrimus
ir interpretuoti
gautus rezultatus,
įvertinti maisto
produktų
ir
žaliavų kokybę
maisto produktų
gamybai.

identifikuoti analitinio darbo klaidas ir jas taisyti; palaikyti laboratorijoje tvarką,
vesti atliktos analizės rezultatų dokumentavimą.
Gamtinių junginių chemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
apibūdinti medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmatkų formules, jų chemines
savybes, izomerijos rūšis, paplitimą gamtoje; pagal individualią užduotį atlikti
bioorganinių junginių susidarymo reakcijas, stebėti reakcijų efektus, atlikti
atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines atpažinimo reakcijas ir
daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausių bioaktyvių junginių
struktūrą, chemines savybes ir biologines funkcijas; gebės analizuoti ir
apibendrinti infromaciją, gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą
užduotį, įgytas žinias panaudoti kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo
praktiniame darbe.

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Seminarai
3. Egzaminas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibūdinti
medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmtakų chemines savybes, izomerijos rūšis,
paplitimą gamtoje; atlikti organinių junginių kitimų reakcijas, stebėti reakcijų
efektus, atlikti atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines
atpažinimo reakcijas ir daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausius
angliavandenių, lipidų, baltymų, nukleorūgščių struktūrą, chemines savybes ir
biologines funkcijas, skilimo ir sintezės kelius; pagal tyrimų rezultatus gebės
formuluoti išvadas siejant jas su gyvūnų sveikatos būkle; mokės medžiagų ir
energijos apykaitos ypatumus ir reguliaciją, jos kitimų priežastis, siejant jas su
gyvūnų organizmo funkcijomis, nusakyti biologinių srautų (RNR, DNR ir
baltymų biosintezė) ypatumus; gebės analizuoti ir apibendrinti informaciją,
gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą užduotį, įgytas žinias panaudoti
kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo praktiniame darbe.

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas
studijavimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas

1. Paskaitos
2. Seminarai
Ekologinės gyvulininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis 3. Praktinių įgūdžių
1. Tarpiniai atsiskaitymai
žinių ir gebės: savitai kurti ir taikyti idėjas ekologiškai ūkininkaujant, ypač formavimas
2. Namų darbai
3. Pranešimas
ekologinės gyvulininkystės sferoje, naudojant įgytus praktinius įgūdžius ir ekologiniame
gyvulininkystės ūkyje 4. Egzaminas
teorines žinias.
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

RVASVT sistema. Baigęs dalyko kursą studentas žinos RVASVT sistemos
diegimą maisto įmonėse reglamentuojančių teisės aktų pagrindines nuostatas ir
reikalavimus; bendrus GGT ir GHT principus; bendrus RVASVT plano
sudarymo principus įvairaus tipo maisto įmonėse. Bendrus maisto gamybos ir
saugos (būtinųjų programų) principus. Gebės formuluoti problemas ir rasti
sprendimus užtikrinant maisto kokybės ir saugos valdymą. Įvertinti esamą
nekenksmingo maisto gamybos sistemą; Aprašyti produktą; Sudaryti ir
patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą;Įgyvendinti RVASVT
principus: identifikuoti potencialius RV, aptarti kontrolės priemones, nustatyti
SVT, nustatyti SVT kritines ribas, Nustatyti SVT stebėsenos sistemą, nustatyti
korekcinius veiksnus, nustatyti patikrinimo procedūrą, sutvarkyti registravimą
(dokumentavimą) ir registravimo (dokumentavimo)žurnalų saugojimą; Atlikti
RVASVT sistemos auditą.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
literatūros
studijavimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
pranešimas
3. Savarankiško darbo
pristatymas

Aplinkos ir gyvūnų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir suformuoti įvairių gyvūnų rūšių aplinką ir gyvūnų higienos
pagalba pasiekti maksimalią gyvūnų gerovę. Gebės vertinti ir interpretuoti
vandens fizinių, cheminių, biologinių rodiklių bei pašarų kokybės tyrimų
duomenis. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas
4. Savarankiškas
literatūros
studijavimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
pranešimas
3. Egzaminas

Maisto produktų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir susieti saugaus ir kokybiško maisto užtikrinimo principus
pradedant nuo žaliavos gavimo, baigiant pateikimu vartotojui. Gebės
identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio tikrinimo metu ir
sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio tikrinimo metu. Gebės
imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą, paimti mėginius laboratoriniams
tyrimams ir interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir mikrobiologinius
rodiklius. Įgis žinių apie maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus
bei gebės juos taikyti praktikoje. Gebės vertinti maisto įmonių veterinarinęsanitarinę būklę bei žmonių asmens higieną ir jos reikalavimų laikymąsi. Įgis
žinių apie gyvūnų skerdimo ir jų mėsos bei subproduktų perdirbimo
technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, įvairių maisto
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darbai
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būdus, gebės kontroliuoti maisto gamybos procesą. Gebės sumažinti maisto
produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei apsaugoti žaliavas ir
produktus nuo mikrobinės taršos. Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūninės ir
negyvūninės kilmės maisto saugos ir kokybės rodiklius, riziką vartotojų
sveikatai, atsirandančią maisto gamybos metu. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Atlikti, analizuoti, vertinti gyvūnų sveikatos, gerovės ir
maisto saugos valstybinės kontrolės rezultatus. Bendradarbiauti su veterinarijos
srities ir kitomis įstaigomis, dirbti tarpdalykinėje komandoje ir tarptautinėje
erdvėje.
Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei
profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Teisės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibrėžti
teisės sampratą, pagrindines teisines sąvokas, teisinio reguliavimo apimtį,
skirtingų sričių teisinio reguliavimo ypatybes. Apibūdinti ikiteisminio ir teismo
proceso eigą ir įvardinti jį vykdančias institucijas. Apibūdinti Lietuvos teisinę
sistemą, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisinio reguliavimo įtaką
teisiniam reguliavimui Lietuvoje.

maisto produktų
tyrimo laboratorijas
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4. Savarankiškas
literatūros ir teisės aktų
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Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: analizuoti ir vertinti pievų ir ganyklų pašarinių žolių, šakniavaisių,
šieno, šiaudų, žolės miltų, šienainio, siloso, augalininkystės produkcijos
perdirbimo atliekų, kombinuotųjų pašarų ir jų papildų kokybinius ir
maistingumo rodiklius, susiejant juos su gyvūnų gerove, sveikatingumu ir
gaunama produkcija. Gebės atlikti pašarų apskaitą ir paskaičiuoti sušėrimo
normas gyvūnams. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžių,
reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai ir savo asmenybės formavimui.

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Praktiniai darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

Bendroji kinologija ir felinologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis ir gebės:
analizuoti, vertinti, skirti šunų ir kačių mitybinius aspektus, panaudojant sausus
visaverčius, konservuotus visaverčius ėdalus šunims ir katėms bei šuniukams,
šuniukams-našlaičiams, kačiukams ir kačiukams-našlaičiams. Gebės parinkti

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
1. Apklausa žodžiu
3. Savarankiškas
2. Egzaminas
literatūros studijavimas
4. Savarankiškas

gyvūninius ir augalinius produktus vykdant šėrimą natūraliu ėdalu. Atrinks praktinis darbas
komponentus, kurie tinka vienu ar kitu atveju. Gebės parinkti specializuotas
dietas esant virškinamojo trakto susirgimams, inkstų ir šlapimo takų
problemoms ar nutukusiems bei išliesėjusiems gyvūnams.Gebės vertinti maisto
medžiagų bei jų sudedamųjų dalių svarbą organizmui, jo sveikatingumui bei
gyvūnų produktyvumui ir reprodukcijai. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.

5. Gebės organizuoti
gyvūnų
apsaugos
priemonių įgyvendinimą
pagal
teisės
aktų
reikalavimus:
− taikyti gyvūnų
sveikatą
ir
gerovę
reglamentuojanč
ius teisės aktus,
− užtikrinti
gyvūnų sveikatą
ir gerovę,
− saugiai dirbti su
gyvūnais
ir
gyvūninėmis
medžiagomis,
− atlikti gyvūnų
sveikatos
ir
gerovės
reikalavimų
laikymosi
kontrolę.

Anatomija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: analizuoti,
vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių griaučių, raumenų, virškinimo, kvėpavimo,
šlapimo, reprodukcijos, nervų, jutimo organų, endokrininės, širdies ir kraujo bei
limfos apytakos sistemų organų, anatominę sandarą, jų topografinę padėtį bei
rūšinius ypatumus. Įgis studijavimo ir preparavimo įgūdžių, reikalingų
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui. Be to, žinos
veterinarinės anatomijos terminiją lietuvių ir lotynų kalbomis.
Klinikinė diagnostika ir biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: Mokės prieiti prie gyvūno, sugebės jį fiksuoti ir sutramdyti. Galės
paimti iš bet kurio gyvūno kraują ir atlikti kraujo fizinių ir cheminių savybių
tyrimą, kad patikslinti susirgimo priežastį. Išmokęs klinikinės diagnostikos
discipliną, įsisavinęs bendruosius ir specialiuosius tyrimo metodus, teisingai
įvertinęs gyvūno ligos būklę priims teisingą sprendimą apie tolimesnę gyvūno
ligos būklę. Nepakakus žinių apie teisingą ligos priežasties nustatymą, studentas
pasitelks specialiuosius tyrimo metodus. Įgis gyvulių ligų diagnostikos,
profilaktikos, gydymo biocheminius pagrindus, gebės valdyti turimą
laboratorinę įrangą, gebės nustatyti įvairius kraujo ir šlapimo biocheminius
rodiklius, gebės identifikuoti ligų ir patologinių procesų genezės molekulinius
mechanizmus, gebės savarankiškai interpretuoti gautus tyrimo rezultatus,
pateikti pirminę susirgimo diagnozę.

Ekologinės gyvulininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: savitai kurti ir taikyti idėjas ekologiškai ūkininkaujant, ypač
ekologinės gyvulininkystės sferoje, naudojant įgytus praktinius įgūdžius ir
teorines žinias.
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1. Praktikos darbų
vertinimas
2. Koliokviumai
3. Laboratorinių darbų
gynimo testas
4. Interpretacijų sprendimai
5. Baigiamasis egzaminas.

1. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Namų darbai
3. Pranešimas
4. Egzaminas

4. Savarankiškas
literatūros studijavimas
Ekologija ir gamtosauga. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
žinoti pagrindines ekologijos ir gamtosaugos mokslų sąvokas ir esmę;
ekosistemų funkcionavimo ir raidos dėsningumus; aplinkos vertinimo kriterijus;
nusakyti pagrindinius aplinkos veiksnius, įtakojančius žmogaus ir gyvūnų
sveikatą, bei gyvūninės kilmės maisto produktus; savarankiškai analizuoti ir
nustatyti ekologines ir gamtosaugos problemas ir argumentuoti pateikiamas
išvadas ir sprendimus; taikyti gamtos apsaugos įstatymus savo veikloje.

Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: įvertinti ir skirti natūralų gyvūnų elgesį nuo nenatūralaus (sutrikusio,
patologinio); įvertinti gyvūnų prisitaikymo laipsnį prie gyvenimo aplinkos ir
mokėti nustatyti gerovės užtikrinimo laipsnį; rasti nenatūralaus gyvūnų elgesio
priežastis ir jas pašalinti.

Aplinkos ir gyvūnų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir suformuoti įvairių gyvūnų rūšių aplinką ir gyvūnų higienos
pagalba pasiekti maksimalią gyvūnų gerovę. Gebės vertinti ir interpretuoti
vandens fizinių, cheminių, biologinių rodiklių bei pašarų kokybės tyrimų
duomenis. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

Maisto produktų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir susieti saugaus ir kokybiško maisto užtikrinimo principus
pradedant nuo žaliavos gavimo, baigiant pateikimu vartotojui. Gebės
identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio tikrinimo metu ir
sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio tikrinimo metu. Gebės
imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą, paimti mėginius laboratoriniams
tyrimams ir interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir mikrobiologinius
rodiklius. Įgis žinių apie maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus
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bei gebės juos taikyti praktikoje. Gebės vertinti maisto įmonių veterinarinęsanitarinę būklę bei žmonių asmens higieną ir jos reikalavimų laikymąsi. Įgis
žinių apie gyvūnų skerdimo ir jų mėsos bei subproduktų perdirbimo
technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, įvairių maisto
produktų gamybos technologijas, produktų konservavimo būdus, tų produktų
ženklinimo ir higieninius sanitarinius – reikalavimus. Įgis žinių apie maisto
saugą užtikrinančias kontrolės sistemas, maisto žaliavų bei produktų kontrolės
būdus, gebės kontroliuoti maisto gamybos procesą. Gebės sumažinti maisto
produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei apsaugoti žaliavas ir
produktus nuo mikrobinės taršos. Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūninės ir
negyvūninės kilmės maisto saugos ir kokybės rodiklius, riziką vartotojų
sveikatai, atsirandančią maisto gamybos metu. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Gyvulių veisimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: gebės
analizuoti ir vertinti gyvūnų požymius, taikyti atrankos ir parankos principus,
gyvūnų veisimo metodus, įgis žinių apie giminingo poravimo taikymo tikslus ir
uždavinius, gyvūnų genotipo ir aplinkos veiksnių bei jų tarpusavio sąveikos
įvertinimo bei gyvūnų veislinės vertės nustatymo principus; gebės analizuoti
gyvulių produktyvumo ir veislininkystės apskaitos duomenis, juos apibendrinti
ir prognozuoti selekcijos rezultatus. Įgis žinių apie gyvūnų veislininkystės
įstatyminę bazę. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Žirgininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
įvertinti arklių eksterjerą bei kondicijas, mokės atpažinti įvairių veislių arklius,
įvertinti jų eksterjerą, išmatuoti pagrindinius arklio kūno metmenys, įvertinti jų
kondicijas. Studentai sugebės įvertinti žirgynų infrastruktūrą , arklių
reprodukcines, veisimo, auginimo ir treniravimo bei sportinių žirgų
eksploatavimo technologijas.
Sugebės sukurti profilaktines monitoringines žirgų sveikatingumo ir aukšto
darbingumo programas. Sugebės įvertinti žirgų kokybinius rodiklius bei jų
funkcinę būklę.
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2. Seminarai
3. Savarankiškas
Teisės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibrėžti
darbas
teisės sampratą, pagrindines teisines sąvokas, teisinio reguliavimo apimtį,
4. Savarankiškas
skirtingų sričių teisinio reguliavimo ypatybes. Apibūdinti ikiteisminio ir teismo
proceso eigą ir įvardinti jį vykdančias institucijas. Apibūdinti Lietuvos teisinę
sistemą, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisinio reguliavimo įtaką

1. Apklausa žodžiu
2. Tarpinis atsiskaitymas
3. Egzaminas

teisiniam reguliavimui Lietuvoje.

literatūros ir teisės aktų
studijavimas

Veterinarijos teisė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti, vertinti, susieti įvairių teisė aktų ryšį su VMVT ir jai pavaldžiose
įstaigose vykdoma veterinarinės medicinos teisėkūra ir teisės aktų taikymu,
koordinavimu, dokumentais, reglamentuojančiais veterinarinę mediciną, Gebės
juos taikyti. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

1. Apklausa raštu ir žodžiu
1. Paskaitos
2. Tarpiniai atsiskaitymai
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darbai
3. Pranešimas
3. Savarankiškas
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4. Savarankiškas
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Veterinarinė epidemiologija ir infekcinės ligos. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Surinkti, analizuoti bei vertinti infekcinių ligų įvairius
epidemiologinius duomenis, infekcinių ligų profilaktikos, kontrolės bei
likvidavimo programas. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

1. Seminarai,
2. Savarankiškas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
praktinis (tiriamasis) 2. Pranešimas
darbas

Melžimo technologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Įvertinti ir analizuoti ūkiuose naudojamos melžimo įrangos tinkamumą ir jos
įtaką tešmens sveikatingumui, melžimo proceso organizavimą, pirminį pieno
apdorojimą, pieno kokybės rodiklių užtikrinimą.

Bendroji kinologija ir felinologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis ir gebės:
analizuoti, vertinti, skirti šunų ir kačių mitybinius aspektus, panaudojant sausus
visaverčius, konservuotus visaverčius ėdalus šunims ir katėms bei šuniukams,
šuniukams-našlaičiams, kačiukams ir kačiukams-našlaičiams. Gebės parinkti
gyvūninius ir augalinius produktus vykdant šėrimą natūraliu ėdalu. Atrinks
komponentus, kurie tinka vienu ar kitu atveju. Gebės parinkti specializuotas
dietas esant virškinamojo trakto susirgimams, inkstų ir šlapimo takų
problemoms ar nutukusiems bei išliesėjusiems gyvūnams.Gebės vertinti maisto
medžiagų bei jų sudedamųjų dalių svarbą organizmui, jo sveikatingumui bei
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asmenybės formavimui.

6. Gebės dirbti komandoje,
sprendžiant
profesinius
klausimus, nuolat tobulinti
veterinarijos
gydytojo
profesinius įgūdžius:
− suvokti
LR
įstatymus
ir
profesinę veiklą
reglamentuojanči
us dokumentus,
− spręsti profesines
problemas
laikantis
profesinės
kompetencijos,

Tarnybinė ir medžioklinė šunininkystė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: Įruošti dresavimo aikšteles, kliūčių ruožus, gebės savarankiškai
vykdyti komandų kompleksus, pėdsakų sekimo įgūdžius, narkotikų paieškos
gebėjimus.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
1. Apklausa žodžiu
3. Savarankiškas
praktinis darbas 4.
2. Egzaminas
Savarankiškas
literatūros studijavimas

Sportinių žirgų šėrimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti sportinių žirgų mitybos ypatumus, žirgų šėrimui
naudojamus
pašarus
(dietinius,
pašarinius
priedus,
visaverčius
kombinuotuosius), jų cheminę sudėtį ir maistingumą, šėrimą treniruočių ir
varžybų periodu, racionus žirgams, netaisyklingo arklių šėrimo pasekmes,
alimentinės kilmės susirgimus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei asmenybės formavimui.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
praktinis (tiriamasis) 2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbas
3. Egzaminas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Biomatematika ir biostatistika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir 1. Paskaitos
Apklausa raštu ir žodžiu,
gebės savarankiškai atlikti matematinius-statistinius tyrimus; rinkti, sisteminti, 2. Laboratoriniai
tarpiniai atsiskaitymai,
analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti veterinarinius duomenis; taikyti realių
darbai
egzaminas
reiškinių statistinius modelius. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo 3. Savarankiškas
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai, sisteminiam mąstymui ir
darbas
reiškinių vertinimui bei savo asmenybės formavimui.
.Laboratoriniai
Anatomija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: analizuoti, 1.
darbai
vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių griaučių, raumenų, virškinimo, kvėpavimo,
1. Apklausa raštu ir žodžiu
šlapimo, reprodukcijos, nervų, jutimo organų, endokrininės, širdies ir kraujo bei 2. Praktinis darbas
2. Tarpiniai atsiskaitymai
limfos apytakos sistemų organų, anatominę sandarą, jų topografinę padėtį bei (preparavimas)
3..Savarankiškas
3. Egzaminas
rūšinius ypatumus. Įgis studijavimo ir preparavimo įgūdžių, reikalingų
literatūros
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui. Be to, žinos
veterinarinės anatomijos terminiją lietuvių ir lotynų kalbomis.
studijavimas

Gyvūnų fiziologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių nervų, raumenų, jutimo organų,
endokrininės sistemos, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šalinimo,
virškinimo, reprodukcijos sistemų, aukštosios nervinės veiklos, medžiagų ir
energijos apykaitos savitumus bei reguliacijos mechanizmus. Gebės vertinti ir
interpretuoti gyvūnų kraujo, šlapimo, pieno biocheminius ir morfologinius

1. Seminarai
4. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas

− bendradarbiauti
su veterinarijos
srities ir kitomis
įstaigomis,
− dirbti komandoje
ir
tarptautinėje
erdvėje,
− integruoti žinias
siekiant optimalių
profesinių tikslų,
− organizuoti
darbus
ekstremalių
situacijų atvejais,
− planuoti
ir
organizuoti
mokslinį darbą.

rodiklius, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų aktyvumo ir
virškinimo trakto fermentų veiklos duomenis. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Paukščių anatomija ir histologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir
gebės: įvertinti naminių ir dekoratyvinių paukščių organų būklę pagal
anatominius ir histologinius jų požymius, paruošti histologinius preparatus iš
tiriamosios medžiagos. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
(preparavimas)
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

Analizinė chemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: saugiai
dirbti cheminėje laboratorijoje; atlikti tiriamųjų gyvūninės ir negyvūninės
kilmės maisto žaliavų ir pašarų kokybinę analizę, taikant: bendruosius analizės
metodus; taikyti svorio ir tūrio analizės metodus bei bendriausius fizikocheminiu metodus (spektrofotometrijos ir potenciometrijos – pH-metrijos,
jonometrijos – metodus); apskaičiuoti reagentų kiekius, reikalingus paruošti
analizei būtiniems tirpalams, patikrinti paruoštųjų tirpalų kokybę; gebės
identifikuoti analitinio darbo klaidas ir jas taisyti; palaikyti laboratorijoje tvarką,
vesti atliktos analizės rezultatų dokumentavimą.

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Laboratoriniai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbai
3. Kontrolinės užduotys
3. Savarankiškas
4. Egzaminas
literatūros studijavimas

Klinikinė diagnostika ir biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: Mokės prieiti prie gyvūno, sugebės jį fiksuoti ir sutramdyti. Galės
paimti iš bet kurio gyvūno kraują ir atlikti kraujo fizinių ir cheminių savybių
tyrimą, kad patikslinti susirgimo priežastį. Išmokęs klinikinės diagnostikos
discipliną, įsisavinęs bendruosius ir specialiuosius tyrimo metodus, teisingai
įvertinęs gyvūno ligos būklę priims teisingą sprendimą apie tolimesnę gyvūno
ligos būklę. Nepakakus žinių apie teisingą ligos priežasties nustatymą, studentas
pasitelks specialiuosius tyrimo metodus. Įgis gyvulių ligų diagnostikos,
profilaktikos, gydymo biocheminius pagrindus, gebės valdyti turimą
laboratorinę įrangą, gebės nustatyti įvairius kraujo ir šlapimo biocheminius
rodiklius, gebės identifikuoti ligų ir patologinių procesų genezės molekulinius

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
darbas-klinikinis
gyvūno tyrimas
4. Literatūros
studijavimas
5. Laboratoriniai
darbai
6. Interpretacijos
7. Savarankiškas
praktinis darbas

1. Praktikos darbų
vertinimas
2. Koliokviumai
3. Laboratorinių darbų
gynimo testas
4. Interpretacijų sprendimai
5. Baigiamasis egzaminas.

pateikti pirminę susirgimo diagnozę.
Gamtinių junginių chemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
apibūdinti medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmatkų formules, jų chemines
savybes, izomerijos rūšis, paplitimą gamtoje; pagal individualią užduotį atlikti
bioorganinių junginių susidarymo reakcijas, stebėti reakcijų efektus, atlikti
atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines atpažinimo reakcijas ir 1. Laboratoriniai
darbai
daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausių bioaktyvių junginių
struktūrą, chemines savybes ir biologines funkcijas; gebės analizuoti ir
apibendrinti infromaciją, gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą
užduotį, įgytas žinias panaudoti kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo
praktiniame darbe.

1. Apklausa raštu ir žodžiu

Biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibūdinti
medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmtakų chemines savybes, izomerijos rūšis,
paplitimą gamtoje; atlikti organinių junginių kitimų reakcijas, stebėti reakcijų
efektus, atlikti atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines
atpažinimo reakcijas ir daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausius
angliavandenių, lipidų, baltymų, nukleorūgščių struktūrą, chemines savybes ir 1. Laboratoriniai
biologines funkcijas, skilimo ir sintezės kelius; pagal tyrimų rezultatus gebės darbai
formuluoti išvadas siejant jas su gyvūnų sveikatos būkle; mokės medžiagų ir
energijos apykaitos ypatumus ir reguliaciją, jos kitimų priežastis, siejant jas su
gyvūnų organizmo funkcijomis, nusakyti biologinių srautų (RNR, DNR ir
baltymų biosintezė) ypatumus; gebės analizuoti ir apibendrinti informaciją,
gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą užduotį, įgytas žinias panaudoti
kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo praktiniame darbe.

1. Apklausa raštu ir žodžiu

Ekologinės gyvulininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: savitai kurti ir taikyti idėjas ekologiškai ūkininkaujant, ypač
ekologinės gyvulininkystės sferoje, naudojant įgytus praktinius įgūdžius ir
teorines žinias.

1. Paskaitos
1. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Seminarai
2. Pranešimas
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

Civilinė sauga. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Analizuoti ir 1. Paskaitos
vertinti radiacinę ir cheminę būklę, pasirinkti tinkamiausią gyvūnų ir žmonių 2. Savarankiškas
apsaugos būdą ir organizuoti veterinarinio apvalymo, nukenksminimo bei literatūros
studijavimas

1. Projektas

gelbėjimo darbus.
Ekologija ir gamtosauga. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
žinoti pagrindines ekologijos ir gamtosaugos mokslų sąvokas ir esmę;
ekosistemų funkcionavimo ir raidos dėsningumus; aplinkos vertinimo kriterijus;
nusakyti pagrindinius aplinkos veiksnius, įtakojančius žmogaus ir gyvūnų
sveikatą, bei gyvūninės kilmės maisto produktus; savarankiškai analizuoti ir
nustatyti ekologines ir gamtosaugos problemas ir argumentuoti pateikiamas
išvadas ir sprendimus; taikyti gamtos apsaugos įstatymus savo veikloje.

1. Praktikos darbai
2. Seminarai
3. Savarankiškas
1. Apklausa raštu
praktinis (tiriamasis) 2. Individualus pristatymas
darbas
3. Egzaminas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: įvertinti ir skirti natūralų gyvūnų elgesį nuo nenatūralaus (sutrikusio,
patologinio); įvertinti gyvūnų prisitaikymo laipsnį prie gyvenimo aplinkos ir
mokėti nustatyti gerovės užtikrinimo laipsnį; rasti nenatūralaus gyvūnų elgesio
priežastis ir jas pašalinti.

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai
1. Apklausa raštu
3. Seminarai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
4. Savarankiškas
3. Individualus pristatymas
praktinis (tiriamasis)
4. Egzaminas
darbas,
5. Savarankiškas
literatūros studijavimas

RVASVT sistema. Baigęs dalyko kursą studentas žinos RVASVT sistemos
diegimą maisto įmonėse reglamentuojančių teisės aktų pagrindines nuostatas ir
reikalavimus; bendrus GGT ir GHT principus; bendrus RVASVT plano
sudarymo principus įvairaus tipo maisto įmonėse. Bendrus maisto gamybos ir
saugos (būtinųjų programų) principus. Gebės formuluoti problemas ir rasti
sprendimus užtikrinant maisto kokybės ir saugos valdymą. Įvertinti esamą
nekenksmingo maisto gamybos sistemą; Aprašyti produktą; Sudaryti ir
patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą;Įgyvendinti RVASVT
principus: identifikuoti potencialius RV, aptarti kontrolės priemones, nustatyti
SVT, nustatyti SVT kritines ribas, Nustatyti SVT stebėsenos sistemą, nustatyti
korekcinius veiksnus, nustatyti patikrinimo procedūrą, sutvarkyti registravimą
(dokumentavimą) ir registravimo (dokumentavimo)žurnalų saugojimą; Atlikti
RVASVT sistemos auditą.

Aplinkos ir gyvūnų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir suformuoti įvairių gyvūnų rūšių aplinką ir gyvūnų higienos
pagalba pasiekti maksimalią gyvūnų gerovę. Gebės vertinti ir interpretuoti
vandens fizinių, cheminių, biologinių rodiklių bei pašarų kokybės tyrimų
duomenis. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus

1. Seminarai
2. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas

1. Apklausa žodžiu
2. Pranešimas
3. Savarankiško darbo
pristatymas

1. Laboratoriniai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
darbai
2. Pranešimas
2. Savarankiškas
3. Egzaminas
praktinis (tiriamasis)
darbas

nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Maisto produktų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir susieti saugaus ir kokybiško maisto užtikrinimo principus
pradedant nuo žaliavos gavimo, baigiant pateikimu vartotojui. Gebės
identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio tikrinimo metu ir
sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio tikrinimo metu. Gebės
imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą, paimti mėginius laboratoriniams
tyrimams ir interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir mikrobiologinius
rodiklius. Įgis žinių apie maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus
bei gebės juos taikyti praktikoje. Gebės vertinti maisto įmonių veterinarinęsanitarinę būklę bei žmonių asmens higieną ir jos reikalavimų laikymąsi. Įgis
žinių apie gyvūnų skerdimo ir jų mėsos bei subproduktų perdirbimo
technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, įvairių maisto
produktų gamybos technologijas, produktų konservavimo būdus, tų produktų
ženklinimo ir higieninius sanitarinius – reikalavimus. Įgis žinių apie maisto
saugą užtikrinančias kontrolės sistemas, maisto žaliavų bei produktų kontrolės
būdus, gebės kontroliuoti maisto gamybos procesą. Gebės sumažinti maisto
produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei apsaugoti žaliavas ir
produktus nuo mikrobinės taršos. Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūninės ir
negyvūninės kilmės maisto saugos ir kokybės rodiklius, riziką vartotojų
sveikatai, atsirandančią maisto gamybos metu. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Analizuoti ir vertinti rentgenologinio tyrimo rezultatus, atlikti
pirminę dozimetrinę kontrolę, interpretuoti radiometrinės ir radiocheminės
analizės rezultatus, gebės atskirti jonizuojančiosios spinduliuotės bei
radionuklidų sukeliamą patologiją bei gydyti nukentėjusius gyvūnus. Gebės
saugiai naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius savo praktinėje
veikloje. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

1. Laboratoriniai
darbai
2. Praktikos darbai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
3. Seminarai
2. Pranešimas
4. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas

1. Laboratoriniai
darbai
1. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Genetika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: žinos pagrindinius 1. Paskaitos

1. Alikta

formaliosios genetikos dėsnius, gebės jais naudoti, žinos DNR ir RNR struktūrą
bei funkcijas ląstelėje, genų raiškos mechanizmus prokariotuose ir eukariotuose,
mokės atpažinti mutagenezės principus, rekombinantinės DNR panaudojimą,
žinos chromosominę paveldimumo teoriją, chromosomų sandarą gebės
identifikuoti chromosomų skaičiaus ir struktūros pakitimus, bus žinomi ir galės
panaudoti kiekybinių požymių paveldimumo principus, gebės atpažinti
mutacinius procesus, jų sukeltus pakitimus, naudosis populiacinės genetikos ir
evoliucines genetikos metodais bei juos taikys analizuojant populiacijas.
Akušerija ir ginekologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Savarankiškai vertinti gyvulio reprodukcinę fiziologiją ir atskirti nuo
patologijos, identifikuoti susirgimą, diferencijuoti nuo kitų sutrikimų, parinkti
racionaliausią gydymą, numatyti ligos baigtį, organizuoti profilaktikos
priemones.

2. Laboratoriniai
darbai

2. Egzaminas
3. Kaupiamsis balas

1. Seminarai
2.Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas
3. Egzaminas

Smulkių gyvūnų chirurginė topografija ir traumatologija. Baigęs dalyko
kursą studentas įgis žinių ir gebės: atpažinti traumuotą pacientą, įvertinti jo
būklę, organizuoti pirmos pagalbos teikimą. Nustatyti intervencinio gydymo
skubumo būtinumą, paskirti racionalų gydymą, derinant intervencinius ir
terapinius bei siūlyti profilaktikos priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

1.Praktikos darbai
2. Savarankiškas
literatūros
studijavimas

Neužkrečiamosios ligos. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių nervų, raumenų, jutimo organų,
endokrininės sistemos, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šalinimo,
virškinimo, medžiagų ir energijos apykaitos savitumus bei reguliacijos
mechanizmus, jų nukrypimus nuo normos bei susirgimus. Gebės vertinti ir
interpretuoti gyvūnų kraujo, šlapimo, pieno biocheminius ir morfologinius
rodiklius, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų aktyvumo ir
virškinimo trakto fermentų veiklos duomenis, instrumentinių tyrimų metu
gautus rezultatus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

1. Seminarai
2. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas

Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis 1. Savarankiškas
žinių ir gebės:
įvertinti sąlygas, kada tikslinga taikyti reprodukcinės praktinis (tiriamasis)
biotechnologijos metodus paveikiant reprodukcinę funkciją, nepažeidžiant darbas
gyvūno gerovės ir išlaikant natūralius populiacijos bruožus. Gebės pasirinkti

1. Apklausa raštu ir žodžiu

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas,

žmogui reikalingą metodą, įgalinantį maksimaliai paisyti gyvūno kaip gyvybės
formos egzistencijos teises.
Gebės įvertinti lytinio ciklo moduliavimo
galimybes ir metodus, atlikti svarbiausias reprodukcinės biotechnologijos
procedūras su lytinėmis ląstelėmis ir ankstyvaisiais embrionais: kiaušialąsčių
gavimą, embrionų surinkimą, raidos vertinimą, embrionų perkėlimą,
kriokonservavimą, mikrochirurginę intervenciją.
Veterinarinė chirurgija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
atpažinti chirurginį pacientą, nustatyti intervencinio gydymo skubumo
būtinumą, mokės metodiškai ištirti pacientą, tiksliai diagnozuoti ligą, nustatyti
jos kilimo priežastis, paskirti racionalų gydymą bei siūlyti ir taikyti profilaktikos
priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Veterinarinė farmakologija ir farmacija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: skirti vaistinių medžiagų grupes, žinos veikliųjų vaistinių
medžiagų veikimo mechanizmą ir pasiskirstymą organizme, šalutinius poveikius
ir dozes, mokės išrašyti receptą.
Veterinarinė toksikologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių apie
pagrindines toksikologijos moksle vartojamas sąvokas ir terminus, ES ir LR
įstatymus reglamentuojančius chemines medžiagas ir kompetentingas
institucijas, toksiškumą, toksikokinetikos ir toksikodinamikos principus, nuodų
ir apsinuodijimų klasifikaciją, stadijas, dažnį, priežastis, apsinuodijimų
diagnostikos principus, pagrindinius apsinuodijimų sindromus ir gydymo
principus bei įvairių cheminių medžiagų, grybų, augalų ir gyvūnų sukeliamus
apsinuodijimų ypatumus, jų patogenezę, diagnostiką, patologinius–
morfologinius pakitimus, gydymą ir profilaktiką bei plinkos ir maisto
toksikologijos pagrindus. Gebės vertinti ir interpretuoti laboratorinio tyrimo
duomenis, praktiškai taikyti specifinio ir bendrojo gydymo bei profilaktikos
priemones ir saugiai utilizuoti kritusius dėl apsinuodijimo gyvūnus. Įgis
studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžių, reikalingų praktinei
profesinei veterinarijos gydytojo veiklai.

1. Savarankiškas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
praktinis (tiriamasis) 2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbas
3. Pranešimas
4. Egzaminas
1. Seminarai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Savarankiškas
2. Pranešimas
literatūros studijavimas

1. Laboratoriniai
darbai
2. Asistento darbas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
klinikose
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
Vaistiniai ir nuodingi augalai gyvulininkystėje. Baigęs dalyko kursą 1. Savarankiškas
Analizuoti,
vertinti
Lietuvoje
dažniausiai
literatūros
studijavimas
2. Testai
studentas įgis žinių ir gebės:
augančius vaistingus ir toksinius augalus, jų reikšmę, supras augalų veikliųjų
3. Tarpiniai atsiskaitymai
medžiagų poveikį gyvūno organizme. Gebės sudaryti vaistinių augalų arba
4. Egzaminas
žaliavų rinkinius ir juos mokės vartoti sergant gyvūnams įvairiomis ligomis. Įgis
studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei

profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Veterinarinė mikrobiologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
savarankiškai atlikti mikrobiologinio tyrimo metodus: tiriamosios klinikinės
/patologinės medžiagos tiesioginę mikroskopiją, grynos kultūros išskyrimą ir
identifikavimą, serologines/imunologines reakcijas, molekulinės biologijos
tyrimo metodus; naudotis šiuolaikiška laboratorine technika ir metodikomis,
greitaisiais mikroorganizmų identifikavimo rinkiniais, savarankiškai
interpretuoti bakteriologinių, imunologinių, molekulinės biologijos tyrimų
rezultatus, išskirti ir identifikuoti patogeninius mikroorganizmus – gyvūnų
infekcinių ligų sukėlėjus.
Veterinarinė imunologija ir virusologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: analizuoti, vertinti susieti įvairių gyvūnų rūšių imuninio atsako
mechanizmus: imuninės sistemos ląteles ir jų funkcijas, pagrindinius įgimto ir
įgyto imuniteto principus, imunologinį atpažinimą, efektorinę reakciją,
imunologinį reguliavimą, imunologinę atmintį, humoralinio ir ląstelinio
imuniteto mechanizmus, įskaitant antikūnų produkciją ir sąveiką su antigenu, T
linfocitų ir NK ląstelių citotoksiškumą, komplemento sistemos aktyvavimą.
Studentas turės specialių žinių apie apie imunitetą bakterijoms, virusams ir
parazitams, organų atmetimo reakcijas, imunitetą kūno paviršiuje, priešnavikinį
imunitetą, padidinto jautrumo reakcijas, įskaitant maisto alergiją, kompanijos ir
produkcijos gyvūnų pasyvią ir aktyvią imunizacijas., o taip pat gebės atlikti
pagrindines imunologines reakcijas ir įvertinti gautus rezultatus. Taip pat įgis
žinių apie virusų prigimtį ir morfologiją, struktūrą ir cheminę virusų sudėtį, įgis
žinių apie virusų genetiką, jų replikacijos mechanizmus ir virusinių ligų
patogenezę. Gebės atpažinti gyvūnų virusines ligas, parinkti virusinių ligų
diagnostines priemones, įvertinti laboratorinių tyrimų rezultatus, parinkti
tinkamas profilaktikos priemones.
Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Atlikti, analizuoti, vertinti gyvūnų sveikatos, gerovės ir
maisto saugos valstybinės kontrolės rezultatus. Bendradarbiauti su veterinarijos
srities ir kitomis įstaigomis, dirbti tarpdalykinėje komandoje ir tarptautinėje
erdvėje.
Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei
profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Veterinarinė patologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti tarpusavyje ir interpretuoti bendruosius patologinius

1. Praktikos darbai,
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2.Savarankiškas
literatūros studijavimas

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. laboratoriniai darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

1. Savarankiškas
praktinis darbas

1. Praktikos darbai
2. Savarankiškas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas

procesus, jų priežastis ir patogenezę; nustatyti įvairių gyvūnų rūšių nervų,
raumenų, jutimo organų, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šlapimo
išskyrimo, virškinimo organų sistemų patomorfologinius pokyčius įvairių ligų
atvejais; atlikti patologinius anatominius ir histopatologinius tyrimus, rašyti
patologinio anatominio tyrimo aktus, atskirti labiausiai paplitusias gyvūnų
paveldimas ligas ir gebės jas diagnozuoti bei nustatyti.
Antroji (trečioji) užsienio kalba-pirmas lygis. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: skaityti ir rašyti užsienio kalba, kalbėti buitinėmis temomis,
suprasti pašnekovą ir dalyvauti pokalbyje, parašyti privatų bei oficialų laišką.
Antroji (trečioji) užsienio kalba-antras lygis. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: tiksliai suvokti bei perimti kalba teikiamą, kultūrinę patirtį;
kalbėti, išklausyti ir suprasti, dalyvauti kalbinėje veikloje; gebės suprasti
pagrindines stilistes gramatikos priemones ir jų vartojimo sferas.
Profesinė kalba. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: taisyklingai
vartoti specialybės leksiką, terminų junginius. Morfologiškai ir etimologiškai
analizuoti dažniausiai vartojamus anatomijos, histologijos ir kt. veterinarijos
terminus, versti juos. Ruošti ir pristatyti viešąsias kalbas.
Dalykinis užsienio kalbos stilius. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir
gebės: Taisyklingai vartoti dalykinį užsienio kalbos stilių, suprasti visų tipų
dalykinius tekstus, suprasti ir apibendrinti įvairaus pobūdžio interviu su
skirtingomis nuomonėmis, diskusijų, debatų argumentus, apginti, paaiškinti savo
teiginius ar nuomonę; rašyti paraiškas, referatus, straipsnius, raštu paremti ir
patvirtinti požiūrius, nuomones.
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1. Praktikos darbai,
1. Apklausa žodžiu
Specialybės užsienio kalba. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
2. Pranešimas
2. Savarankiškas
taisyklingai vartoti specialybės leksiką, terminų junginius; analizuoti dažniausiai
praktinis darbas
3. Kontrolinis darbas
vartojamus anatomijos, histologijos ir kt. veterinarinės medicinos terminus,
3. Savarankiškas
4. Kolokviumas
versti juos; rašyti santraukas, anotacijas, reziumė.
literatūros studijavimas 5. Egzaminas
1. Praktikos darbai,
1. Apklausa žodžiu
2. Savarankiškas
2. Pranešimas
Užsienio kalbos mokėjimo tobulinimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
praktinis darbas
3. Kontrolinis darbas
žinių ir gebės: taisyklingai ir rišliai vartoti rašytinę ir sakytinę užsienio kalbą
kasdienėse situacijose; pradėti studijuoti mokslo populiariąją literatūrą užsienio

kalba ir pasirengti laikyti egzaminus įvairiems sertifikatams.

3. Savarankiškas
4. Kolokviumas
literatūros studijavimas 5. Egzaminas
Gyvulių veisimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: gebės 1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
analizuoti ir vertinti gyvūnų požymius, taikyti atrankos ir parankos principus, 2. Praktikos darbai,
2. Tarpiniai atsiskaitymai
gyvūnų veisimo metodus, įgis žinių apie giminingo poravimo taikymo tikslus ir
3. Egzaminas
uždavinius, gyvūnų genotipo ir aplinkos veiksnių bei jų tarpusavio sąveikos
įvertinimo bei gyvūnų veislinės vertės nustatymo principus; gebės analizuoti
gyvulių produktyvumo ir veislininkystės apskaitos duomenis, juos apibendrinti
ir prognozuoti selekcijos rezultatus. Įgis žinių apie gyvūnų veislininkystės
įstatyminę bazę. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Žirgininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
įvertinti arklių eksterjerą bei kondicijas, mokės atpažinti įvairių veislių arklius,
įvertinti jų eksterjerą, išmatuoti pagrindinius arklio kūno metmenys, įvertinti jų
1. Apklausa žodžiu,
kondicijas. Studentai sugebės įvertinti žirgynų infrastruktūrą , arklių 1. Praktikos darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
reprodukcines, veisimo, auginimo ir treniravimo bei sportinių žirgų 2. Savarankiškas
eksploatavimo technologijas.
literatūros studijavimas 3. Egzaminas
Sugebės sukurti profilaktines monitoringines žirgų sveikatingumo ir aukšto
darbingumo programas. Sugebės įvertinti žirgų kokybinius rodiklius bei jų
funkcinę būklę.
1. Apklausa žodžiu
1. Paskaitos
Teisės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibrėžti
2. Seminarai
2. Tarpinis atsiskaitymas
teisės sampratą, pagrindines teisines sąvokas, teisinio reguliavimo apimtį,
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
skirtingų sričių teisinio reguliavimo ypatybes. Apibūdinti ikiteisminio ir teismo
darbas
proceso eigą ir įvardinti jį vykdančias institucijas. Apibūdinti Lietuvos teisinę
4. Savarankiškas
sistemą, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisinio reguliavimo įtaką
literatūros ir teisės aktų
teisiniam reguliavimui Lietuvoje.
studijavimas
Veterinarijos teisė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: 1. Savarankiškas
Analizuoti, vertinti, susieti įvairių teisė aktų ryšį su VMVT ir jai pavaldžiose praktinis darbas
įstaigose vykdoma veterinarinės medicinos teisėkūra ir teisės aktų taikymu,
koordinavimu, dokumentais, reglamentuojančiais veterinarinę mediciną, Gebės
juos taikyti. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pranešimas

Teismo veterinarija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Atlikti
gyvūnų lavonų, gyvų gyvulių, daiktinių įrodymų ir dokumentinės medžiagos

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Grupinės užduoties

1. Paskaitos
(vizualizuotos)

vertinimą teisminiais atvejais, paruošti argumentuotas teisminės ekspertizės
išvadas. Žinos dažniausiai dažniausiai pasitaikančių teisminio nagrinėjimo
atvejų tyrimo ir sprendimo būdus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

Informacinių technologijų taikymas biomedicinos studijose. Baigęs dalyko
kursą studentas įgis žinių ir gebės: naudotis ALEPH, LIBIS bibliotekinėmis
programomis, tarptautinėmis duomenų bazėmis. Mokės sisteminti turimą
informaciją ir atrinkti tai ką reikia cituoti rašto darbuose, vizualizuoti, tinkamai
pasiruošti kursinių ar baigiamųjų darbų pristatymui ir gynimui.

vertinimas
2. Praktikos darbai:
realių atvejų analizė, 3. Realaus atvejo arba
imituotų atvejų analizė imituoto atvejo analizės
3. Grupinės užduotys vertinimas
4. Individualaus pristatymo
4. Individualios
vertinimas
užduotys
5. Darbo porose užduoties
5. Darbas porose
vertinimas
6. Probleminiai
6. Savarankiško praktinio
sprendimai
(tiriamojo) darbo
7. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis) vertinimas
darbas
7. Kursinio darbo vertinimas
8. Savarankiškas
8. Atsakymas žodžiu
literatūros studijavimas
9. Individualus
pristatymas
1. Informacijos paieškos
strategijos paruošimas,
1. Paskaitos
literatūros paieška ir atranka,
2. Praktiniai darbai
literatūros sąrašo sudarymas.
3. Savarankiškas
2. Savarankiškų darbų
darbas
paruošimas.
3. Baigiamasis egzaminas
1. Praktikos darbai 1. Apklausa žodžiu
3. Savarankiškas
2. Koliokviumai.
literatūros
studijavimas

Žemės ūkio ekonomika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
suprasti rinkos ekonomikos privalumus ir ribotumą, vartotojų ir gamintojų
elgseną, priimamų sprendimų motyvus, ekonominius procesus nacionalinio ir
pasaulinio ūkio lygiu, suvokti Lietuvos ekonomikos vietą pasauliniame ūkyje
bei jos raidos tendencijas, palyginti skirtingomis ekonominėmis teorijomis
pagrįstas ekonomines sistemas
Biomatematika ir biostatistika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir 4. Paskaitos
gebės savarankiškai atlikti matematinius-statistinius tyrimus; rinkti, sisteminti, 5. Laboratoriniai
analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti veterinarinius duomenis; taikyti realių
darbai
reiškinių statistinius modelius. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai, sisteminiam mąstymui ir
reiškinių vertinimui bei savo asmenybės formavimui.
1. Paskaita
Sociologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: įsisavinti

Apklausa raštu ir žodžiu,
tarpiniai atsiskaitymai,
egzaminas

1. Praktinių ir savarankiškų

užduočių pristatymas
2. Seminaras
2. Apklausa žodžiu, raštu
3. Diskusijos
3. Individualūs bei grupiniai
4. Focus grupės
5. Informacijos paieška pranešimai žodžiu bei raštu
4. Kolokviumas
tradiciniuose ir
5. Egzaminas
internetiniuose
šaltiniuose
6. Literatūros ir
šaltinių analizė
7. Atvejų studijos
8. Grupinė diskusija
9. Situacijų analizė
10. Vaizdo įrašų
analizė
11. Individualus ir
grupinis darbas
12. Komandinio darbo
metodai
13. Refleksija
14. Kryžiažodžių
sudarymas ir
sprendimas
Apskaita ir finansai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės suprasti
1. Praktiniai
1. Apklausa žodžiu
pagrindinius apskaitos ir finansų principus. Diskutuoti su finansininku apskaitos užsiėmimai
2. Koliokviumai
ir finansų klausimais. Gebės sudaryti finansinės atskaitomybės formas,
2. Savarankiškas
apskaičiuoti svarbiausius mokesčius ir įmokas. Supras sąskaitų planą ir gebės
darbas
juo naudotis. Mokės taikyti sąskaitų kodus, registruojant ūkines operacijas.
Mokės skaityti ir vertinti pagrindinę ūkinės veiklos finansinę ataskaitą.
1. Paskaita
Praktinių ir savarankiškų
2. Pratikos darbai
užduočių pristatymas,
3. Diskusijos
apklausa žodžiu, raštu,
4. Informacijos paieška individualūs bei grupiniai
tradiciniuose ir
pranešimai žodžiu,
Vadyba ir rinkodara. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: suvokti
internetiniuose
egzaminas
pagrindines vadybos kategorijas, apibūdinti vadovo savybes ir jo darbo turinį,
šaltiniuose
įgyti žinių apie verslo organizacijos sampratą; pagrindines valdymo funkcijas ir
5. Literatūros ir
metodus; išmanyti veterinarijos paslaugų verslo įmonės pagrindines valdymo
šaltinių analizė
veiklas ir jų turinį, įgyti žinių apie veterinarijos paslaugų verslo įmonės
rinkodaros pagrindinius elementus.
pagrindines sociologijoje naudojamas sąvokas, terminus ir jų apibrėžimus;
analizuoti pagrindinių teorinių perspektyvų, teorinių požiūrių pagrindinius
principus ir taikyti realių socialinių reiškinių analizėje; įgyti žinių apie laikomus
svarbiausiais sociologijos mokslo atstovus, esminius jų darbus bei
dominuojančias sociologinės analizės temas; kritiškai analizuoti, (pa)aiškinti,
prognozuoti ir įvertinti individo, grupės, organizacijos, visuomenės ir pasaulinės
sistemos lygmenyse įvairius socialinius veiksmus ir galvojimo būdus tiek
Lietuvos, tiek Vakarų visuomenių kontekste; taikyti sociologines teorijas
empiriniuose tyrimuose bei panaudoti empirinių tyrimo metodus.

6. Atvejų studijos
7. Grupinė diskusija
8. Situacijų analizė
9. Vaizdo įrašų analizė
10. Individualus ir
grupinis darbas
11. Komandinio darbo
metodai
1. Paskaitos
1. Tarpiniai atsiskaitymai
Įvadas į studijas ir informacinės technologijos. Baigęs dalyko kursą
studentas įgis žinių ir gebės: pažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti 2. Praktikos darbai 2. Egzaminas
jų sprendimo būdus taikant šiuolaikines informacines technologijas, spręsti
3. Savarankiškas
profesines problemas, susijusias su kokybine ir kiekybine informacija, taikyti
darbas
dalykines žinias sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo
pobūdžio uždavinius.
1. Seminarai
ES institucijos ir politika. Baigęs dalyko kursą studentai įgis išsamių žinių apie 1. Paskaitos
2. Kursinis darbas
Europos vienybės idėjų raidą nuo Antrojo pasaulinio karo metų iki šių dienų. Jie 2. Seminarai
3. Egzaminas
supras įvairių laikotarpių Europos vienybės koncepcijas, jų atsiradimo priežastis 3. Kursinis darbas
bei su jų realizavimu susijusius politinius, ekonominius ir socialinius procesus,
taip pat dabartinio Europos integracijos etapo genezę ir Europos Sąjungos
funkcionavimo ekonominius, teisinius ir politinius principus.
Studentai bus įgiję šiuolaikinių ir aktualių žinių apie teisinį ES vidaus rinkos
mechanizmo funkcionavimą; gebės praktikoje taikyti Bendrijos teisines
taisykles, reguliuojančias prekių, asmenų, kapitalo judėjimą bei įmonių steigimą
Europos Sąjungos teritorijoje; supras konkurencijos teisės pagrindinius
principus. Studentai gebės savarankiškai susirasti reikiamos informacijos
šaltinius ir mokės analizuoti ir vertinti su integracijos procesais susijusią
informaciją bei taikyti ją naujose situacijose.
1. Paskaitos
Melžimo technologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: 2. Laboratoriniai
Įvertinti ir analizuoti ūkiuose naudojamos melžimo įrangos tinkamumą ir jos darbai
1. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
2. Baigiamoji įskaita
įtaką tešmens sveikatingumui, melžimo proceso organizavimą, pirminį pieno
praktinis darbas,
apdorojimą, pieno kokybės rodiklių užtikrinimą.
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas
Melžimo mechanizavimo raida. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir 1. Paskaitos
gebės: įvertinti ir analizuoti įvairaus dydžio ūkiuose naudojamą melžimo įrangą, 2. Laboratoriniai

1. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Baigiamoji įskaita

reikalavimus melžimui.

darbai
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Ląstelės biologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: suvokti
biologinių sistemų sudėtingumą ir suprasti esminius jų organizacijos principus
bei šiuolaikinės ląstelės biologijos problemas ir atradimus ir juos pritaikyti; 1. Seminarai
gebės taikyti ląstelės biologijos žinias kitų programos dalykų studijose –
genetika, histologija, biochemija, mikrobiologija.
Taikomoji biologija ir laboratoriniai gyvūnai. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: analizuoti, vertinti ir susieti įvairių augalų ir gyvūnų rūšių 1. Paskaitos
sandaros ir fiziologinius ypatumus, atpažinti rūšis ir mokėti jas panaudoti 2. Seminarai
praktinėje veikloje.

1. Apklausa raštu ir žodžiu

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas.

Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: analizuoti ir vertinti pievų ir ganyklų pašarinių žolių, šakniavaisių,
šieno, šiaudų, žolės miltų, šienainio, siloso, augalininkystės produkcijos
perdirbimo atliekų, kombinuotųjų pašarų ir jų papildų kokybinius ir 1. Praktiniai darbai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Savarankiškas
maistingumo rodiklius, susiejant juos su gyvūnų gerove, sveikatingumu ir
2. Pranešimas
literatūros studijavimas
gaunama produkcija. Gebės atlikti pašarų apskaitą ir paskaičiuoti sušėrimo
normas gyvūnams. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžių,
reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai ir savo asmenybės formavimui.
Bendroji kinologija ir felinologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis ir gebės:
analizuoti, vertinti, skirti šunų ir kačių mitybinius aspektus, panaudojant sausus
visaverčius, konservuotus visaverčius ėdalus šunims ir katėms bei šuniukams,
šuniukams-našlaičiams, kačiukams ir kačiukams-našlaičiams. Gebės parinkti
gyvūninius ir augalinius produktus vykdant šėrimą natūraliu ėdalu. Atrinks
komponentus, kurie tinka vienu ar kitu atveju. Gebės parinkti specializuotas
dietas esant virškinamojo trakto susirgimams, inkstų ir šlapimo takų
problemoms ar nutukusiems bei išliesėjusiems gyvūnams.Gebės vertinti maisto
medžiagų bei jų sudedamųjų dalių svarbą organizmui, jo sveikatingumui bei
gyvūnų produktyvumui ir reprodukcijai. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
1. Apklausa žodžiu
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas 2. Egzaminas
4. Savarankiškas
praktinis darbas

Sportinių žirgų šėrimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti sportinių žirgų mitybos ypatumus, žirgų šėrimui
naudojamus
pašarus
(dietinius,
pašarinius
priedus,
visaverčius 1. Savarankiškas
kombinuotuosius), jų cheminę sudėtį ir maistingumą, šėrimą treniruočių ir praktinis (tiriamasis)
darbas
varžybų periodu, racionus žirgams, netaisyklingo arklių šėrimo pasekmes,
alimentinės kilmės susirgimus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei asmenybės formavimui.
Tarnybinė ir medžioklinė šunininkystė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: Įruošti dresavimo aikšteles, kliūčių ruožus, gebės savarankiškai
vykdyti komandų kompleksus, pėdsakų sekimo įgūdžius, narkotikų paieškos
gebėjimus.

1. Apklausa raštu ir žodžiu

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
1. Apklausa žodžiu
3. Savarankiškas
2. Egzaminas
literatūros studijavimas

Pašarai ir gyvūnų mityba. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti, vertinti, ir tirti dirvožemius, nustatyti dirvos tręšimo būtinybę,
sudaryti sėjomainas, parinkti kovos priemones su ž. ū. augalų kenkėjais ir
ligomis, piktžolėmis, nustatyti pašarinių augalų maistingumą, pašarų
biochemines savybes, jų cheminės sudėties elementų fiziologinę reikšmę,
nustatymo metodus, pašarų maisto medžiagų ir jų struktūrinių elementų
virškinamumą, įsisavinimą bei apykaitos procesus, jų nustatymo metodus, 1. Savarankiškas
pašarų maistingumo įvertinimo metodus pagal apykaitos ir produkcijos energiją, praktinis (tiriamasis) 1. Apklausa raštu ir žodžiu
sudaryti ir analizuoti pašarų racionus įvairių rūšių ir gamybinių grupių ž. ū. darbas
gyvūnams. Organizuoti gyvulių šėrimą įvairioms technologinėms grupėms
atsižvelgiant į pašarų sukaupimo normas. Pagal ūkyje sukaupiamų pašarų
kiekius ir kokybę, prognozuoti gyvulių produktyvumą bei sveikatingumą,
produkcijos kokybę ir numatyti profilaktikos priemones gyvulių alimentinės
kilmės susirgimams išvengti. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
1. Paskaitos
Gyvūnų auginimo technologijos. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir 2. Savarankiškas
gebės: organizuoti galvijų, kiaulių, paukščių, avių ir ožkų, arklių, žvėrių, žuvų darbas
1. Egzaminas
auginimą, priežiūrą bei vertinti jų produkcijos kokybę.
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas
Sportiniai žaidimai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: atlikti 1. Paskaitos
technikos veiksmus pagal pasirinktas sporto šakas. Išmoks teisėjauti. Mokės 2. Pratybos (fizinių
pasirinkti pratimus fizinėms ypatybėms ir kompleksiniam gebėjimams ugdyti ir pratimų

1. Egzaminas

lavinti. Sugebės savarankiškai atlikti pasirinktos sporto šakos technikos
elementus
Sveika gyvensena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
savarankiškai mankštintis. Taikys sveikos gyvensenos principus. Mokės sveikai
gyventi, grūdinsis, laikysis dienos rėžimo.
Gyventojų sportinio laisvalaikio organizavimas. Baigęs dalyko kursą
studentas įgys žinių ir išmoks teisėjauti. Mokės pasirinkti pratimus fizinėms
ypatybėms ir kompleksiniam gebėjimams ugdyti ir lavinti. Sugebės
savarankiškai atlikti pasirinktos sporto šakos technikos elementus. Gebės
organizuoti sporto renginius.

7. Gebės taikyti naujausių
fundamentinių ir taikomųjų
mokslų
pasiekimus
veterinarinės medicinos ir
maisto saugos srityse:
− taikyti mokslinės
informacijos
sklaidos
principus,
− naudotis
specializuotomis
duomenų bazėmis
ir
analizuoti
mokslinę
informaciją,
− pritaikyti
studijavimo
įgūdžius,
reikalingus kelti
veterinarijos
gydytojo

demonstravimas,
aiškinimas)
1. Paskaitos
2. Praktikos darbai

1. Egzaminas

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai

1. Egzaminas

1. Paskaitos
Kūno kultūra. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: pasirinkti 2. Pratybos (fizinių
pratimus fizinėms ypatybėms ir kompleksiniam gebėjimams ugdyti ir lavinti. pratimų
1. Egzaminas
Sugebės savarankiškai atlikti pasirinktos sporto šakos technikos elementus.
demonstravimas,
aiškinimas)
Anatomija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: analizuoti,
vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių griaučių, raumenų, virškinimo, kvėpavimo,
1. Apklausa raštu ir žodžiu
šlapimo, reprodukcijos, nervų, jutimo organų, endokrininės, širdies ir kraujo bei 1.Savarankiškas
2. Tarpiniai atsiskaitymai
limfos apytakos sistemų organų, anatominę sandarą, jų topografinę padėtį bei literatūros
3. Egzaminas
rūšinius ypatumus. Įgis studijavimo ir preparavimo įgūdžių, reikalingų studijavimas
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui. Be to, žinos
veterinarinės anatomijos terminiją lietuvių ir lotynų kalbomis.
Laboratoriniai ir egzotiniai gyvūnai. Baigęs dalyko studijas studentas įgys
žinių ir gebės atlikti etinę diagnostiką sudėtingų praktinių situacijų, gebės
parengti paraišką leidimui gauti biomedicininiams tyrimams su žmonėmis,
eksperimentus atlikti su laboratoriniais gyvūnais; žinos laboratorinių gyvūnų
1. Apklausa raštu ir žodžiu
organizmo sistemų fiziologinius ypatumus ir skirtumus ir mokės taikyti 1. Seminarai,
2. Savarankiškas
2. Tarpiniai atsiskaitymai,
pagrindinius gyvūnų saugos ir gerovės užtikrinimo reikalavimus; gebės paimti
literatūros studijavimas 3. Egzaminas
kraujo, šlapimo mėginius ir juos paruošti tyrimams; gebės prižiūrėti, auginti,
veisti laboratorinius gyvūnus, mokės
alternatyvių metodų taikymo
reikalavimus, gebės nustatyti gyvūnui skausmo požymius ir taikyti
nuskausminimą, mokės taikyti eutanazijos metodus.
Gyvūnų fiziologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: 1. Seminarai
analizuoti, vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių nervų, raumenų, jutimo organų, 2. Savarankiškas

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai

kvalifikaciją,
− savarankiškai
studijuoti
profesinę
literatūrą
asmenybės
tobulėjimui.

endokrininės sistemos, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šalinimo,
virškinimo, reprodukcijos sistemų, aukštosios nervinės veiklos, medžiagų ir
energijos apykaitos savitumus bei reguliacijos mechanizmus. Gebės vertinti ir
interpretuoti gyvūnų kraujo, šlapimo, pieno biocheminius ir morfologinius
rodiklius, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų aktyvumo ir
virškinimo trakto fermentų veiklos duomenis. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Paukščių anatomija ir histologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir
gebės: įvertinti naminių ir dekoratyvinių paukščių organų būklę pagal
anatominius ir histologinius jų požymius, paruošti histologinius preparatus iš
tiriamosios medžiagos. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

praktinis (tiriamasis) 3. Pranešimas
darbas
4. Egzaminas
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
(preparavimas)
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

Analizinė chemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: saugiai
dirbti cheminėje laboratorijoje; atlikti tiriamųjų gyvūninės ir negyvūninės
kilmės maisto žaliavų ir pašarų kokybinę analizę, taikant: bendruosius analizės
metodus; taikyti svorio ir tūrio analizės metodus bei bendriausius fiziko- 1. Laboratoriniai
cheminiu metodus (spektrofotometrijos ir potenciometrijos – pH-metrijos, darbai
jonometrijos – metodus); apskaičiuoti reagentų kiekius, reikalingus paruošti
analizei būtiniems tirpalams, patikrinti paruoštųjų tirpalų kokybę; gebės
identifikuoti analitinio darbo klaidas ir jas taisyti; palaikyti laboratorijoje tvarką,
vesti atliktos analizės rezultatų dokumentavimą.

Taikomoji chemija. Sėkmingai baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių apie
cheminių medžiagų sudėtį, struktūrą, cheminio ryšio tipus, cheminių reakcijų
kinetiką, kryptingumą, taikomąją vertę bei biologiškai aktyvių medžiagų
sklaidos problemas; Pažinti, analizuoti ir vertinti cheminės reakcijos,
vykstančios analizės metu, tipą; Nagrinėti neutralizacijos, jonų mainų,
oksidacijos – redukcijos reakcijas; Atlikti skaičiavimus: tirpalo komponentų,
tirpalų koncentracijų, darbo paklaidų, vandenilio jonų, hidroksijonų, pH, pOH
rodiklių; Įgis savarankiško darbo įgūdžius, reikalingus kitų dalykų studijoms bei

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Kontrolinės užduotys
4. Egzaminas

1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Pratybos
2. Pranešimas
3. Seminaras
3. Egzaminas
4. Savarankiškas
literatūros studijavimas

būsimai darbinei veiklai.
Klinikinė diagnostika ir biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: Mokės prieiti prie gyvūno, sugebės jį fiksuoti ir sutramdyti. Galės
paimti iš bet kurio gyvūno kraują ir atlikti kraujo fizinių ir cheminių savybių
tyrimą, kad patikslinti susirgimo priežastį. Išmokęs klinikinės diagnostikos
discipliną, įsisavinęs bendruosius ir specialiuosius tyrimo metodus, teisingai
įvertinęs gyvūno ligos būklę priims teisingą sprendimą apie tolimesnę gyvūno
ligos būklę. Nepakakus žinių apie teisingą ligos priežasties nustatymą, studentas
pasitelks specialiuosius tyrimo metodus. Įgis gyvulių ligų diagnostikos,
profilaktikos, gydymo biocheminius pagrindus, gebės valdyti turimą
laboratorinę įrangą, gebės nustatyti įvairius kraujo ir šlapimo biocheminius
rodiklius, gebės identifikuoti ligų ir patologinių procesų genezės molekulinius
mechanizmus, gebės savarankiškai interpretuoti gautus tyrimo rezultatus,
pateikti pirminę susirgimo diagnozę.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
darbas-klinikinis
gyvūno tyrimas
4. Literatūros
studijavimas
5. Laboratoriniai
darbai
6. Interpretacijos
7. Savarankiškas
praktinis darbas

Gamtinių junginių chemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
apibūdinti medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmatkų formules, jų chemines
savybes, izomerijos rūšis, paplitimą gamtoje; pagal individualią užduotį atlikti
bioorganinių junginių susidarymo reakcijas, stebėti reakcijų efektus, atlikti
atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines atpažinimo reakcijas ir
daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausių bioaktyvių junginių
struktūrą, chemines savybes ir biologines funkcijas; gebės analizuoti ir
apibendrinti infromaciją, gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą
užduotį, įgytas žinias panaudoti kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo
praktiniame darbe.

1. Laboratoriniai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
darbai
2. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Savarankiškas
3. Egzaminas
literatūros studijavimas

Biochemija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibūdinti
medžiagų apykaitos metabolitų ir pirmtakų chemines savybes, izomerijos rūšis,
paplitimą gamtoje; atlikti organinių junginių kitimų reakcijas, stebėti reakcijų
efektus, atlikti atskirų junginių klasių arba funkcinių grupių kokybines
atpažinimo reakcijas ir daryti išvadas apie junginių savybes, žinos svarbiausius
angliavandenių, lipidų, baltymų, nukleorūgščių struktūrą, chemines savybes ir
biologines funkcijas, skilimo ir sintezės kelius; pagal tyrimų rezultatus gebės

1. Laboratoriniai
darbai
3. Savarankiškas
studijavimas

1. Praktikos darbų
vertinimas
2. Koliokviumai
3. Laboratorinių darbų
gynimo testas
4. Interpretacijų sprendimai
5. Baigiamasis egzaminas.

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas

formuluoti išvadas siejant jas su gyvūnų sveikatos būkle; mokės medžiagų ir
energijos apykaitos ypatumus ir reguliaciją, jos kitimų priežastis, siejant jas su
gyvūnų organizmo funkcijomis, nusakyti biologinių srautų (RNR, DNR ir
baltymų biosintezė) ypatumus; gebės analizuoti ir apibendrinti informaciją,
gebės dirbti grupėje ir porose vykdant tam tikrą užduotį, įgytas žinias panaudoti
kitų dalykų įsisavinimui bei pritaikyti jas savo praktiniame darbe.
Ekologinės gyvulininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: savitai kurti ir taikyti idėjas ekologiškai ūkininkaujant, ypač
ekologinės gyvulininkystės sferoje, naudojant įgytus praktinius įgūdžius ir
teorines žinias.

Civilinė sauga. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Analizuoti ir
vertinti radiacinę ir cheminę būklę, pasirinkti tinkamiausią gyvūnų ir žmonių
apsaugos būdą ir organizuoti veterinarinio apvalymo, nukenksminimo bei
gelbėjimo darbus.
Ekologija ir gamtosauga. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
žinoti pagrindines ekologijos ir gamtosaugos mokslų sąvokas ir esmę;
ekosistemų funkcionavimo ir raidos dėsningumus; aplinkos vertinimo kriterijus;
nusakyti pagrindinius aplinkos veiksnius, įtakojančius žmogaus ir gyvūnų
sveikatą, bei gyvūninės kilmės maisto produktus; savarankiškai analizuoti ir
nustatyti ekologines ir gamtosaugos problemas ir argumentuoti pateikiamas
išvadas ir sprendimus; taikyti gamtos apsaugos įstatymus savo veikloje.

Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių
ir gebės: įvertinti ir skirti natūralų gyvūnų elgesį nuo nenatūralaus (sutrikusio,
patologinio); įvertinti gyvūnų prisitaikymo laipsnį prie gyvenimo aplinkos ir
mokėti nustatyti gerovės užtikrinimo laipsnį; rasti nenatūralaus gyvūnų elgesio
priežastis ir jas pašalinti.
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literatūros studijavimas
RVASVT sistema. Baigęs dalyko kursą studentas žinos RVASVT sistemos
diegimą maisto įmonėse reglamentuojančių teisės aktų pagrindines nuostatas ir
reikalavimus; bendrus GGT ir GHT principus; bendrus RVASVT plano
sudarymo principus įvairaus tipo maisto įmonėse. Bendrus maisto gamybos ir
saugos (būtinųjų programų) principus. Gebės formuluoti problemas ir rasti
sprendimus užtikrinant maisto kokybės ir saugos valdymą. Įvertinti esamą
nekenksmingo maisto gamybos sistemą; Aprašyti produktą; Sudaryti ir
patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą;Įgyvendinti RVASVT
principus: identifikuoti potencialius RV, aptarti kontrolės priemones, nustatyti
SVT, nustatyti SVT kritines ribas, Nustatyti SVT stebėsenos sistemą, nustatyti
korekcinius veiksnus, nustatyti patikrinimo procedūrą, sutvarkyti registravimą
(dokumentavimą) ir registravimo (dokumentavimo)žurnalų saugojimą; Atlikti
RVASVT sistemos auditą.
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Aplinkos ir gyvūnų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir suformuoti įvairių gyvūnų rūšių aplinką ir gyvūnų higienos
pagalba pasiekti maksimalią gyvūnų gerovę. Gebės vertinti ir interpretuoti
vandens fizinių, cheminių, biologinių rodiklių bei pašarų kokybės tyrimų
duomenis. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
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Maisto produktų higiena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti ir susieti saugaus ir kokybiško maisto užtikrinimo principus
pradedant nuo žaliavos gavimo, baigiant pateikimu vartotojui. Gebės
identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio tikrinimo metu ir
sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio tikrinimo metu. Gebės
imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą, paimti mėginius laboratoriniams
tyrimams ir interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir mikrobiologinius
rodiklius. Įgis žinių apie maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus
bei gebės juos taikyti praktikoje. Gebės vertinti maisto įmonių veterinarinęsanitarinę būklę bei žmonių asmens higieną ir jos reikalavimų laikymąsi. Įgis
žinių apie gyvūnų skerdimo ir jų mėsos bei subproduktų perdirbimo
technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, įvairių maisto
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saugą užtikrinančias kontrolės sistemas, maisto žaliavų bei produktų kontrolės
būdus, gebės kontroliuoti maisto gamybos procesą. Gebės sumažinti maisto
produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei apsaugoti žaliavas ir
produktus nuo mikrobinės taršos. Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūninės ir
negyvūninės kilmės maisto saugos ir kokybės rodiklius, riziką vartotojų
sveikatai, atsirandančią maisto gamybos metu. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Analizuoti ir vertinti rentgenologinio tyrimo rezultatus, atlikti
pirminę dozimetrinę kontrolę, interpretuoti radiometrinės ir radiocheminės
analizės rezultatus, gebės atskirti jonizuojančiosios spinduliuotės bei
radionuklidų sukeliamą patologiją bei gydyti nukentėjusius gyvūnus. Gebės
saugiai naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius savo praktinėje
veikloje. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus
nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Infekcinės, invazinės ir neužkrečiamosios žuvų ligos ir tvenkininės
žuvininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti ir įvertinti tvenkininių žuvų ligas sukeliančias priežastis, diagnozuoti,
gydyti tvenkininių žuvų ligas, tinkamai parinkti profilaktikos ir kovos su
užkrečiamomis ligomis priemones. Studentas įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.
Akušerija ir ginekologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Savarankiškai vertinti gyvulio reprodukcinę fiziologiją ir atskirti nuo
patologijos, identifikuoti susirgimą, diferencijuoti nuo kitų sutrikimų, parinkti
racionaliausią gydymą, numatyti ligos baigtį, organizuoti profilaktikos
priemones
Smulkių gyvūnų chirurginė topografija ir traumatologija. Baigęs dalyko
kursą studentas įgis žinių ir gebės: atpažinti traumuotą pacientą, įvertinti jo
būklę, organizuoti pirmos pagalbos teikimą. Nustatyti intervencinio gydymo
skubumo būtinumą, paskirti racionalų gydymą, derinant intervencinius ir
terapinius bei siūlyti profilaktikos priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
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Reprodukcijos biotechnologijos pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės:
įvertinti sąlygas, kada tikslinga taikyti reprodukcinės
biotechnologijos metodus paveikiant reprodukcinę funkciją, nepažeidžiant
gyvūno gerovės ir išlaikant natūralius populiacijos bruožus. Gebės pasirinkti
žmogui reikalingą metodą, įgalinantį maksimaliai paisyti gyvūno kaip gyvybės
formos egzistencijos teises.
Gebės įvertinti lytinio ciklo moduliavimo
galimybes ir metodus, atlikti svarbiausias reprodukcinės biotechnologijos
procedūras su lytinėmis ląstelėmis ir ankstyvaisiais embrionais: kiaušialąsčių
gavimą, embrionų surinkimą, raidos vertinimą, embrionų perkėlimą,
kriokonservavimą, mikrochirurginę intervenciją.
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Veterinarinė farmakologija ir farmacija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis 1. Seminarai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
žinių ir gebės: skirti vaistinių medžiagų grupes, žinos veikliųjų vaistinių 2. Savarankiškas
2. Testai
medžiagų veikimo mechanizmą ir pasiskirstymą organizme, šalutinius poveikius literatūros studijavimas
3. Egzaminas
ir dozes, mokės išrašyti receptą.
Vaistiniai ir nuodingi augalai gyvulininkystėje. Baigęs dalyko kursą
studentas įgis žinių ir gebės: Analizuoti, vertinti Lietuvoje dažniausiai
augančius vaistingus ir toksinius augalus, jų reikšmę, supras augalų veikliųjų
1. Apklausa raštu ir žodžiu
1. Savarankiškas
medžiagų poveikį gyvūno organizme. Gebės sudaryti vaistinių augalų arba
2.Testai
literatūros studijavimas
žaliavų rinkinius ir juos mokės vartoti sergant gyvūnams įvairiomis ligomis. Įgis
3. Egzaminas
studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei
profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

Veterinarinė chirurgija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
atpažinti chirurginį pacientą, nustatyti intervencinio gydymo skubumo
būtinumą, mokės metodiškai ištirti pacientą, tiksliai diagnozuoti ligą, nustatyti
jos kilimo priežastis, paskirti racionalų gydymą bei siūlyti ir taikyti profilaktikos
priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

Veterinarinė toksikologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių apie
pagrindines toksikologijos moksle vartojamas sąvokas ir terminus, ES ir LR
įstatymus reglamentuojančius chemines medžiagas ir kompetentingas
institucijas, toksiškumą, toksikokinetikos ir toksikodinamikos principus, nuodų
ir apsinuodijimų klasifikaciją, stadijas, dažnį, priežastis, apsinuodijimų
diagnostikos principus, pagrindinius apsinuodijimų sindromus ir gydymo
principus bei įvairių cheminių medžiagų, grybų, augalų ir gyvūnų sukeliamus
apsinuodijimų ypatumus, jų patogenezę, diagnostiką, patologinius–
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morfologinius pakitimus, gydymą ir profilaktiką bei plinkos ir maisto
toksikologijos pagrindus. Gebės vertinti ir interpretuoti laboratorinio tyrimo
duomenis, praktiškai taikyti specifinio ir bendrojo gydymo bei profilaktikos
priemones ir saugiai utilizuoti kritusius dėl apsinuodijimo gyvūnus. Įgis
studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžių, reikalingų praktinei
profesinei veterinarijos gydytojo veiklai.
Veterinarinė mikrobiologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir
gebės: savarankiškai atlikti mikrobiologinio tyrimo metodus: tiriamosios
klinikinės /patologinės medžiagos tiesioginę mikroskopiją, grynos kultūros
išskyrimą ir identifikavimą, serologines/imunologines reakcijas, molekulinės
biologijos tyrimo metodus; naudotis šiuolaikiška laboratorine technika ir
metodikomis, greitaisiais mikroorganizmų identifikavimo rinkiniais,
savarankiškai interpretuoti bakteriologinių, imunologinių, molekulinės
biologijos tyrimų rezultatus, išskirti ir identifikuoti patogeninius
mikroorganizmus – gyvūnų infekcinių ligų sukėlėjus.
Veterinarinė imunologija ir virusologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: analizuoti, vertinti susieti įvairių gyvūnų rūšių imuninio atsako
mechanizmus: imuninės sistemos ląteles ir jų funkcijas, pagrindinius įgimto ir
įgyto imuniteto principus, imunologinį atpažinimą, efektorinę reakciją,
imunologinį reguliavimą, imunologinę atmintį, humoralinio ir ląstelinio
imuniteto mechanizmus, įskaitant antikūnų produkciją ir sąveiką su antigenu, T
linfocitų ir NK ląstelių citotoksiškumą, komplemento sistemos aktyvavimą.
Studentas turės specialių žinių apie apie imunitetą bakterijoms, virusams ir
parazitams, organų atmetimo reakcijas, imunitetą kūno paviršiuje, priešnavikinį
imunitetą, padidinto jautrumo reakcijas, įskaitant maisto alergiją, kompanijos ir
produkcijos gyvūnų pasyvią ir aktyvią imunizacijas., o taip pat gebės atlikti
pagrindines imunologines reakcijas ir įvertinti gautus rezultatus. Taip pat įgis
žinių apie virusų prigimtį ir morfologiją, struktūrą ir cheminę virusų sudėtį, įgis
žinių apie virusų genetiką, jų replikacijos mechanizmus ir virusinių ligų
patogenezę. Gebės atpažinti gyvūnų virusines ligas, parinkti virusinių ligų
diagnostines priemones, įvertinti laboratorinių tyrimų rezultatus, parinkti
tinkamas profilaktikos priemones.

Klinikinė endokrinologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Vertinti ir atskirti įvairių rūšių hormonų sekrecijos savitumus ir susieti tai su
organizme vykstančiais procesais bei jų reguliavimo mechanizmais; Gebės
įvertinti endokrininėmis ligomis sergančių gyvūnų organizmo funkcinę būklę,
atskirti sveiką gyvūną nuo sergančio, diferencijuoti vienas endokrinines ligas
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nuo kitų ir paaiškinti atsiradusių požymių pasireiškimo patogenezę. Gebės
parinkti efektyvius endokrininių ligų diagnostikos metodus ir interpretuoti
gautus tyrimo rezultatus.
Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Atlikti, analizuoti, vertinti gyvūnų sveikatos, gerovės ir
maisto saugos valstybinės kontrolės rezultatus. Bendradarbiauti su veterinarijos
srities ir kitomis įstaigomis, dirbti tarpdalykinėje komandoje ir tarptautinėje
erdvėje.
Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei
profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Veterinarinė patologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti tarpusavyje ir interpretuoti bendruosius patologinius
procesus, jų priežastis ir patogenezę; nustatyti įvairių gyvūnų rūšių nervų,
raumenų, jutimo organų, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šlapimo
išskyrimo, virškinimo organų sistemų patomorfologinius pokyčius įvairių ligų
atvejais; atlikti patologinius anatominius ir histopatologinius tyrimus, rašyti
patologinio anatominio tyrimo aktus, atskirti labiausiai paplitusias gyvūnų
paveldimas ligas ir gebės jas diagnozuoti bei nustatyti.
Antroji (trečioji) užsienio kalba-pirmas lygis. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: skaityti ir rašyti užsienio kalba, kalbėti buitinėmis temomis,
suprasti pašnekovą ir dalyvauti pokalbyje, parašyti privatų bei oficialų laišką.
Antroji (trečioji) užsienio kalba-antras lygis. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: tiksliai suvokti bei perimti kalba teikiamą, kultūrinę patirtį;
kalbėti, išklausyti ir suprasti, dalyvauti kalbinėje veikloje; gebės suprasti
pagrindines stilistes gramatikos priemones ir jų vartojimo sferas.
Profesinė kalba. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: taisyklingai
vartoti specialybės leksiką, terminų junginius. Morfologiškai ir etimologiškai
analizuoti dažniausiai vartojamus anatomijos, histologijos ir kt. veterinarijos
terminus, versti juos. Ruošti ir pristatyti viešąsias kalbas.

Dalykinis užsienio kalbos stilius. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir
gebės: Taisyklingai vartoti dalykinį užsienio kalbos stilių, suprasti visų tipų
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1. Praktikos darbai,
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Specialybės užsienio kalba. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
2. Savarankiškas
2. Pranešimas
taisyklingai vartoti specialybės leksiką, terminų junginius; analizuoti dažniausiai
praktinis darbas
3. Kontrolinis darbas
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versti juos; rašyti santraukas, anotacijas, reziumė.
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Užsienio kalbos mokėjimo tobulinimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
2. Savarankiškas
2. Pranešimas
žinių ir gebės: taisyklingai ir rišliai vartoti rašytinę ir sakytinę užsienio kalbą
praktinis darbas
3. Kontrolinis darbas
kasdienėse situacijose; pradėti studijuoti mokslo populiariąją literatūrą užsienio
3. Savarankiškas
4. Kolokviumas
kalba ir pasirengti laikyti egzaminus įvairiems sertifikatams.
literatūros studijavimas 5. Egzaminas
Gyvulių veisimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: gebės 1. Paskaitos
1. Apklausa raštu ir žodžiu
analizuoti ir vertinti gyvūnų požymius, taikyti atrankos ir parankos principus, 2. Savarankiškas
2. Tarpiniai atsiskaitymai
gyvūnų veisimo metodus, įgis žinių apie giminingo poravimo taikymo tikslus ir darbas
3. Egzaminas
uždavinius, gyvūnų genotipo ir aplinkos veiksnių bei jų tarpusavio sąveikos
įvertinimo bei gyvūnų veislinės vertės nustatymo principus; gebės analizuoti
gyvulių produktyvumo ir veislininkystės apskaitos duomenis, juos apibendrinti
ir prognozuoti selekcijos rezultatus. Įgis žinių apie gyvūnų veislininkystės
įstatyminę bazę. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Žirgininkystės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
įvertinti arklių eksterjerą bei kondicijas, mokės atpažinti įvairių veislių arklius,
įvertinti jų eksterjerą, išmatuoti pagrindinius arklio kūno metmenys, įvertinti jų
kondicijas. Studentai sugebės įvertinti žirgynų infrastruktūrą , arklių 1. Praktikos darbai
1. Apklausa žodžiu,
2. Tarpiniai atsiskaitymai
reprodukcines, veisimo, auginimo ir treniravimo bei sportinių žirgų 2. Savarankiškas
eksploatavimo technologijas.
literatūros studijavimas 3. Egzaminas
Sugebės sukurti profilaktines monitoringines žirgų sveikatingumo ir aukšto
darbingumo programas. Sugebės įvertinti žirgų kokybinius rodiklius bei jų
funkcinę būklę.
1. Savarankiškas
1. Apklausa žodžiu
darbas
2. Tarpinis atsiskaitymas
Teisės pagrindai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: apibrėžti 2. Savarankiškas
3. Egzaminas
teisės sampratą, pagrindines teisines sąvokas, teisinio reguliavimo apimtį, literatūros ir teisės aktų
skirtingų sričių teisinio reguliavimo ypatybes. Apibūdinti ikiteisminio ir teismo
proceso eigą ir įvardinti jį vykdančias institucijas. Apibūdinti Lietuvos teisinę

sistemą, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisinio reguliavimo įtaką studijavimas
teisiniam reguliavimui Lietuvoje.
Veterinarijos teisė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti, vertinti, susieti įvairių teisė aktų ryšį su VMVT ir jai pavaldžiose
įstaigose vykdoma veterinarinės medicinos teisėkūra ir teisės aktų taikymu,
koordinavimu, dokumentais, reglamentuojančiais veterinarinę mediciną, Gebės
juos taikyti. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius,
reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Genetika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: žinos pagrindinius
formaliosios genetikos dėsnius, gebės jais naudoti, žinos DNR ir RNR struktūrą
bei funkcijas ląstelėje, genų raiškos mechanizmus prokariotuose ir eukariotuose,
mokės atpažinti mutagenezės principus, rekombinantinės DNR panaudojimą,
žinos chromosominę paveldimumo teoriją, chromosomų sandarą gebės
identifikuoti chromosomų skaičiaus ir struktūros pakitimus, bus žinomi ir galės
panaudoti kiekybinių požymių paveldimumo principus, gebės atpažinti
mutacinius procesus, jų sukeltus pakitimus, naudosis populiacinės genetikos ir
evoliucines genetikos metodais bei juos taikys analizuojant populiacijas.
Teismo veterinarija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Atlikti
gyvūnų lavonų, gyvų gyvulių, daiktinių įrodymų ir dokumentinės medžiagos
vertinimą teisminiais atvejais, paruošti argumentuotas teisminės ekspertizės
išvadas. Žinos dažniausiai dažniausiai pasitaikančių teisminio nagrinėjimo
atvejų tyrimo ir sprendimo būdus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
Veterinarinė epidemiologija ir infekcinės ligos. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: Surinkti, analizuoti bei vertinti infekcinių ligų įvairius
epidemiologinius duomenis, infekcinių ligų profilaktikos, kontrolės bei
likvidavimo programas. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
Žemės ūkio ekonomika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
suprasti rinkos ekonomikos privalumus ir ribotumą, vartotojų ir gamintojų
elgseną, priimamų sprendimų motyvus, ekonominius procesus nacionalinio ir
pasaulinio ūkio lygiu, suvokti Lietuvos ekonomikos vietą pasauliniame ūkyje

1. Savarankiškas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
praktinis darbas
2. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Savarankiškas
3. Pranešimas
literatūros studijavimas 4. Egzaminas

1. Paskaitos
2. Laboratoriniai
darbai

1. Alikta
2. Egzaminas
3. Kaupiamsis balas

1. Paskaitos
(vizualizuotos)
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas

1. Savarankiško praktinio
(tiriamojo) darbo
vertinimas
2. Kursinio darbo vertinimas
3. Atsakymas žodžiu

1. Seminarai,
2. Savarankiškas
praktinis (tiriamasis)
darbas
3. Savarankiškas
literatūros
studijavimas
1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
literatūros

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Pranešimas
4. Egzaminas
1. Apklausa žodžiu
2. Koliokviumai.
3. Egzaminas

bei jos raidos tendencijas, palyginti skirtingomis ekonominėmis teorijomis studijavimas
pagrįstas ekonomines sistemas
Biomatematika ir biostatistika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir 6. Paskaitos
Apklausa raštu ir žodžiu,
gebės savarankiškai atlikti matematinius-statistinius tyrimus; rinkti, sisteminti, 7. Savarankiškas
tarpiniai atsiskaitymai,
analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti veterinarinius duomenis; taikyti realių
darbas
egzaminas
reiškinių statistinius modelius. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai, sisteminiam mąstymui ir
reiškinių vertinimui bei savo asmenybės formavimui.
1. Paskaita
1. Praktinių ir savarankiškų
2. Seminaras
užduočių pristatymas
3. Diskusijos
2. Apklausa žodžiu, raštu
4. Focus grupės
3. Individualūs bei grupiniai
5. Informacijos paieška pranešimai žodžiu bei raštu
tradiciniuose ir
4. Kolokviumas
internetiniuose
5. Egzaminas
Sociologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: įsisavinti
šaltiniuose
pagrindines sociologijoje naudojamas sąvokas, terminus ir jų apibrėžimus;
6. Literatūros ir
analizuoti pagrindinių teorinių perspektyvų, teorinių požiūrių pagrindinius
šaltinių analizė
principus ir taikyti realių socialinių reiškinių analizėje; įgyti žinių apie laikomus
7. Atvejų studijos
svarbiausiais sociologijos mokslo atstovus, esminius jų darbus bei
8. Grupinė diskusija
dominuojančias sociologinės analizės temas; kritiškai analizuoti, (pa)aiškinti,
9. Situacijų analizė
prognozuoti ir įvertinti individo, grupės, organizacijos, visuomenės ir pasaulinės
10. Vaizdo įrašų
sistemos lygmenyse įvairius socialinius veiksmus ir galvojimo būdus tiek
analizė
Lietuvos, tiek Vakarų visuomenių kontekste; taikyti sociologines teorijas
11. Individualus ir
empiriniuose tyrimuose bei panaudoti empirinių tyrimo metodus.
grupinis darbas
12. Komandinio darbo
metodai
13. Refleksija
14. Kryžiažodžių
sudarymas ir
sprendimas
Apskaita ir finansai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės suprasti 1. Paskaitos
1. Koliokviumai
pagrindinius apskaitos ir finansų principus. Diskutuoti su finansininku apskaitos 2. Praktiniai
2. Egzaminas
ir finansų klausimais. Gebės sudaryti finansinės atskaitomybės formas, užsiėmimai
apskaičiuoti svarbiausius mokesčius ir įmokas. Supras sąskaitų planą ir gebės 3. Savarankiškas
juo naudotis. Mokės taikyti sąskaitų kodus, registruojant ūkines operacijas. darbas
Mokės skaityti ir vertinti pagrindinę ūkinės veiklos finansinę ataskaitą.

1. Seminarai
ES institucijos ir politika. Baigęs dalyko kursą studentai įgis išsamių žinių apie 1. Paskaitos
2. Kursinis darbas
Europos vienybės idėjų raidą nuo Antrojo pasaulinio karo metų iki šių dienų. Jie 2. Seminarai
3. Egzaminas
supras įvairių laikotarpių Europos vienybės koncepcijas, jų atsiradimo priežastis 3. Kursinis darbas
bei su jų realizavimu susijusius politinius, ekonominius ir socialinius procesus,
taip pat dabartinio Europos integracijos etapo genezę ir Europos Sąjungos
funkcionavimo ekonominius, teisinius ir politinius principus.
Studentai bus įgiję šiuolaikinių ir aktualių žinių apie teisinį ES vidaus rinkos
mechanizmo funkcionavimą; gebės praktikoje taikyti Bendrijos teisines
taisykles, reguliuojančias prekių, asmenų, kapitalo judėjimą bei įmonių steigimą
Europos Sąjungos teritorijoje; supras konkurencijos teisės pagrindinius
principus. Studentai gebės savarankiškai susirasti reikiamos informacijos
šaltinius ir mokės analizuoti ir vertinti su integracijos procesais susijusią
informaciją bei taikyti ją naujose situacijose.
1. Paskaita
Praktinių ir savarankiškų
2. Pratikos darbai
užduočių pristatymas,
3. Diskusijos
apklausa žodžiu, raštu,
4. Informacijos paieška individualūs bei grupiniai
tradiciniuose ir
pranešimai žodžiu,
internetiniuose
egzaminas
Vadyba ir rinkodara. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: suvokti
šaltiniuose
pagrindines vadybos kategorijas, apibūdinti vadovo savybes ir jo darbo turinį,
5. Literatūros ir
įgyti žinių apie verslo organizacijos sampratą; pagrindines valdymo funkcijas ir
šaltinių analizė
metodus; išmanyti veterinarijos paslaugų verslo įmonės pagrindines valdymo
6. Atvejų studijos
veiklas ir jų turinį, įgyti žinių apie veterinarijos paslaugų verslo įmonės
7. Grupinė diskusija
rinkodaros pagrindinius elementus.
8. Situacijų analizė
9. Vaizdo įrašų analizė
10. Individualus ir
grupinis darbas
11. Komandinio darbo
metodai
1. Laboratorinių darbų
1. Paskaitos
rezultatų pateikimas raštu ir
2. Laboratoriniai
Biologinė fizika. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės suprasti
gebėjimas atsakyti į
tiksliųjų mokslų ir veterinarinės medicinos integracijos reikšmę, taikyti
darbai.
dėstytojo pateiktus klausimu
3. Savarankiškas
tyrimo tema.
fizikinius tyrimo metodus ir analizuoti jų rezultatus.
darbas.
2. Koliokviumai.
3. Baigiamasis egzaminas.

Informacinių technologijų taikymas biomedicinos studijose. Baigęs dalyko
kursą studentas įgis žinių ir gebės: naudotis ALEPH, LIBIS bibliotekinėmis
programomis, tarptautinėmis duomenų bazėmis. Mokės sisteminti turimą
informaciją ir atrinkti tai ką reikia cituoti rašto darbuose, vizualizuoti, tinkamai
pasiruošti kursinių ar baigiamųjų darbų pristatymui ir gynimui.
Įvadas į studijas ir informacinės technologijos. Baigęs dalyko kursą
studentas įgis žinių ir gebės: pažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti
jų sprendimo būdus taikant šiuolaikines informacines technologijas, spręsti
profesines problemas, susijusias su kokybine ir kiekybine informacija, taikyti
dalykines žinias sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo
pobūdžio uždavinius.
Melžimo mechanizavimo raida. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir
gebės: įvertinti ir analizuoti įvairaus dydžio ūkiuose naudojamą melžimo įrangą,
reikalavimus melžimui.

1. Paskaitos
2. Praktiniai darbai
3. Savarankiškas
darbas
1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
3. Savarankiškas
darbas

1. Informacijos paieškos
strategijos paruošimas,
literatūros paieška ir atranka,
literatūros sąrašo sudarymas.
2. Savarankiškų darbų
paruošimas.
3. Baigiamasis egzaminas
1. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Egzaminas

1. Laboratoriniai
1. Tarpiniai atsiskaitymai
darbai
2. Baigiamoji įskaita
3. Savarankiškas
literatūros studijavimas

Ląstelės biologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: suvokti
biologinių sistemų sudėtingumą ir suprasti esminius jų organizacijos principus
bei šiuolaikinės ląstelės biologijos problemas ir atradimus ir juos pritaikyti; 1. Paskaitos
2. Seminarai
gebės taikyti ląstelės biologijos žinias kitų programos dalykų studijose –
genetika, histologija, biochemija, mikrobiologija.
Taikomoji biologija ir laboratoriniai gyvūnai. Baigęs dalyko kursą studentas
įgis žinių ir gebės: analizuoti, vertinti ir susieti įvairių augalų ir gyvūnų rūšių 1. Paskaitos
sandaros ir fiziologinius ypatumus, atpažinti rūšis ir mokėti jas panaudoti 2. Seminarai
praktinėje veikloje.

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas.

1. Apklausa raštu ir žodžiu
2. Tarpiniai atsiskaitymai
3. Egzaminas.

Pašarų gamyba ir kokybės kontrolė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių 1. Praktiniai darbai
1. Apklausa raštu ir žodžiu
2.
Savarankiškas
2. Pranešimas
ir gebės: analizuoti ir vertinti pievų ir ganyklų pašarinių žolių, šakniavaisių,
šieno, šiaudų, žolės miltų, šienainio, siloso, augalininkystės produkcijos literatūros studijavimas 3. Tarpiniai atsiskaitymai
4. Egzaminas
perdirbimo atliekų, kombinuotųjų pašarų ir jų papildų kokybinius ir
maistingumo rodiklius, susiejant juos su gyvūnų gerove, sveikatingumu ir
gaunama produkcija. Gebės atlikti pašarų apskaitą ir paskaičiuoti sušėrimo
normas gyvūnams. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžių,

reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai ir savo asmenybės formavimui.
Bendroji kinologija ir felinologija. Baigęs dalyko kursą studentas įgis ir gebės:
analizuoti, vertinti, skirti šunų ir kačių mitybinius aspektus, panaudojant sausus
visaverčius, konservuotus visaverčius ėdalus šunims ir katėms bei šuniukams,
šuniukams-našlaičiams, kačiukams ir kačiukams-našlaičiams. Gebės parinkti
gyvūninius ir augalinius produktus vykdant šėrimą natūraliu ėdalu. Atrinks
komponentus, kurie tinka vienu ar kitu atveju. Gebės parinkti specializuotas 1. Savarankiškas
dietas esant virškinamojo trakto susirgimams, inkstų ir šlapimo takų praktinis darbas
problemoms ar nutukusiems bei išliesėjusiems gyvūnams. Gebės vertinti maisto
medžiagų bei jų sudedamųjų dalių svarbą organizmui, jo sveikatingumui bei
gyvūnų produktyvumui ir reprodukcijai. Įgis studijavimo ir savarankiško
praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.

1. Apklausa žodžiu

Sportinių žirgų šėrimas. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
analizuoti, vertinti, susieti sportinių žirgų mitybos ypatumus, žirgų šėrimui
naudojamus
pašarus
(dietinius,
pašarinius
priedus,
visaverčius
kombinuotuosius), jų cheminę sudėtį ir maistingumą, šėrimą treniruočių ir
varžybų periodu, racionus žirgams, netaisyklingo arklių šėrimo pasekmes,
alimentinės kilmės susirgimus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei asmenybės formavimui.

1. Savarankiškas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
praktinis (tiriamasis)
2. Pranešimas
darbas
3. Tarpiniai atsiskaitymai
2. Savarankiškas
4. Egzaminas
literatūros studijavimas

Tarnybinė ir medžioklinė šunininkystė. Baigęs dalyko kursą studentas įgis
žinių ir gebės: Įruošti dresavimo aikšteles, kliūčių ruožus, gebės savarankiškai
vykdyti komandų kompleksus, pėdsakų sekimo įgūdžius, narkotikų paieškos
gebėjimus.

1. Paskaitos
2. Praktikos darbai
1. Apklausa žodžiu
3. Savarankiškas
2. Egzaminas
literatūros studijavimas

Pašarai ir gyvūnų mityba. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
Analizuoti, vertinti, ir tirti dirvožemius, nustatyti dirvos tręšimo būtinybę,
sudaryti sėjomainas, parinkti kovos priemones su ž. ū. augalų kenkėjais ir
ligomis, piktžolėmis, nustatyti pašarinių augalų maistingumą, pašarų
biochemines savybes, jų cheminės sudėties elementų fiziologinę reikšmę,
nustatymo metodus, pašarų maisto medžiagų ir jų struktūrinių elementų
virškinamumą, įsisavinimą bei apykaitos procesus, jų nustatymo metodus,
pašarų maistingumo įvertinimo metodus pagal apykaitos ir produkcijos energiją,
sudaryti ir analizuoti pašarų racionus įvairių rūšių ir gamybinių grupių ž. ū.

1. Savarankiškas
1. Apklausa raštu ir žodžiu
praktinis (tiriamasis) 2. Tarpiniai atsiskaitymai
darbas
3. Tarpinė įskaita, egzaminas
2. Savarankiškas
literatūros studijavimas

gyvūnams. Organizuoti gyvulių šėrimą įvairioms technologinėms grupėms
atsižvelgiant į pašarų sukaupimo normas. Pagal ūkyje sukaupiamų pašarų
kiekius ir kokybę, prognozuoti gyvulių produktyvumą bei sveikatingumą,
produkcijos kokybę ir numatyti profilaktikos priemones gyvulių alimentinės
kilmės susirgimams išvengti. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.
1. Paskaitos
Gyvūnų auginimo technologijos. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir 2. Savarankiškas
gebės: organizuoti galvijų, kiaulių, paukščių, avių ir ožkų, arklių, žvėrių, žuvų darbas
1. Egzaminas
3. Savarankiškas
auginimą, priežiūrą bei vertinti jų produkcijos kokybę.
literatūros studijavimas
Sportiniai žaidimai. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: atlikti 1. Paskaitos
technikos veiksmus pagal pasirinktas sporto šakas. Išmoks teisėjauti. Mokės 2. Pratybos (fizinių
pasirinkti pratimus fizinėms ypatybėms ir kompleksiniam gebėjimams ugdyti ir pratimų
1. Egzaminas
lavinti. Sugebės savarankiškai atlikti pasirinktos sporto šakos technikos demonstravimas,
elementus
aiškinimas)
Sveika gyvensena. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės:
1. Paskaitos
savarankiškai mankštintis. Taikys sveikos gyvensenos principus. Mokės sveikai
1. Egzaminas
2. Praktikos darbai
gyventi, grūdinsis, laikysis dienos rėžimo.
Gyventojų sportinio laisvalaikio organizavimas. Baigęs dalyko kursą
studentas įgys žinių ir išmoks teisėjauti. Mokės pasirinkti pratimus fizinėms
1. Paskaitos
ypatybėms ir kompleksiniam gebėjimams ugdyti ir lavinti. Sugebės
1. Egzaminas
2. Praktikos darbai
savarankiškai atlikti pasirinktos sporto šakos technikos elementus. Gebės
organizuoti sporto renginius.
1. Paskaitos
Kūno kultūra. Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: pasirinkti 2. Pratybos (fizinių
pratimus fizinėms ypatybėms ir kompleksiniam gebėjimams ugdyti ir lavinti. pratimų
1. Egzaminas
Sugebės savarankiškai atlikti pasirinktos sporto šakos technikos elementus.
demonstravimas,
aiškinimas)

1 Priedas 4 lentelė. Darbo grupės Veterinarinės medicinos studijų programai parengti sudėtis
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Prof. dr. Rasa Želvytė
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katedra, docentė

8 37 363692
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7.

Doc. dr. Alius Pockevičius

LSMU VA Užkrečiamų ligų katedra,
docentas
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.8.

Gintaras Turauskas
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gydytojas

8 648 71993

-

9.

Mintautas Sakavičius
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mintautas.sakavicius@gmail
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2 priedas. Baigiamųjų darbų rengimo tvarka
Veterinarinės medicinos studijų magistro baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir
vertinimo tvarka
Veterinarinės medicinos studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka
parengta vadovaujantis Senato 2010-10-29 nutarimu Nr.3-2-06 patvirtintu „Pirmosios ir antrosios
pakopų bei vientisųjų studijų reglamentu“, bei Veterinarinės medicinos studijų krypties
reglamentu (Žin., 2006, Nr. 12-443) ir jo pakeitimai (Žin., 2008-07-12, Nr. 79-3131. Ši tvarka
nustato Veterinarinės medicinos studijų programos baigiamojo darbo rengimą, gynimą ir
vertinimą LSMU Veterinarijos akademijoje. Asmenims, įvykdžiusiems studijų programą ir
apgynusiems baigiamąjį darbą, suteikiama veterinarijos gydytojo kvalifikacija ir magistro
kvalifikacinis laipsnis, išduodamas aukštojo mokslo diplomas bei jo priedėlis. Remiantis minėtais
dokumentais, parengti magistro baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai
(Januškevičienė G., Januškevičius A. Magistrų baigiamųjų darbų rengimo nurodymai1 Kaunas.
2010. 26 p.), kuriais vadovaujasi studentai.
Vientisųjų studijų VM programos magistrų baigiamieji darbai (toliau baigiamieji darbai)
pradedami rengti nuo 8 semestro pradžios. Jei studentas pageidauja, baigiamasis darbas gali būti
pradėtas rengti ir ankstesniame semestre. Baigiamųjų darbų tematika turi būti veterinarinės
medicinos krypties. Baigiamųjų darbų preliminarios temos dekanatui pateikiamos kiekvienais
metais iki einamųjų metų vasario 1 d. Kiekvienas studentas privalo pasirinkti atskirą baigiamojo
darbo temą. Baigiamojo darbo rengimui vadovauja baigiamojo darbo vadovas (toliau vadinama −
vadovas). Vadovu gali būti bendrojo ir specialaus lavinimo dalykų arba biomedicinos mokslo
pagrindų dalykų dėstytojas/daktaras arba mokslininkas. Studentas su vadovu aptaria ir suderina
darbo temą bei sudaro baigiamojo darbo rengimo ir vykdymo planą.
Baigiamųjų darbų rengimo tvarka
Vientisųjų studijų baigiamasis darbas turi būti savarankiškas, analitinis magistranto studijų
darbas, pagrįstas (priklausomai nuo magistrantūros mokslinio tiriamojo ar taikomojo pobūdžio)
savarankiškais moksliniais ar taikomaisiais tyrimais. Jis negali būti vien aprašomasis,
apžvalginis. Baigiamuoju darbu magistrantas turi parodyti savo sugebėjimą analizuoti pasirinktą
temą, savarankiškai atlikti tos krypties tyrimus, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą, formuluoti
tyrimų išvadas, vertinti kitų atliktus atitinkamos krypties darbus ir apibendrinti gautus rezultatus.
Baigiamąjį darbą turi sudaryti: titulinis lapas, priešlapis, turinys, santrumpos (jeigu reikia),
santrauka (anglų kalba), įvadas, literatūros apžvalga, medžiagos ir metodai, rezultatai, gautų
rezultatų aptarimas ir išvados, padėkos (jei autorius pageidauja) ir panaudotos literatūros
bibliografinis sąrašas.
Medžiagą baigiamajam darbui studentas renka savarankiško darbo valandomis ir praktikų
metu Akademijos klinikose bei katedrose, Praktinio mokymo ir bandymų centre, gyvulininkystės
ūkiuose, įmonėse, laboratorijose ir kitose institucijose, vykdančiose veterinarinę veiklą.
Studentui yra sudarytos sąlygos naudotis Akademijos katedrose, laboratorijose ir kituose
padaliniuose esančia įranga, reikalinga baigiamojo darbo rengimui.
Jeigu studentas su bendraautoriais yra paskelbęs ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius
studentų mokslinės draugijos konferencijų medžiagose, arba 2 straipsnius Lietuvos ar užsienio
recenzuojamuose leidiniuose arba 1 straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos
instituto (ISI) bazę arba recenzuojamuose tarptautiniuose leidiniuose, įrašytuose į tarptautines
duomenų bazes, baigiamojo darbo gali neruošti. Vietoj baigiamojo darbo, pateikiamos paskelbtų
straipsnių kopijos ir jų apibendrinimas.
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Baigiamųjų darbų rengimo eiga apsvarstoma 10 semestro pabaigoje katedros, kurioje
vykdomas darbas, posėdyje ir dekanatui pateikiamas protokolo išrašas, kuriame pažymėta ar
studentas įvykdė planuotas užduotis. Studentui, neįvykdžiusiam planuotų užduočių, fiksuojama
akademinė skola. Darbų gynimas organizuojamas 11 semestro pabaigoje.
Baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo tvarka
Baigiamuosius darbus vertina recenzentai ir baigiamųjų darbų gynimo komisija. Komisija
ir recenzentas darbą vertina vadovaudamiesi Veterinarijos fakulteto Tarybos posėdyje
patvirtintais (Prot. Nr. 06 (25)., 2010.04.14. „Magistrų baigiamųjų darbų rengimo nurodymais“.
Komisija sudaroma Rektoriaus įsakymu iš kompetentingų studijų krypties specialistų –
dėstytojų, mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų; komisijos pirmininku
skiriamas asmuo nedirbantis LSMU VA. Pirmininku yra skiriamas VMVT atstovas. Komisija
sudaroma ne mažiau kaip iš 5 narių; iš fakulteto, kuriame programa vykdoma, gali būti ne
daugiau kaip pusė komisijos narių (Veterinarinės medicinos studijų krypties reglamentas, ŠMM
įsak. Nr. 104, 2006.01.19.). Dekanas kiekvieno baigiamojo darbo vertinimui paskiria recenzentą,
kad studento baigiamojo darbo tema būtų artima recenzento atliekamo mokslinio darbo arba jo
išskirtinės kompetencijos sričiai. Recenzentas iki gynimo parašo recenzuojamo darbo recenziją,
kurioje įvertinamas atlikto darbo originalumas, atliktų darbų apimtis, kokybė, rengėjo
sugebėjimas analizuoti ir vertinti rezultatus, ir galutinis įvertinimas 10 balų skalėje.
Baigiamasis darbas arba mokslinių straipsnių apžvalga ginami viešame Komisijos
posėdyje. Studentas pranešimą pateikia žodžiu. Pristatymui skiriama iki 15 min. Po pristatymo
Komisija supažindinama su recenzento pastabomis ir magistrantas atsako į recenzento pastabas ir
klausimus. Atsakius į recenzento pastabas bei klausimus, toliau vyksta diskusija su komisijos
nariais. Komisijos nariai ir kiti dalyvaujantys asmenys pateikia klausimus pranešėjui. Gynimo
pabaigoje pasisako darbo vadovas (arba perskaitomas jo atsiliepimas) ir kiti norintys.
Komisija įvertina atlikto darbo originalumą, atliktų darbų apimtį, kokybę, rengėjo
sugebėjimas analizuoti ir vertinti rezultatus, pateikti turimą medžiagą gynimo metu, atsakyti į
pateiktus klausimus. Baigiamuosius darbus ir jų gynimą vertina visi komisijos nariai ir
recenzentas. Baigiamojo darbo įvertinimo pažymys nustatomas išvedant įvertinimo balų vidurkį
(atsižvelgiama ir į recenzento įvertinimą). Magistro baigiamasis darbas ir jo gynimas vertinamas
pagal 1 lentelėje pateiktus kriterijus („Magistrų baigiamųjų darbų rengimo nurodymais“, 5
priedas).
Baigiamojo darbo balas įrašomas į protokolą.
Komisijai įvertinus baigiamąjį darbą neigiamai, studentas gali ne anksčiau kaip po vienerių
metų pakartotinai teikti ginti pataisytą ar papildytą baigiamąjį darbą.
Vertinimo kriterijai leidžia objektyviai įvertinti studento pasiekimus.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS1
Magistro studijų baigiamasis darbas – savarankiška mokslinio darbo studija. Baigiamajame
darbe nagrinėjama svarbi mokslo arba gamybinė problema. Darbo kokybė, jo mokslinė vertė
laikoma labai svarbiu magistranto profesinio mokslinio pasiruošimo savarankiškai veikalai
kriterijumi. Darbą apgynus suteikiamas kvalifikacinis magistro laipsnis.
Ruošiant magistro studijų baigiamuosius darbus, privalu nagrinėti aktualias temas, kurios
reikšmingos mokslui ir praktinei veiklai. Būtina aiškiai apibrėžti baigiamojo darbo tikslą ir
uždavinius, apibūdinti nagrinėjamos temos teorinius ir probleminius klausimus, naudojantis
naujausios literatūros duomenimis. Nagrinėjamą problemą ir eksperimentinius tyrimus daugiau
sieti su Lietuvos ūkiu, mokslinius eksperimentus atlikti naudojant šiuolaikiškus tyrimo metodus.
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Darbe turi atsispindėti magistranto mokslinis išprusimas, praktinių dalykų išmanymas,
sugebėjimas nagrinėti mokslines problemas, mokėjimas apibendrinti sukauptas žinias ir pateikti
mokslinę ir praktinę reikšmę turinčias išvadas, jas pagrįsti.
Nurodymuose pateikta magistrų baigiamųjų darbų rengimo bei jų gynimo pagrindinės
sąvokos, teiginiai ir tvarka. Magistrų baigiamieji darbai saugomi LSMU VA bibliotekoje,
Elektroninių tezių ir disertacijų informacinėje sistemoje.
2. MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO SAMPRATA
1.
Magistro baigiamasis darbas – tai savarankiškas analitinis magistranto studijų
darbas, pagrįstas (priklausomai nuo magistrantūros mokslinio tiriamojo ar taikomojo pobūdžio)
savarankiškais moksliniais ar taikomaisiais tyrimais. Jis negali būti vien aprašomasis, vien
apžvalginis.
2.
Baigiamuoju darbu magistrantas turi parodyti savo sugebėjimą ne tik analizuoti
pasirinktą temą, vertinti kitų atliktus atitinkamos krypties darbus, sėkmingai atlikti tos krypties
tyrimus, bet ir aiškiai bei pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą
pagal šiuos nurodymus.
3. BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PASIRINKIMAS IR DARBO PLANAS
3.
Pagal fakulteto dekanato nurodytus terminus, darbo vadovą (studijas atitinkančios
mokslo krypties daktarą, per paskutinius 5 metus turintį ne mažiau kaip 2 mokslines publikacijas)
studentas, gavęs dėstytojo asmeninį sutikimą, suderinęs darbo temą ir sudaręs baigiamojo darbo
rengimo ir mokslinio darbo vykdymo planą, turi pasirinkti ne vėliau kaip iki spalio 15 d. (per
pirmąjį magistrantūros pusmetį), vientisųjų veterinarinės medicinos studijų programos studentai
magistrinio darbo temą 7 semestre (4 kursas) iki spalio 15 d. Magistrantų baigiamųjų darbų
vadovai skiriami Akademijos rektoriaus įsakymu (taip pat pirmojo magistrantūros studijų
laikotarpio bėgyje).
4.
Baigiamasis darbas turi būti susijęs su magistranto studijų kryptimi. Tai turi būti
savarankiška mokslinio tyrimo studija, kurioje nagrinėjama svarbi mokslo arba gamybinė
problema.
5.
Per pirmąjį semestrą magistrantas kartu su darbo vadovu turi parengti antrame ir
trečiame semestruose numatyto tiriamojo darbo planus, numatyti darbo objektą, parinkti
metodikas, reagentus, priemones, tiriamųjų darbų atlikimo vietą ir t.t.
6.
Visų Akademijos Magistrantūros studijų programų semestrų planuose turi būti
įtraukti studijų dalykai „Tiriamasis darbas“. Šių studijų dalykų turinį ir planą, kurį patvirtina
studijų programos katedros vedėjas, sudaro vadovas ir magistrantas pirmojo semestro metu bei
pristato jį į dekanatą. Šiuose dalykuose turi būti numatytos užduotys, susijusios su pasirengimu
baigiamajam darbui atlikti ir apginti: baigiamojo darbo plano sudarymas, literatūros pasirinkta
tema susisteminimas, tikslų ir uždavinių suformulavimas, tyrimų suplanavimas, pasirengimas
tyrimams, metodikų įsisavinimas ir t.t. Šie studijų dalykai užbaigiami magistranto atliktų
užduočių rašytinėmis ataskaitomis bei pateikiama katedroje už atsiskaitymo laikotarpį ataskaita
pranešimo forma (atestuojamas savarankiškas magistranto darbas), kurias pažymiu įvertina
vadovas.
4. REIKALAVIMAI MAGISTRO BAIGIAMAJAM DARBUI
7. Baigiamąjį darbą sudaro: Titulinis lapas; Priešlapis; Turinys; Santrumpos (jeigu reikia);
Santrauka (anglų kalba); Įvadas; 1. Literatūros apžvalga; 2. Tyrimo metodika ir organizavimas; 3.
Rezultatai; 4. Aptarimas; Išvados; Literatūra; Priedai (jeigu reikia). Magistro baigiamajam darbui
pagrindinis reikalavimas – visa, kas rašoma darbe turi būti tiesiogiai susiję su nagrinėjama tema.
Pateikta medžiaga turi būti išdėstyta nuosekliai, logiškai ir glaustai.
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7.1. Tituliniame lape (1 priedas) rašomi Akademijos, fakulteto, katedros pavadinimai;
studento vardas ir pavardė; darbo antraštė – darbo pavadinimas; darbo rūšis (magistro
baigiamasis darbas), mokslinio vadovo pareigos, laipsnis, vardas ir pavardė; darbo parašymo
vieta ir metai.
7.2. Priešlapis (2 priedas), kuriame yra studento patvirtinimas apie atlikto darbo
savarankiškumą ir lietuvių kalbos taisyklingumą, darbo vadovo leidimas ginti darbą komisijoje,
gynimo komisijos pateikta informacija apie darbo aprobaciją katedroje ir darbo patalpinimą į
elektroninių tezių ir disertacijų informacinę sistemą, dekanato paskirtą recenzentą, komisijos
įvertinimą.
7.3. Turinys. Turinyje išvardijami darbo skyriai ir poskyriai. Numeruojama arabiškais
skaitmenimis. Kiekvienas poskyris turi turėti prieš jį einančio skyriaus numerį, kuris rašomas
atitinkamai prieš poskyrio numerį ir atskiriamas tašku. Santrumpos, įvadas, išvados, šaltinių ir
literatūros sąrašas bei priedai nenumeruojami.
7.4. Santrauka. Santrauka anglų kalba arba kita užsienio kalba yra privaloma. Jos apimtis
iki 5000 spaudos ženklų (apie 2 psl.). Šioje dalyje nurodoma autorius, privaloma pateikti darbo
pavadinimą, iki penkių raktinių žodžių; darbo pobūdį, darbo objektą, darbo vadovą, mokslo
įstaigą, parengimo vietą, datą, darbo apimtis, o taip pat lentelių, paveikslų ir grafikų skaičių,
tyrimo problemą, tikslus, uždavinius, tiriamuosius klausimus ir hipotezę (jeigu formuluojama) bei
svarbiausiais išvadas, rekomendacijas, pasiūlymus. Jie rašomi atskirame puslapyje.
7.5. Įvadas. Jame suformuluojama ir pagrindžiama tiriamoji problema, apibrėžiamas darbo
aktualumas, pateikiama hipotezė (jeigu ji keliama), nurodoma darbo temos pasirinkimo motyvas,
glaustai ir konkrečiai suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai. Rekomenduojama įvado apimtis
– iki 2 puslapių (3 – 5 proc. visos darbo apimties).
7.6. Literatūros apžvalga. Joje turi būti aprašyti su baigiamojo darbo tema susiję Lietuvoje
ir užsienyje atlikti tyrimai. Rekomenduojama remtis naujausiomis autorių publikacijomis
(vadovėlių cituoti nerekomenduojama). Teorinis problemos nagrinėjimas atliekamas remiantis
paskutiniųjų 10 metų senumo literatūros duomenimis. Darbe galima panaudoti ir senesnius
duomenis, bet jie neturi sudaryti daugiau kaip 10 proc. nuo visų panaudotų šaltinių skaičiaus.
Apžvalgoje pateiktos mintys turėtų išryškinti nagrinėjamą problemą, atskirus jos klausimus, ypač
tuos, kurie yra aktualūs, kurie ankstesnėje literatūroje nėra pakankamai nušviesti. Fundamentalūs
darbai, susiję su nagrinėjama tema, gali būti cituojami ir ankstesnių metų. Nerekomenduojama
naudoti su tema nesusijusią literatūrą. Šio skyriaus apimtis neturi būti didesnė nei pusė viso
baigiamojo darbo, bet geriausias variantas 20 – 30 proc. viso darbo apimties.
7.7. Tyrimo metodika ir organizavimas.
Apibūdinamas tyrimų objektas, tiriamųjų
kontingentas, tyrimo atlikimo vieta, laikas, vykdymo schema; tyrimo metodai, įranga,
valstybiniai standartai ir kiti reglamentuojantys dokumentai; suprantamai paaiškinamas tyrimo
organizavimas; turėtų būti pažymėta , kad moksliniai tyrimai atlikti prisilaikant gyvūnų globos,
laikymo, naudojimo bei veterinarinių reikalavimų; aprašomi duomenų apdorojimo statistiniai
metodai.
7.8. Rezultatai. Tai savų stebėjimų arba eksperimentinė dalis, kurioje aprašomi autoriaus
gauti eksperimentinių darbų rezultatai. Tai išanalizuoti ir apibendrinti tyrimo duomenys. Šis
darbo skyrius gali turėti poskyrius. Savų stebėjimų skyrių sudaro keli poskyriai, kuriuose
pateikiama atskirų klausimų medžiaga. Poskyrių gausa priklauso nuo pasirinktos temos apimties,
magistranto asmeninio įdirbio, sukauptos tyrimo metu medžiagos gausumo. Pagrindinių teiginių
sumavimui kiekvienas poskyris turėtų būti baigiamas trumpu apibendrinimu. Pateikiant rezultatus
būtina pateikti rezultatų lenteles ar/ir paveikslus – lentelė ir paveikslas neturi dubliuoti vienas
kito. Jeigu fiksuojami kiekybiniai tiriamojo objekto požymiai, tai darbe jie pateikiami apdoroti
statistiniais metodais. Eksperimentinė dalis pagal apimtį turėtų sudaryti iki 60 – 70 proc. viso
darbo apimties.
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7.9. Aptarimas. Aptariant darbo rezultatus, juos būtina lyginti su kitais jau atliktais šioje
srityje mokslinių darbų rezultatais, taip pat privalu patvirtinti arba paneigti tyrimo hipotezę (jeigu
ji buvo suformuluota). Šis skyrius pagal apimtį galėtų sudaryti apie 5 proc. (2 puslapius).
7.10. Išvados. Šiame skyriuje rašomos tyrimo rezultatų pagrindu padarytos išvados, gali
būti pateikiami pasiūlymai ar rekomendacijos. Išvados – tai atsakymas į darbo pradžioje iškeltą
tikslą ir uždavinius. Pasiūlymai – paprastai teikiami baigiamajame darbe, kur numatytos
konkrečios priemonės, kaip spręsti išryškėjusią problemą ar problemas. Išvados ir pasiūlymai
formuluojami konkrečiai, glaustai, juos numeruojant ir pateikiant viename, dviejuose
puslapiuose. Paprastai kiekvienam darbo pradžioje keltam uždaviniui rašoma po vieną, dvi
išvadas. Šioje dalyje lentelės ar grafinė medžiaga, citatos bei kitokios nuorodos į literatūros
šaltinius yra nepageidautini. Išvados turi būti susietos su darbe nagrinėtais klausimais.
7.11. Literatūra.
Literatūros sąraše pateikiami naudotos literatūros bibliografiniai
aprašymai ir internetiniai šaltiniai. Abėcėlės tvarka išdėstoma tik darbe panaudotų (cituotų,
perfrazuotų ar paminėtų) mokslo leidinių, kitokių publikacijų bibliografiniai aprašai. Literatūros
sąrašas spausdinamas naujame puslapyje. Aprašai pateikiami netransliteruoti (pvz., rusų kalba
parašyti šaltiniai – rusiškomis raidėmis). Iš laikraščių, nerecenzuojamų žurnalų, nuogirdų iš
televizijos laidų panaudojamas literatūros apžvalgoje neleidžiamas ir kaip literatūros šaltinis
neužskaitomas.
7.12. Priedai (neprivaloma darbo dalis, bet atskirais atvejais būtina). Prieduose gali būti
papildoma, pagalbinė, darbo autoriaus savarankiškai parengta informacija (pvz., statistinė, tyrimų
rezultatai (jeigu skyriuje eksperimentinė dalis buvo duota tik vidurkiai), apklausos anketos,
lentelės, paveikslėliai, žemėlapiai ir kt.). Priedų spaudos ženklai nėra įskaitomi į rašto darbo
spaudos ženklus. Priedai pavadinami ir numeruojami. Tekstas su priedais siejamas nuorodomis.
5. BAIGIAMOJO DARBO ĮFORMINIMAS
8. Darbas turi būti įrištas ir tvarkingas. Darbo apimtį lemia nagrinėjamos temos ypatumai.
Rekomenduojama magistro baigiamojo darbo apimtis – 3 – 6 autoriniai lankai – 24 – 48 puslapiai
(vienas autorinis lankas – 40000 spaudos ženklų).
1.
Baigiamieji darbai rengiami savarankiškai. Kiekvienas magistro baigiamasis darbas
turi būti pateikiamas kartu su patvirtinimu apie atlikto darbo savarankiškumą (2 priedas).
2.
Magistro baigiamasis darbas turi būti parašytas taisyklinga kalba, be korektūros
klaidų ir turi atitikti šiandienines lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos normas. Kiekvienas darbas
turi būti pateiktas kartu su autoriaus patvirtinimu apie atsakomybės už kalbos taisyklingumą
prisiėmimu (2 priedas).
3.
Bendrieji reikalavimai tekstui arba kalbos bei rašto kultūra:
11.1. Formatas, tankis ir šriftas. Darbo tekstas turi būti išspausdintas kompiuteriu vienoje
standartinio A4 formato (210x297 mm) balto popieriaus lapo pusėje, tarpas tarp eilučių – 6 mm
(1,5 intervalo). Paraštės: kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 cm, viršuje ir apačioje – 2 cm. Skyrių
pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis, 14 dydžio paryškintu šriftu, poskyrių mažosiomis
raidėmis, 12 – 14 dydžio paryškintu šriftu. Skyriaus pavadinimas pradedamas rašyti naujame
puslapyje, o poskyriai ir paragrafai – tame pačiame puslapyje, tik praleidžiami 1 – 2 intervalai.
Darbui maketuoti turi būti naudojama programa Microsoft Word. Tekstas turi būti surinktas
naudojant standartizuotos ženklų sistemos „unikode“ šriftus Times New Roman. Pastraipos
pirmoji eilutė nuo kairiojo krašto atitraukiama per 10 mm, t.y. vieną tabuliacijos ženklo žingsnį.
Antraščių žodžiai nekeliami. Po antraštės taškas nededamas. Negali antraštė būti viename
puslapyje, o tekstas prasidėti kitame. Poskyriams suteikiamas skyriaus numeris ir jo eilės numeris
(pvz.: 1.1., 1.2. ir t.t.), o paragrafams – skyriaus, poskyrio ir jo eilės numeris (pvz.: 1.1.1., 1.2.2.).
Kompiuterinės iliustracijos (diagramos, schemos, piešiniai, fotonuotraukos) turi būti geros
kokybės, pakankamos raiškos.
5

11.2. Puslapių numeracija. Puslapiai numeruojami arabiškais skaitmenimis apatiniame
dešiniajame krašte apie 1,5 cm atstumu nuo apatinio lapo krašto. Pirmasis puslapis (titulinis)
nenumeruojamas.
11.3. Lentelės ir paveikslai.
Darbe lentelės numeruojamos iš eilės per visą darbą
arabiškais skaitmenimis (pvz.: 1 lentelė.). Lentelės pavadinimas rašomas virš jos centre
paryškintu šriftu (3 priedas). Darbe paveikslai numeruojami iš eilės per visą darbą arabiškais
skaitmenimis (pvz.: 1 pav.), o pavadinimas rašomas po paveikslu centre paryškintu šriftu (3
priedas). Tekste minint paveikslą ar lentelę, nurodomas jos numeris, jei jos paimtos iš kitų
leidinių – nurodomas šaltinis ir autorystė.
11.4. Citavimas ir nuorodos. Cituojami šaltiniai ir autoriai yra nurodomi pačiame tekste,
lenktiniuose skliaustuose (būtina nurodyti autoriaus pavardę, publikacijos metus). Užsienietiški
vardažodžiai rašomi pagal Lietuvių kalbos komisijos nustatytas normas, pvz., (Bassett, 2006;
Щедрин, 2009). Jei cituojant minimi du, trys ir daugiau šaltinių, tai jų autoriai atskiriami
kabliataškiu, pvz., (Boge, 2005; Swarchof, 2008; Skrede; 2006; Hanson, 2005; Stanevičius,
2007). Jei cituojami šaltiniai su dviem autoriais, jie rašomi taip: (Janonis, Jurgelionis, 2006;
Pocius, Jocius, 2006; Jankūnas, Pociūnas, 2009), o jei šaltiniai turi tris ir daugiau autorių, tada:
(Gugys ir kt., 2008; Amstrong et al., 2009; Щедрин и др., 2005). Jeigu cituojami autoriai sakinio
pradžioje arba pastraipos pradžioje, tai pateikiama sekančiai: Petraitis (2010). Interneto
svetainėse pateikta medžiaga taip pat nurodoma tekste ir literatūros sąraše. Interneto medžiaga
taip pat turi vieną ar kelis autorius arba dokumento pavadinimą. Aprašant šią medžiagą reikia
nurodyti svetainės adresą ir būtiną prierašą – prieiga per internetą arba žiūrėta ir nurodoma data,
pvz.:
http;//classes.ansci.uiuc.edu/ansc438/Lactation/catsdogs.html. prieiga per internetą 2009 m.
gegužės 28 d.
Visas cituojamo šaltinio bibliografinis aprašas pateikiamas literatūros sąraše. Tekstai turi
būti cituojami griežtai laikantis cituojamo šaltinio. Negalima taisyti netgi akivaizdžių cituojamo
šaltinio korektūros klaidų.
11.5. Literatūros sąrašo sudarymo tvarka. Darbe naudota literatūra ir kiti šaltiniai turi
būti tinkamai aprašyti ir pateikti literatūros sąrašo skyriuje. Jis turi būti parengtas pagal Lietuvoje
galiojančias dokumento bibliografinio aprašo taisykles. Literatūra ir kiti dokumentai aprašomi
originalo kalba. Literatūra aprašoma pateikiant autoriaus arba autorių pavardes ir vardo inicialus
(literatūros sąraše surašomi visi autoriai, kiek jų bebūtų tame šaltinyje), leidinio pavadinimą,
išleidimo vietą, leidyklą, išleidimo metus, leidinio numerį ir puslapių skaičių. Leidiniai išdėstomi
pagal autorių pavardes lietuviškos abėcėlės tvarka, o jeigu autoriaus (autorių) nėra – pagal
leidinio pavadinimo pirmąją raidę. Galima pirmiausia surašyti leidinius lotyniškais rašmenimis o
po to – taip pat abėcėlės tvarka – leidinius kirilicos rašmenimis. Literatūros šaltinių sąraše
skyrybos ženklai rašomi šitaip:
knygos – Autoriai (pavardės ir inicialai). Pavadinimas. Leidimo vieta. Leidykla. Metai.
Puslapiai (jų nurodymas skiriasi, kada nurodoma visa knyga ir kada dalis panaudotų puslapių iš
literatūros šaltinio), pvz., šitaip: 1. Juraitis V., Kulpys J. Pašarų gamyba. Kaunas. 2003. 320 p. 2.
Januškevičius A. Šunų ir kačių šėrimas. Kaunas. Terra Publica. 2006. P. 61–69.
straipsniai – Autoriai. Straipsnio pavadinimas. Leidinio pavadinimas. Leidimo vieta.
Metai. Tomas. Numeris. Puslapiai. 1. Fink R., Tauson A., Chowalibog A., Hansen N., Kristensen
N., Wamberg S. Effects of substitution of dietary protein with fat and carbohydrate on lactation
performance in the mink (Mustela vison). Journal of Animal Feed Science. 2004. 13 P. 647–664.
2. Žilaitis V., Banys A., Maruška R., Vorobjovas G., Žiogas V. Ryšys tarp karvių ginekologinės
būklės, kraujo serumo biocheminių rodiklių ir pieno sudėties. Veterinarija ir zootechnika. 2006.
T. 33 (55). P. 38–42.
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kiti šaltiniai – Leidinio pavadinimas. Jo rūšis pagal informacijos pobūdį. Sudarytojas
(atsakingas redaktorius ar vertėjas). Leidimo vieta. Metai. Puslapiai. 1. Veterinarijos gydytojo
vadovas. Žinynas. Sudarytojas. A. Matusevičius. Vilnius. Mokslas. 1991. 336 p. 2. Baliukonienė
V., Bakutis B. Mikromicetų ir jų gaminamų mikotoksinų palyginamieji tyrimai ekologiniuose ir
chemizuotuose ūkiuose. Ekologinė gyvulininkystė: dabartis ir perspektyvos. Tarptautinės
mokslinės konferencijos tezės. Kaunas. 2004. P. 72–75. 3. Kuzmaitė I. Natūralaus priedo
chlorella vulgaris įtaka skirtingomis sąlygomis laikomų naujagimių veršelių augimui ir
sveikatingumui. Daktaro disertacija. Kaunas. 2009. 112 p.
interneto medžiaga – 1. Buddington R., Malo Ch., Elnif J. Intestinal transport of
monosacharides
and
amino
acids
during
postnatal
dsvelopment
of
mink.
http://ajpregu.physiology.org/cgi/content/full/279/6/R2287. Prieiga per internetą 2010 01 03.
2. Pašarų kokybės ir saugos sistemos efektyvumo didinimas Lietuvai integruojantis į
Europos Sąjungą / Arbatauskienė G., Sederevičius A., Kulpys J., Gružauskas R., Bakutis B.
http:www.lva/vetzo/Nr_25/lt/Arbata.htm. Prieiga per internetą 2009 10 12.
11.6. Išnašos.
Išnašos skiriamos pastaboms ir teikiamos puslapio apačioje. Jos
numeruojamos per visą darbą iš eilės.
6. BAIGIAMOJO DARBO GYNIMO TVARKA
12.
Atspausdinti magistrų baigiamieji darbai pristatomi katedrai pagal dekanato
nurodytas datas. Su magistro darbu nuodugniai susipažįsta darbo vadovas, leidžia susipažinti ir
kitiems katedros dėstytojams – vyksta viešas darbo pristatymas. Katedros posėdyje aprobuojami
magistrų baigiamieji darbai ir fakulteto dekanatui pateikiamas katedros protokolo išrašas,
kuriame įrašoma ar baigiamąjį darbą katedra rekomenduoja arba nerekomenduoja gynimui.
Svarstymo rezultatai užrašomi posėdžio protokole. Jeigu darbas pripažįstamas tinkamu ginti, jis
pristatomas fakulteto dekanui (pasirašius darbo vadovui ir pridėjus katedros posėdžio protokolo
išrašą) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki numatytos gynimo datos.
13. Atspausdinti ir įrišti magistro baigiamieji darbai pristatomi dekanatui pagal dekanato
nurodytas datas. Priimami tik tie darbai, kurie atitinka visus išvardintus kriterijus:
13.1. Yra darbo autoriaus raštiškas patvirtinimas, kad darbas atliktas savarankiškai ir
atitinka lietuvių kalbos taisyklingumą (2 priedas);
13.2. Yra darbo vadovo patvirtinimas parašu priešlapyje, kad darbas yra tinkamas
gynimui;
13.3. Yra katedros rekomendacija gynimui;
13.4. Yra patalpintas į Elektroninių tezių ir disertacijų informacinę sistemą,
14.
Magistro baigiamieji darbai, priduoti dekanatui, nebetaisomi.
15.
Rektoriaus įsakymu paskirtos baigiamųjų darbų gynimo komisijos skiria darbų
recenzentus, kurie kritiškai nagrinėja darbą ir rašo recenziją. Joje nurodo teigiamas darbo puses ir
pastebėtus trūkumus ir balu jį įvertina. Recenzija turi būti pristatyta į dekanatą likus ne mažiau
kaip trims dienoms iki darbo gynimo (4 priedas). Magistrantas turi teisę su ja susipažinti ir
pasiruošti atsakyti į pastabas ar paaiškinti nurodytus darbo trūkumus.
16.
Esant neigiamai recenzijai, baigiamųjų darbų komisija skiria dar vieną recenzentą.
Jei ir antrojo recenzento recenzija neigiama, ginti darbo neleidžiama. Šiuo atveju magistrantas
informuojamas iš karto, kai gaunama neigiama recenzija. Komisijos pirmininkas raštu informuoja
Informacinių technologijų skyrių, jei darbas, patalpintas į Elektroninių tezių ir disertacijų
informacinę sistemą, kad darbas nebus ginamas. Jei recenzentų nuomonės nesutampa, darbą
leidžiama ginti. Jei katedros aprobuotas magistro baigiamasis darbas pagal recenzentų išvadas
neatitinka reikalavimų ir negali būti ginamas, komisijos pirmininkas raštu informuoja fakulteto
dekaną. Ne vėliau kaip dvi savaitės po darbų gynimų fakultete pabaigos dekanas organizuoja
posėdį, kuriame įvardijamos priežastys, dėl kurių nebuvo leista darbo ginti arba gynimo metu
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buvo įvertinta neigiamai, ir priimamas nutarimas dėl priemonių plano šalinant nustatytas
priežastis. Posėdyje turi dalyvauti dekanas, katedros, kurioje buvo aprobuoti neatitinkantys
reikalavimų magistrų baigiamieji darbai, vedėjas, darbo vadovas, recenzentas/ai, Studentų
atstovybės atstovas, dalyvaujantis Atestacinės komisijos veikloje, Studijų skyriaus vedėjas.
17.
Konkretaus magistranto baigiamojo darbo viešo gynimo laikas skelbiamas iš
anksto (ne vėliau kaip prieš 2 dienas) fakulteto skelbimų lentoje. Baigiamojo darbo gynimo metu
pirmiausia išklausomas magistranto pranešimas (10–15 min.). Po to perskaitoma recenzija,
pasakomas recenzento vertinimo balas, ir magistrantas atsako į recenzento pastabas ir klausimus.
Atsakius į recenzento pastabas bei klausimus, toliau vyksta diskusija su komisijos nariais.
Gynimo pabaigoje pasisako darbo vadovas (arba perskaitomas jo atsiliepimas) ir kiti norintys.
18.
Po viešojo darbo gynimo reikia pateikti ir darbo pristatymą – pranešimą, kuris bus
saugomas magistro asmens byloje. Be to, reikia parašyti ir darbo santrauką lietuvių ir užsienio
kalba, publikavimui LSMU VA studentų mokslinių darbų leidinyje.
7. DARBO VERTINIMAS
19.
Baigiamojo darbo ir jo gynimo vertinimo komisija turi būti sudaroma iš 5–7
kompetetingų studijų krypties specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, galimų šių studijų
absolventų darboviečių specialistų. Bent vienas komisijos narys (geriausia – komisijos
pirmininkas) turi būti asmuo, pastaruosius trejus metus nedirbęs Akademijoje.
20.
Baigiamuosius darbus ir jų gynimą vertina visi komisijos nariai. Baigiamojo darbo
įvertinimo pažymys nustatomas išvedant įvertinimo balų vidurkį (atsižvelgiama ir į recenzento
įvertinimą). Baigiamojo darbo balas įrašomas į protokolą.
21.
Magistro baigiamojo darbo ir jo gynimo vertinimo kriterijai ir jų svertiniai
koeficientai (5 priedas):
21.1. Pasirinktos temos aktualumo ir jo reikšmingumo pagrindimas, temos formulavimas
(svertinis koeficientas – 0,10);
21.2. Darbo mokslinis lygmuo (tyrimo tikslo, uždavinių ir hipotezės aiškumas, autoriaus
susipažinimas su kitų mokslininkų naujausiais darbais, tyrimo metodų tinkamumas, duomenų
reikšmingumas bei statistinis patikimumas, tyrimo rezultatų interpretavimo lygis, išvadų
atitikimas uždaviniams ir jų pagrįstumas) (svertinis koeficientas – 0,30);
21.3. Darbo vientisumas, turinio išbaigtumas (įvertinama, ar yra visi privalomi
baigiamojo darbo struktūros elementai, darbo apimties tinkamumas ir struktūrinių dalių apimties
subalansuotumas, dalių pavadinimų atitikimas tekstui) (svertinis koeficientas – 0,10);
21.4. Darbo apipavidalinimo kokybė (spausdinimo, vaizdinės medžiagos kokybė, kalbos
moksliškumas, logiškumas, taisyklingumas, lakoniškumas, rezultatų lentelių, paveikslų
pateikimas, literatūros šaltinių citavimo tikslumas, bibliografinio aprašo pateikimo kokybė)
(svertinis koeficientas – 0,15);
21.5. Pranešimo kokybė (magistranto gebėjimas pateikti darbą, pateikimo kokybė,
gebėjimas atsakyti į klausimus) (svertinis koeficientas – 0,20);
21.6. Recenzento įvertinimo (svertinis koeficientas – 0,15).
22.
Kiekvienas komisijos narys gynimo metu užpildo tipinę darbo gynimo vertinimo
formą (5 priedas), kuri saugoma kartu su darbų gynimo protokolu.
23.
Vertinimo rezultatai paskelbiami gynimo dieną komisijos posėdžio pabaigoje.
24.
Baigiamojo darbo ir jo gynimo vertinimo komisija protokole turi nurodyti
magistranto ir komisijos sutarimu apgintų darbų elektroninių versijų statusus Elektroninių tezių ir
disertacijų informacinėje sistemoje archyve.
25.
Jeigu magistranto darbo vadovas yra vertinimo komisijos narys, jis nedalyvauja šio
darbo vertinimo procedūroje.
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26.
Nesavarankišku darbas skaitomas tada, jei jis visas arba iš dalies perrašytas kito,
panaudotas kito asmens. Dėl nesąžiningo elgesio rengiant ir ginant baigiamąjį darbą (pagal
baigiamojo darbo vadovo, recenzento ar gynimo komisijos nario tarnybinį pranešimą su
dokumentiniais įrodymais pateiktais dekanui) dekanas sudaro trijų asmenų komisiją galutiniam
sprendimui priimti. Jei komisija patvirtina faktą dėl magistranto nesąžiningumo, autoriaus
(perrašytos kito autoriaus darbo dvi pastraipos arba visas puslapis be nuorodos į autorystę; darbe
yra pažeistos kito autoriaus/ių autorinės teisės; visas arba iš dalies jau buvo magistranto
baigiamojo darbo rengimas ar gynimas nutraukiamas. Teisė ginti iš naujo baigiamąjį darbą gali
būti suteikta po metų.
27.
Neparengtas arba neapgintas magistro baigiamasis darbas traktuojamas kaip
akademinis įsiskolinimas.
8. MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO PATEIKIMAS Į LSMU VA
ELEKTRONINIŲ TEZIŲ IR DISERTACIJŲ INFORMACINĘ SISTEMĄ
28.
Magistrantūros studijų programų studentų baigiamųjų darbų elektroninės versijos
dokumentai patalpinami į Elektroninių tezių ir disertacijų informacinę sistemą.
29.
Informacinių technologijų skyrius ir fakultetų dekanatai bendru sutarimu numato
datas ir sudaro galimybę antro kurso magistrantams iki gynimo patalpinti savo baigiamųjų darbų
elektronines versijas.
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(PRIEDAI)

1 priedas
(Titulinio lapo pavyzdys)
LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA
GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
GYVŪNŲ MITYBOS KATEDRA

JONAS JONAITIS

RACIONŲ SU SKIRTINGU BALTYMŲ KIEKIU
PANAUDOJIMAS ŽVVĖRELIAMS ŠERTI
MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS

Darbo vadovas: doc. dr. P.Petraitis
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2 priedas
(Magistro baigiamojo darbo priešlapio pavyzdys)
PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ

Patvirtinu,

kad

įteikiamas

magistro

baigiamasis

darbas

(pavadinimas)........................................................................

1.
Yra atliktas mano paties/pačios;
2.
Nebuvo naudotas kitame universitete Lietuvoje ir užsienyje;
3.
Nenaudojau šaltinių, kurie nėra nurodyti darbe, ir pateikiu visą panaudotos
literatūros sąrašą.
(data)

(autoriaus vardas, pavardė)
(parašas)

PATVIRTINIMAS APIE ATSAKOMYBĘ UŽ LIETUVIŲ KALBOS TAISYKLINGUMĄ
ATLIKTAME DARBE

Patvirtinu lietuvių kalbos taisyklingumą atliktame darbe.
(data)

(autoriaus vardas, pavardė)
(parašas)

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO VADOVO IŠVADOS DĖL DARBO GYNIMO

(data)

(autoriaus vardas, pavardė)
(parašas)

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS APROBUOTAS KATEDROJE

(aprobacijos data)

(Gynimo komisijos sekretorės/riaus vardas, pavardė)
(parašas)

Magistro baigiamasis darbas yra patalpintas į ETD IS
(gynimo komisijos sekretorės/riaus parašas)

Magistro baigiamojo darbo recenzentas
(vardas, pavardė)
(gynimo komisijos sekretorės/riaus parašas)

Magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijos įvertinimas:
(data)
sekretorės/riaus vardas, pavardė)

(gynimo

komisijos

(parašas)
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3 priedas
(Lentelės pavyzdys)
1 lentelė. Pašaro maistinė ir energinė vertė
Cheminė sudėtis,
Racionas su
g/kgSM
dideliu baltymų
kiekiu
Sausoji medžiaga
263
Žali pelenai
175
Žali baltymai
660
Žali riebalai
142
Neazotinės
23
ekstraktinės medžiagos
Apykaitos energija,
4,12
MJ/kg

Racionas su
vidutiniu baltymų
kiekiu
293
125
520
183
172

Racionas su
mažu baltymų
kiekiu
312
85
368
207
340

5,07

5,70

3,3
3,25
Gliukozė, mmol/l

3,2
3,15
3,1
3,05
3
2,95
2,9
2,85
I laktacija

II laktacija

III laktacija

1 pav. Gliukozės kiekio karvių kraujyje priklausomybė nuo laktacijos

12

4 priedas
(MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RECENZIJA)
Lietuvos veterinarijos akademija, Studijų programa..................................................................

...................................................................................................................................................
.
Darbo autorius............................................................................................................................
Darbo pavadinimas

...................................................................................................................................................
..
...................................................................................................................................................
..
MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RECENZIJA
Darbo apimtis.......psl., literatūros sąraše.......šaltiniai/ių. Darbe yra......lent.,......pav.,

......priedai/ų.

Baigiamųjų darbų įvertinimo kriterijai

..........................................
...................................................................................................................................................

Pasirinktos temos aktualumo, reikšmingumo pagrindimas, temos formavimas

..
...................................................................................................................................................
..
...................................................................................................................................................
..
Darbo mokslinis lygmuo (tyrimo tikslas, uždavinių ir hipotezės (-ių) aiškumas, autoriaus susipažinimas su kitų
mokslininkų darbais, tyrimo metodų tinkamumas, duomenų reikšmingumas bei statistinis patikimumas, tyrimo
rezultatų
interpretavimo
lygis,
išvadų
atitikimas
uždaviniams
ir
jų
pagrįstumas)...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
..
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Darbo vientisumas, turinio išbaigtumas (įvertinama, ar yra visi privalomi baigiamojo darbo struktūros
elementai, darbo apimties tinkamumas ir struktūrinių dalių apimties subalansuotumas, dalių pavadinimų atitikimas
tekstui) .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................................
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Darbo apipavidalinimo kokybė (spausdinimo, vaizdinės medžiagos kokybė, kalbos moksliškumas,
taisyklingumas, logiškumas, lakoniškumas, rašybos ir stiliaus klaidos, rezultatų lentelių, paveikslų tinkamas
pateikimas, anketų, pokalbių dalyvių sąrašų, statistinių duomenų tinkamas pateikimas, literatūros šaltinių citavimo
tikslumas, bibliografinio aprašo pateikimo kokybė)

...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.....................................................................................................
Recenzento papildomos pastabos ir klausimai

1.
2.
3.
4.
5.

.........

Bendra išvada apie magistro darbo atitikimą nustatytiems reikalavimams, darbo tinkamumą viešam gynimui

Įvertinimas pažymiu (prašome pateikti vertinimą, kuris, Jūsų nuomone, geriausiai atspindi bendrą darbo
lygį)

...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................
.............................

.......................................

(recenzento vardas, pavardė)
(parašas)

(data)
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5 priedas
(TIPINĖS DARBO GYNIMO VERTINIMO FORMOS
PAVYZDYS)

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO GYNIMO VERTINIMO FORMA
Studijų programa:____________________________________Gynimo data ____________
Magistro
vardas
ir
____________________________________________________
Baigiamojo darbo pavadinimas:

Vertinimas pagal kriterijus
Kriterijus

Pastabos

pavardė:

Balai

Pasirinktos
temos
aktualumo,
reikšmingumo
pagrindimas,
temos
formulavimas (SK :0,10)

Darbo
mokslinis
lygmuo
(tyrimo tikslo, uždavinių ir hipotezės
aiškumas, autoriaus susipažinimas su
kitų mokslininkų naujais darbais,
tyrimo metodų tinkamumas, duomenų
reikšmingumas
bei
statistinis
patikimumas,
tyrimo
rezultatų
interpretavimo lygis, išvadų atitikimas
uždaviniams ir jų pagrįstumas) (SK
:0,30)

Darbo vientisumas, turinio
užbaigtumas (įvertinama, ar yra visi
privalomi baigiamojo darbo struktūros
elementai, darbo apimties tinkamumas
ir
struktūrinių
dalių
apimties
subalansuotumas, dalių pavadinimų
atitikimas tekstui) (SK :0,10)

Darbo
apipavidalinimo
kokybė
(spausdinimo,
vaizdinės
medžiagos
kokybė,
kalbos

15

moksliškumas,
logiškumas,
taisyklingumas
ir
lakoniškumas,
rezultatų lentelių, paveikslų tinkamas
pateikimas, anketų, pokalbių dalyvių
sąrašų, statistinių duomenų tinkamas
pateikimas,
literatūros
šaltinių
citavimo tikslumas, bibliografinio
aprašo pateikimo kokybė) (SK :0,15)

Pranešimo
kokybė
(magistranto gebėjimas pateikti darbą,
pateikimo kokybė, gebėjimas atsakyti į
klausimus) (SK : 0,20)

Recenzento įvertinimas (SK :
0,15)
SK – svertinis koeficientas
Klausimai
Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

Galutinis
narys...................................................
pažymys:

Komisijos

(v., pavardė ir parašas)
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1 lentelė
„Magistrų baigiamųjų darbų rengimo nurodymais“, 5 priedas

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO GYNIMO VERTINIMO FORMA
Studijų programa:__________________________Gynimo data ____________
Magistro vardas ir pavardė:
Baigiamojo darbo pavadinimas:
Vertinimas pagal kriterijus
Kriterijus

Pastabos

Balai

Pasirinktos temos aktualumo,
reikšmingumo pagrindimas, temos
formulavimas (SK :0,10)
Darbo mokslinis lygmuo
(tyrimo tikslo, uždavinių ir hipotezės
aiškumas, autoriaus susipažinimas su
kitų mokslininkų naujais darbais,
tyrimo metodų tinkamumas, duomenų
reikšmingumas
bei
statistinis
patikimumas,
tyrimo
rezultatų
interpretavimo lygis, išvadų atitikimas
uždaviniams ir jų pagrįstumas) (SK
:0,30)
Darbo vientisumas, turinio
užbaigtumas (įvertinama, ar yra visi
privalomi baigiamojo darbo struktūros
elementai, darbo apimties tinkamumas
ir
struktūrinių
dalių
apimties
subalansuotumas, dalių pavadinimų
atitikimas tekstui) (SK :0,10)
Darbo
apipavidalinimo
kokybė
(spausdinimo,
vaizdinės
medžiagos
kokybė,
kalbos
moksliškumas,
logiškumas,
taisyklingumas
ir
lakoniškumas,
rezultatų lentelių, paveikslų tinkamas
pateikimas, anketų, pokalbių dalyvių
sąrašų, statistinių duomenų tinkamas
pateikimas,
literatūros
šaltinių
citavimo tikslumas, bibliografinio
aprašo pateikimo kokybė) (SK :0,15)
Pranešimo
kokybė
(magistranto gebėjimas pateikti darbą,
pateikimo kokybė, gebėjimas atsakyti
į klausimus) (SK : 0,20)
Recenzento įvertinimas (SK :
0,15)
SK – svertinis koeficientas
Klausimai
Pastabos

1.; 2. ...
Galutinis pažymys:

Komisijos narys.........................
(v., pavardė ir parašas)
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Naujai rengiami dalykai
1. Žemės ūkio ekonomika
Katedra/klinika/institutas:

LSMU GT Socialinių
mokslų ir informatikos
katedra

Fakultetas:

LSMU VA
Gyvulininkystės
technologijos

Studijų programa:

Veterinarinė medicina

Studijų pakopa:

Vientisųjų studijų

Dalyko tipas:

Privalomas/

Kursai:

Pirmas⌧Antras
Trečias Ketvirtas
Penktas Šeštas

Kodas:

(formuojamas
automatiškai duomenų
bazėje)

Blokas:

1. Bendrųjų
universitetinių studijų

Dalyko/modulio pavadinimas:

Žemės ūkio ekonomika

Dalyko/modulio kreditai:

3

Mokymo/si metodai: (įrašoma)

paskaitos, praktikos darbai, savarankiškas literatūros studijavimas

Valandos:

Paskaitos 20 Praktikos darbai20 Konsultacijos.10. Savarankiškas d..30 Iš viso
80
(visos dalyko/modulio valandos)

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita ⌧Atlikta 
Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2010/2011

Dėstomas:

Iki:

Viename
semestre

20../20...

Anotacija ( iki 200 žodžių): Ekonomikos problemos ir tikslai. Ekonomikos sistemos. Ekonomikos struktūra.
Rinkos sistema. Ūkinė-komercinė veikla ir jos organizavimas. Įmonės kaštai, pajamos ir pelnas. Ekonominiai
ištekliai ir jų rinkos. Nacionalinis ūkis ir jo matų sistema. Ekonominis augimas, ekonominė pusiausvyra ir
cikliniai svyravimai
Žemės ūkio ekonomikos mokslo objektas, tyrimų metodai ir uždaviniai. Žemės ūkio sistema ir struktūra. Žemės
ūkio gamybos ištekliai ir jų naudojimo ekonominis efektyvumas. Žemės ištekliai ir jų naudojimas. Žemės ūkio
kapitalas ir investicijos. Darbo ištekliai žemės ūkyje. Gamybos kaštai. Žemės ūkio infrastruktūra. Žemės ūkio
gamybos išdėstymas, specializavimas, koncentravimas, kooperavimas. Žemės ūkio intensyvinimas. Žemės ūkio
produktų rinka. Pajamos žemės ūkyje. Žemės ūkio plėtra

Studijų tikslai ir uždaviniai Gebėti analizuoti ir įvertinti svarbiausias mikroekonomines problemas, valstybės
institucijų priimamus makroekonominius sprendimus. Ugdyti studento ekonominį mąstymą, gebėjimus ir
kūrybiškumą dirbant ir rinkos ekonomikos sąlygomis.

Kaupiamojo balo formulė: 100% BV = 50% KB + 50% E,
BV – bendras vertinimas; KB – kaupiamasis balas; E – egzamino vertinimas
50% KB = 10% L + 30% K + 10% P ,

L – lankomumas (10 proc. jei be pateisinamos priežasties praleisti ne daug kaip du laboratoriniai darbai, jei
praleidimų daugiau, už kiekvieną praleidimą atimamas 1 procentas); K – koliokviumų vertinimai, P –
papildomi balai (už apklausą žodžiu praktinių užsiėmimų metu)
Studijų rezultatai :
Numatomos žinios gebėti suprasti, kaip vystėsi ekonominės idėjos ir ekonominės analizės metodų įvairovę;
suprasti ir gebėti pritaikyti pagrindines ekonomines teorijas ir ekonominę argumentaciją taikomojoje tematikoje,
suprasti ir gebėti apsvarstyti, analizuoti ir įvertinti vyriausybės politiką ir šalies, kitų šalių bei globalios
ekonomikos veikimą; suprasti žodinį, grafinį, matematinį ekonominių idėjų bei analizės vaizdavimą, apimantį
ryšius tarp jų. Mokėti interpretuoti būtinus statistinius duomenis; ekonomikos santykį su kitais socialiniais ir
humanitariniais mokslais.
Numatomi gebėjimai: :
Pažintiniai : panaudoti ekonomikos teorijas identifikuojant ekonominių sistemų esminius bruožus; naudoti
analizę, dedukciją ir indukciją; rinkti kiekybinius ir kokybinius duomenis, juos apdoroti ir informatyviai pateikti
Praktiniai :identifikuoti ir apskaičiuoti alternatyvius ekonominių sprendimų kaštus; taikyti pusiausvyros,
disbalanso ir stabilumo koncepcijas, įvertinti planuojamus ekonominius veiksmus, taikyti ribinę analizę
ekonominiams sprendimams; taikyti sisteminį ir dinaminį požiūrį ekonominių sprendimų priėmime.
Perkeliamieji : rašytinės ir žodinės komunikacijos, vartojant lietuvišką ir tarptautinę terminologiją; informacijos
rinkimo, įvertinimo ir interpretavimo bei šios informacijos panaudojimo priimant moksline argumentacija
pagrįstus sprendimus, savarankiškos studijos; etiškos veiklos; novatoriškos veiklos; bendradarbiavimo;
komandinio ir grupinio darbo gebėjimai
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: suprasti rinkos ekonomikos privalumus ir ribotumą,
vartotojų ir gamintojų elgseną, priimamų sprendimų motyvus, ekonominius procesus nacionalinio ir pasaulinio
ūkio lygiu, suvokti Lietuvos ekonomikos vietą pasauliniame ūkyje bei jos raidos tendencijas, palyginti
skirtingomis ekonominėmis teorijomis pagrįstas ekonomines sistemas

Studijų turinys:
Paskaitų temos
1.
2.

Tema1 Ekonomikos problemos ir tikslai. Ekonomikos sistemos. Ekonomikos struktūra. 2 val.
Tema2. Rinkos sistema. Ūkinė – komercinė veikla ir jos organizavimas. Įmonės kaštai, pajamos ir
pelnas. 2 val.
3. Tema3. Ekonominiai ištekliai ir jų rinkos 2 val.
4. Tema4. Nacionalinis ūkis ir jo matų sistema. 2 val.
5. Tema5. Ekonominis augimas, ekonominė pusiausvyra ir cikliniai svyravimai. 2 val.
6. Tema6. Lietuvos žemės ūkio raida ir jos vystimosi ypatumai Žemės ūkio gamybos ypatumai. 2 val.
7. Tema7. Žemės ūkio sistema ir struktūra. 2 val.
8. tema8. . Žemės ištekliai ir jų naudojimas Darbo ištekliai žemės ūkyje. 2 val.
9. Tema9. Žemės ūkio išdėstymas, specializavimas, koncentravimas, kooperavimas. Žemės ūkio
intensyvinimas. 2 val.
10. Tema10. Gamybos rezultatai. 2 val.

Praktikos darbų temos
1.
2.

3.
4.
5.

Tema 1. Alternatyvieji kaštai, jų apskaičiavimo metodai, gamybos galimybių kreivė, jos vertinimas. 2
val.
Tema 2. Paklausa, paklausos kreivė, paklausos lankstumas (elastingumas), paklausos lankstumo
koeficientas. Minėtų rodiklių apskaičiavimo būdai. Veiksniai įtakojantys veterinarinių paslaugų
paklausą. 2 val.
Tema 3. Pasiūla, pasiūlos kreivė, pasiūlos lankstumas (elastingumas),, pasiūlos lankstumo koeficientas.
Minėtų rodiklių apskaičiavimo būdai. Veiksniai įtakojantys veterinarinių paslaugų pasiūlą. 2 val.
Tema 4. Pusiausvyra rinkoje. Grafinis pusiausvyros rinkoje vaizdavimas. Pusiausvyros kainos bei
pusiausvyros kiekio apskaičiavimas. 2 val.
Tema 5. Gamybos kaštai – bendrieji kaštai, kintamieji kaštai, pastovieji kaštai, ribiniai kaštai. Įvairių
kaštų apskaičiavimo būdai, jų įvertinimas. Kaštų susidarymas veterinarines paslaugas teikiančioje

įmonėje. Ekonominio pelno, bendrojo pelno, grynojo pelno sąvokų aiškinimas bei jų įvertinimo būdai. 2
val.
6. Tema 6, Palūkanos, palūkanų normos. Paprastųjų bei sudėtinių palūkanų apskaičiavimo būdai.
Palūkanų gražinimo plano sudarymas. Diskontuotos paskolos. 2 val.
7. Tema 7.Pagrindiniai šalies ekonominiai rodikliai, jų apskaičiavimo būdai. Kainų indeksas, jo
skaičiavimas. Nominaliojo ir realiojo bendrojo vidaus produkto apskaičiavimas. Atskirų laikotarpių
šalies ekonominių rodiklių palyginimas. 2 val.
8. Tema 8.Žemės ūkio struktūros vertinimas. Žemės ūkio ištekliai ir jų naudojimo vertinimas. Žemės ūkio
produkcijos apimtys bendrajame šalie vidaus produkte. 2 val.
9. Tema 9. Žemės ūkio išdėstymo, specializavimo, koncentravimo, kooperavimo, žemės ūkio
intensyvinimo vertinimas. 2 val.
10. Tema 10. Žemės ūkio produkcijos rinka. Veterinarinių paslaugų rinka. 2 val.
Konsultacijos – 10 val.
Savarankiškas darbas
Savarankiškas literatūros studijavimas 10 val.
Pasiruošimas koliokviumui 10 val.
Pasiruošimas egzaminui 10 val.
Literatūra
Pagrindinė
Leidimo Leidinio autoriai ir pavadinimas
metai
2008
2006

Martinkus B. Ekonomikos pagrindai
Ekonomikos teorija (vadovėlis)

2000

Ekonomikos teorijos pagrindai (vadovėlis
aukštųjų mokyklų studentams)
Skarbalius D. Ekonominių žinių pagrindai
(mokymo priemonė)
Poviliūnas, Antanas. Lietuvos žemės ūkio
grįžimas į rinkos santykius ir ūkininkijos
ekonominė raida : monografija

2000
2008

2007

Review of Lithuanian : agriculture and food
economy, /

Papildoma
Leidimo Leidinio autoriai ir pavadinimas
metai
2008
2006

Čiegis R. Ekonomikos teorijų istorija
Economics and marketing in organic
farming : vocational training study material :
for Counsellors of organic agriculture in
Baltic states : EU Leonardo da Vinči
programme Pilot project Nr. LT/04/B/F/PP171000 /

Leidykla

Technologija
Poligrafija ir
informatika
Smaltija

10

Leidykla

LSMU
bibliotekoje
(egz. skaičius)
1
4

VU
Latvia university
of agriculture,

Kitur

-

1

UAB „Valstiečių
laikraštis‘
Lietuvos
agrarinės
ekonomikos
institutas
VISA

Kokio pasirengimo reikia matematikos, informatikos, statistikos žinių
Atsakingi dėstytojai: asist. L. Matulienė

LSMU
bibliotekoje
(egz. skaičius)
70
1

1

1

Kitur

2. Biomatematika ir biostatistika
Katedra/klinika/institutas:

LSMU VA Gyvūnų
veisimo ir genetikos

Fakultetas:

LSMU VA
Gyvulininkystės
technologijos fakultetas

Studijų programa:

Veterinarinė medicina

Studijų pakopa:

Vientisųjų studijų

Dalyko tipas:

Privalomas

Kursai:

Pirmas ⌧Antras
Trečias Ketvirtas
Penktas Šeštas

Kodas:

(formuojamas
automatiškai duomenų
bazėje)

Blokas:

2. Studijų krypties

Dalyko/modulio pavadinimas:

Biomatematika ir biostatistika

Dalyko/modulio kreditai:

5

Mokymo/si metodai:

Paskaitos, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas

Valandos:

Paskaitos 33 val. Laboratoriniai darbai 33 val.
Savarankiškas d. 54 val.
Iš viso 120 val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita
⌧Atlikta  Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2010/2011

Dėstomas:

Viename semestre

Iki:

Anotacija (iki 200 žodžių): Sisteminis mąstymas, sistemos samprata ir savybės. Biologinių sistemų ypatumai.
Matematinių-statistinių metodų taikymo veterinarijoje raida ir aktualijos. Veterinariniai duomenys ir jų rinkimo
šaltiniai bei metodai. Kintamųjų sąvoka ir klasifikacija. Matavimų skalės. Populiacija ir imtis. Statistiniai tyrimai
ir jų reprezentatyvumo problema veterinarijoje. Pasikliautiniai intervalai, imties tūris. Tikimybių teorijos
elementai. Atsitiktiniai įvykiai ir jų tikimybės. Atsitiktiniai dydžiai ir pagrindinės jų skaitinės chrakteristikos.
Vidurkiai, moda, mediana. Sklaidos charakteristikos. Pagrindinai atsitiktinių dydžių skirstiniai. Statistinių
hipotezių tikrinimas (vidurkių lyginimas, dispersijų lyginimas, tikimybių lyginimo kriterijus). Neparametriniai
kriterijai (χ2 kriterijus, Maknemaro kriterijus, Mano-Vitnio, Vilkoksono kriterijus ir kt.). Koreliacinė analizė
(kiekybinių ir kokybinių dydžių analizė). Regresinė analizė (regresijos tiesės; tiesinės regresijos koeficientas ir
lygtis, apibrėžtumo koeficientas; logistinė regresija; daugianarė regresija). Dispersinė duomenų analizė. Gyvūnų
sveikatos rizikos veiksnių ir profilaktikos priemonių identifikavimas, statistinis interpretavimas bei
detalizavimas. Genetiniai dispersijos komponentai, paveldimumo ir genetinės koreliacijos koeficientai bei jų
panaudojimas gyvūnų sveikatingumo požymių ir susirgimų paveldimumo vertinimui. Programinės įrangos
klasifikavimas ir taikymas biologinių sistemų matematiniam- statistiniam įvertinimui.

Studijų tikslai ir uždaviniai:
Tikslas – gebėti sudaryti ir organizuoti statistinio tyrimo programą, atsižvelgiant į veterinarijos mokslo
specifiką; statistiškai įvertinti kiekybinius ir kokybinius požymius, parengti statistinio tyrimo ataskaitą.
Uždaviniai –
Studijų modulio uždaviniai – suformuoti studentų gebėjimus įvertinanti statistinius rodiklius (vidurkius,
variacijos, duomenų reprezentatyvumo rodiklius ir kt.), atlikti ir pritaikyti koreliacinę, regresinę bei
dispersinę analizę, sudaryti statistinius modelius, jungiančius teorines ir empirines žinias, apskaičiuoti
modelių parametrus; analizuoti ir prognozuoti biologinių sistemų procesus ir reiškinius.
Kaupiamojo balo formulė:
100%BV = 20%LD + 40%K + 40%E
BV = (0,2* LD) + (0,4* K) + (0,4* E)
BV – bendras vertinimas; LD – laboratoriniai darbai; K – koliokviumų vidurkis; E - egzaminas

Laboratoriniai darbai – 20 proc. galutinio pažymio, koliokviumai 40 proc. galutinio pažymio, egzaminas 40 proc.
galutinio pažymio.
Studijų rezultatai :
Numatomos žinios. Numatoma, kad sėkmingai baigęs biomatematikos ir biostatistikos kursą studentas įgis žinių
suformuluoti matematinio-statistinio tyrimo hipotezę ir programą, įvertinti veterinarinių eksperimentų ir
masinius duomenis; interpretuoti gautus rezultatus, palyginti empirinius ir teorinius duomenis, parengti
statistinio tyrimo ataskaitą ir išvadas.
Numatomi gebėjimai:
Pažintiniai: Sėkmingai baigę biomatematikos ir biostatistikos studijas studentai įgis žinių formuluoti tyrimo
hipotezes, tikslus ir uždavinius; suvokimą panaudoti įvairius duomenų rinkimo ir analizės metodus; įvertinti
ir pateikti gautus tyrimo rezultatus; interpretuoti gautus duomenis naudojant įvairias teorines paradigmas
veterinarijai.
Praktiniai : Ugdomas studentų savarankiškas gebėjimas statistiškai įvertinti veterinarinius duomenis;
tyrimo hipotezių, tikslų ir uždavinių veterinarijos srityje formulavimas, duomenų, panaudojant kiekybinius
ir kokybinius metodus analizavimas, gautų tyrimo rezultatų pateikimas visuomenei.
Perkeliamieji : Ugdomas studento gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai
organizuoti ir atlikti matematinius-statistinius tyrimus bei ugdomi studijavimo įgūdžiai.
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Studentai gebės savarankiškai atlikti matematiniusstatistinius tyrimus; rinkti, sisteminti, analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti veterinarinius duomenis; taikyti
realių reiškinių statistinius modelius. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus
nuolatinei profesinei saviugdai, sisteminiam mąstymui ir reiškinių vertinimui bei savo asmenybės formavimui.

Studijų turinys:
Paskaitų temos
1.

Tema 1. Matematinių-statistinių metodų taikymo veterinarijoje objektas, raida ir aktualijos.
Populiacija ir imtis. Sisteminis mąstymas, sistemos samprata ir savybės. Biologinių sistemų ypatumai.
Veterinariniai duomenys, jų rinkimo šaltiniai ir metodai. Populiacijos ir imties, parametro ir statistikos
samprata. Imties paklaida. Atsitiktinė ir sisteminga paklaida. Imties sudarymo būdai. Kvotinės imtys,
atsitiktinės imtys. Atsitiktinės imties rūšys. Pasikliautiniai intervalai, imties tūris. (3 val.).
2. Tema 2. Kintamųjų sąvoka ir klasifikacija. Matavimo samprata, svarba ir ypatybės
veterinarijoje. Duomenų vaizdavimo būdai. Matavimų skalės. Pavadinimų skalė (kategorijų,
nominalinė). Tvarkos skalė (ranginė). Intervalų skalė. Santykių skalė. Šių skalių ypatybės, leistini
veiksmai su reikšmėmis. Duomenų vaizdavimo būdai. Duomenų vaizdavimas lentelėmis. Reikšmių
suskirstymas kategorijomis (grupavimas). Grafinis dažnių vaizdavimas. Skritulinė diagrama.
Histograma ir stulpelinė diagrama. Sukauptų dažnių laužtė/daugiakampis. (3 val.).
3. Tema 3 Tikimybių teorijos elementai. Atsitiktiniai įvykiai ir jų tikimybės. Tikimybių apibrėžiamai ir
teoremos. Kombinatorikos formulės. (3 val.).
4. Tema 4. Atsitiktiniai dydžiai ir pagrindinės jų skaitinės charakteristikos. Vidurkiai, moda,
mediana. Sklaidos charakteristikos. (3 val.).
5. Tema 5. Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. Tolydieji skirstiniai. Normalusis (Gauso
skirstinys). Diskretieji skirstiniai (binominis, Puasono) ir jų savybės. Ribinės teoremos. Didžiųjų
skaičių dėsnis. (3 val.).
6. Tema 6. Statistinių hipotezių tikrinimas. Vidurkių lyginimas, dispersijų lyginimas, tikimybių
lyginimo kriterijus. (3 val.).
7. Tema 7. Neparametriniai kriterijai. χ2 kriterijus, Maknemaro kriterijus, Mano-Vitnio, Vilkoksono
kriterijus ir kt. (3 val.).
8. Tema 8. Statistinio ryšio samprata. Koreliacinė analizė. Kiekybinių ir kokybinių dydžių (ranginių,
nominalinių) analizė. (3 val.).
9. Tema 9. Regresinė analizė. Regresijos tiesės; tiesinės regresijos koeficientas ir lygtis, apibrėžtumo
koeficientas; logistinė regresija; daugianarė regresija. (3 val.).
10. Tema 10. Dispersinė duomenų analizė. Genetiniai dispersijos komponentai, paveldimumo ir genetinės
koreliacijos koeficientai, jų vertinimas ir panaudojimas gyvūnų sveikatingumo požymių ir susirgimų
genetinio sąlygotumo vertinimui. (3 val.).

11. Tema 11. Programinė įranga matematiniam- statistiniam įvertinimui. Programinės įrangos
klasifikavimas ir taikymas biologinių sistemų matematiniam- statistiniam įvertinimui. (3 val.).
Laboratorinių darbų temos
1.

Tema 1. Pasiskirstymo eilutės ir pasiskirstymo pobūdžio tyrimas. Pasiskirstymo eilutės ir jų
sudarymas. Dažnių lentelės. Klasių skaičiaus ir klasinio intervalo nustatymas. Asimetrijos ir eksceso
koeficientų skaičiavimas. Grafinis variacinės eilutės vaizdavimas naudojant skaičiuoklę EXCEL (3
val.).
2. Tema 2. Padėties charakteristikų vertinimas. Kiekio, sumos, vidurkių (aritmetinio, geometrinio,
harmoninio), modos, medianos, minimumo; maksimumo skaičiavimas skaičiuokle EXCEL. Duomenų
grupavimas (3 val.).
3. Tema 3. Sklaidos charakteristikų vertinimas. Variacijos rodikliai (vidutinis tiesinis ir kvadratinis
nuokrypiai; dispersija; įvairavimo koeficientas) ir jų paskaičiavimas skaičiuokle EXCEL (3 val.).
4. Tema 4. Atsitiktinių įvykių ir tikimybių vertinimas (aprašant gyvūnų ligų paplitimą ir jų tikimybes)
(3 val.).
5. Tema 5. Duomenų reprezentatyvumo rodiklių skaičiavimas: standartinis populiacijos nuokrypis,
standartinė paklaida, Stjudento t kriterijus ir kt. (3 val.).
6. Tema 6. Ryšių tarp požymių vertinimas. Tiesinės koreliacijos ir regresijos koeficientų skaičiavimas ir
vertinimas (3 val.).
7. Tema 7. Dispersinė analizė. Vieno faktoriaus ir dviejų faktorių dispersinė analizė skaičiuokle EXCEL
(3 val.).
8. Tema 8. R statistinis paketas. Statistinio paketo pagrindinės charakteristikos (3 val.).
9. Tema 9. Neparametrinė analizė. Neparametrinių kriterijų skaičiavimas statistiniu paketu (3 val.).
10. Tema 10. Statistinis modeliavimas. Gyvūnų sveikatos rizikos veiksnių ir profilaktikos priemonių
identifikavimas, statistinis interpretavimas ir detalizavimas. Fiksuoti ir atsitiktiniai efektai. Faktorių
klasių skaičius. Genetinių veiksnių vertinimo principai ir panaudojimas gyvūnų sveikatos profilaktikoje
(3 val.).
11. Tema 11. Statistinio tyrimo apibendrinimas. Išvadų ir pasiūlymų suformulavimas (3 val.)
Savarankiškas darbas (54 val.)
1. Tema 1. Aprašomoji statistika (27 val.).
2.

Tema 2. Matematinio-statistinio tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija (27 val. ).

Savarankiško darbo užduotys
Tema 1 „Aprašomoji statistika ” užduočių klausimai:
1. Dažnių lentelių sudarymas ir analizė.
2. Grafinė duomenų analizė.
3. Vidurkių skaičiavimas
4. Variacijos rodiklių skaičiavimas
5. Požymių tarpusavio priklausomybių tyrimai.
6. Dispersinės analizės metodas.
Tema 2 „Matematinio-statistinio tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija ” užduočių klausimai:
1. Tyrimo hipotezės suformulavimas.
2. Tyrimų reprezentatyvumo problema, rodikliai ir jų interpretavimas.
3. Tyrimo išvados ir pasiūlymai.
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3. Veterinarijos profesinė etika ir karjeros planavimas
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Profesinė etika ir karjeros planavimas
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Mokymo/si metodai:

Paskaitos, seminarai, savarankiškų praktinių užduočių (projektų) rengimas,
savarankiškas literatūros ir internetinių šaltinių studijavimas

Valandos:

Paskaitos - 20 val., seminarai - 20 val.; konsultacijos – 5 val.; savarankiškas
darbas (projektas) - 10 val.; pasirengimas seminarams – 10 val.;
pasirengimas egzaminui – 15 val.
Iš viso 80 val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita Atlikta ⌧
Savarankiškas darbas (projektas) ⌧ Koliokviumas

Studijų forma:

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2010/2011

Dėstomas:

Viename
semestre

Iki:

Anotacija (iki 200 žodžių): Profesinė etika: esmė, sąvokos, funkcijos ir reikšmė. Etikos teorijos, jų taikymas
ir reikšmė veterinarinėje medicinoje. Profesinė etikos problemos viešajame ir privačiame sektoriuose. Etikos
problemos veterinarinėje medicinoje ir jų identifikavimas. Korupcija: esmė, formos, paplitimas, prevencija.
Korupcijos grėsmės valstybinės veterinarijos sistemoje ir jų prevencija. Profesinės etikos principai ir vertybės.
Veterinarijos gydytojo moralinės savybės ir jų ugdymas. Veterinarijos gydytojo moraliniai įsipareigojimai
visuomenei. Veterinarijos gydytojo vaidmuo užtikrinant gyvūnų gerovę. Gyvūnų teisės ir veterinarijos gydytojai.
Etiško elgesio su pacientais principai. Eutanazijos veterinarinėje medicinoje etinės problemos. Veterinarijos
gydytojo komunikavimo su klientais etinės problemos. Konfliktai veterinarinėje veikloje ir jų sprendimo būdai.
Veterinarijos gydytojo santykiai su kolegomis ir Kompetentingomis institucijomis. Veterinarinė veikla ir
gamtosauga. Etikos kodeksų struktūra ir funkcijos. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) etikos
kodeksas. Europos veterinarijos federacijos (EVF) gero elgesio kodekso principai ir nuostatos. Veterinarijos
mokslas ir bioetika.
Karjeros planavimo teorinės įžvalgos. Profesinės kompetencijos vertinimas. Individualaus karjeros
scenarijaus kūrimas.
Pasirengimas profesinei veiklai ir integracija į darbo rinką. Profesinės karjeros veterinarijoje galimybės ir
perspektyvos.
- Studijų tikslai ir uždaviniai:
Tikslas – supažindinti su veterinarinės medicinos etikos principais ir vertybėmis, ugdyti gebėjimus identifikuoti ir
adekvačiai spręsti etines problemas veterinarinėje veikloje.
Uždaviniai:
1. Suteikti žinių apie aktualias profesinės etikos problemas valstybinėje ir privačioje veterinarijoje;
2. Supažindinti su gyvūnų gerovės teisiniais ir etiniais reikalavimais, ugdyti etiškai atsakingą elgesį su gyvūnais.
3. Supažindinti su ES ir Lietuvoje galiojančiais veterinarijos etikos kodeksais ir ugdyti gebėjimus taikyti šių
kodeksų normas ir principus praktinėje veikloje
4. Formuoti komunikavimo su klientais, profesijos kolegomis ir Kompetentingomis institucijomis įgūdžius.
5. Ugdyti profesinės karjeros planavimo gebėjimus.

Kaupiamojo balo formulė: 100% BV = 70% KB + 30% E,
BV – bendras vertinimas; KB – kaupiamasis balas; E –egzaminas
70% KB = 30% K + 20% S + 10% A + 10% L,
S – savarankiško darbo (projekto) įvertinimas; K – koliokviumo įvertinimas; A – aktyvumas seminaruose; L –
lankomumas (10 proc., jei be pateisinamos priežasties praleisti ne daug kaip vienas seminaras, jei praleidimų
daugiau, už kiekvieną prakleidimą atimamas 1 procentas).
Studijų rezultatai :
Numatomos žinios. Numatoma, kad išklausę „Profesinės etikos ir karjeros planavimo“ modulį studentai įgys
žinių apie veterinarinę etiką, jos reikšmę profesinėje veikloje ir aktualias problemas, veterinarinės medicinos
etikos principus ir vertybes, žinos veterinarinės medicinos etikos kodeksų reikalavimus, susipažins su
veterinarijos gydytojo profesinės karjeros planavimu.
Numatomi gebėjimai:
Pažintiniai: Suvokti veterinarijos gydytojo moralinę atsakomybę gyvūnams, klientams, profesijos kolegoms ir
visuomenei, mokėti veterinarinės etikos principus ir vertybes taikyti gyvūnų gerovės srityje, santykiuose su
klientais, profesijos kolegomis.
Praktiniai: Gebėti identifikuoti ir adekvačiai spręsti etines problemas iškylančias veterinarinėje veikloje, mokėti
praktiškai taikyti Kompetentingų institucijų veterinarijos etikos kodeksų reikalavimus. Gebėti tinkamai ir
veiksmingai komunikuoti su klientais, profesijos kolegomis, Kompetentingomis institucijomis ir visuomene.
Perkeliamieji : Mokėti dalykines žinias taikyti sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo
pobūdžio uždavinius. Gebėti planuoti veterinarijos gydytojo profesinę karjerą, tobulinti profesinę kompetenciją
po studijų baigimo.
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: identifikuoti ir adekvačiai spręsti etines problemas
iškylančias veterinarinėje veikloje, praktiškai taikyti Kompetentingų institucijų veterinarijos etikos kodeksų
reikalavimus, tinkamai ir veiksmingai komunikuoti su klientais, profesijos kolegomis, Kompetentingomis
institucijomis ir visuomene, planuoti veterinarijos gydytojo profesinę karjerą, tobulinti profesinę kompetenciją
po studijų baigimo.

Studijų turinys:
Paskaitų temos
1. Tema 1. Profesinė etika: esmė, sąvokos, funkcijos ir reikšmė. Veterinarinės medicinos etikos objektas (2
val.)
2. Tema 2. Etikos teorijos, jų taikymas ir reikšmė veterinarinėje medicinoje (2 val.)
3. Tema 3. Profesinė etikos problemos viešajame ir privačiame sektoriuose. (1 val.)
4. Tema 4. Korupcija: esmė, formos, paplitimas, prevencija. (1 val.)
5. Tema 5. Veterinarinės profesinės etikos principai ir vertybės. (1 val.)
6. Tema 6 Veterinarijos gydytojo moraliniai įsipareigojimai visuomenei (1 val.)
7. Tema 7. Požiūrio į gyvūnus ir jų teises kaita. (2 val.).
8. Tema 8. Gyvūnų teisės, gyvūnų gerovė ir veterinarijos gydytojai (2 val.)
9. Tema 9. Veterinarijos gydytojo komunikavimo su klientais etinės problemos (1 val.)
10. Tema 10. Veterinarijos gydytojo santykiai su kolegomis ir Kompetentingomis institucijomis ( 1 val.)
11. Tema 11. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) etikos kodeksas. Europos veterinarijos
federacijos (EVF) gero elgesio kodekso principai ir nuostatos. (2 val.)
12. Tema 12. Karjeros planavimo teorinės įžvalgos. Profesinės kompetencijos vertinimas. (2 val.)
13. Tema 13. Profesinės karjeros veterinarijoje galimybės ir perspektyvos. (2 val.)
Seminarų temos
1. Tema 1. Etikos problemos veterinarinėje medicinoje, jų identifikavimas ir sprendimo būdai (2 val.)
2. Tema 2. Korupcijos priežastys valstybinėje ir privačioje veterinarijoje. Korupcijos grėsmės, prevencija ir
įveikimo būdai (2 val.).
3. Tema 3. Veterinarijos gydytojo profesija ir jo moralinės savybės. (2 val.)

4. Tema 4. Neetiškas elgesys su gyvūnais Lietuvoje ir veterinarijos gydytojo vaidmuo r užtikrinant gyvūnų
gerovę. (2 val.)
5. Tema 5. Eutanazijos veterinarinėje medicinoje etinės problemos (2 val.)
6. Tema 6. Veterinarijos gydytojų komunikavimo su klientais etinės problemos Lietuvoje ir jų sprendimo
būdai (2 val.)
7. Tema 7. Konfliktai veterinarinėje veikloje ir jų sprendimo būdai (2 val.)
8. Tema 8. Veterinarijos gydytojo santykiai su kolegomis ir Kompetentingomis institucijomis (2 val.)
9. Tema 9. Pasirengimas profesinei veiklai ir integracija į darbo rinką (2 val.)
10. Tema 10. Individualaus veterinarijos gydytojo karjeros scenarijaus kūrimas (2 val.)
Savarankiškas darbas
1. Savarankiško darbo (projekto) rengimas viena iš šių temų (– 10 val.):
Korupcijos priežastys, pasireiškimo formos Lietuvos veterinarijoje
Gyvūnų teisės.
Žiauraus ir neetiško elgesio su gyvūnais Lietuvoje priežastys, pasireiškimo formos ir veterinarijos
gydytojo vaidmuo užtikrinant gyvūnų teises ir gerovę.
Eutanazijos veterinarinėje medicinoje etinės problemos
Veterinarijos gydytojų komunikavimo su klientais etinės problemos Lietuvoje.
Veterinarijos gydytojo santykių su kolegomis ir Kompetentingomis institucijomis problemos Lietuvoje
Veterinarijos gydytojas ir veterinarijos gydytojo profesijos prestižas
Gamtosauginiai reikalavimai veterinarinėje veikloje.
Individualaus veterinarijos gydytojo karjeros scenarijus
2. Pasirengimas koliokviumui - 10 val.
3. Pasirengimas egzaminui – 15 val.
4. Konsultacijos – 5 val.
Literatūra
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Atnaujinami dalykai
1. Veterinarinė epidemiologija ir infekcinės ligos
Katedra/klinika/institutas:

LSMU VA užkrečiamųjų
ligų katedra

Fakultetas:

LSMU VA Veterinarijos
fakultetas

Studijų programa:

Veterinarinė medicina

Studijų pakopa:

Vientisųjų studijų

Dalyko tipas:

Privalomas

Kursai:

PirmasAntras
Trečias Ketvirtas
⌧Penktas Šeštas

Kodas:

(formuojamas
automatiškai duomenų
bazėje)

Blokas:

2. Studijų krypties

Dalyko/modulio pavadinimas:

Veterinarinė epidemiologija ir infekcinės ligos

Dalyko/modulio kreditai:

11

Mokymo/si metodai:

paskaitos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas praktinis
(tiriamasis) darbas, savarankiškas literatūros studijavimas

Valandos:

Paskaitos 72 val. Praktikos darbai 62 val. Seminarai 10 val. Savarankiškas d.
150 val.
Iš viso 294 val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita ⌧Atlikta ⌧
Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2010/2011

Dėstomas:

Viename
semestre

Iki:

Anotacija (iki 200 žodžių): Veterinarinės epidemiologijos įvadas: epidemiologijos samprata ir objektas,
veterinarinės epidemiologijos mokslo raida, šiuolaikinės epidemiologijos koncepcija ir tikslai. Epidemiologinių
duomenų šaltiniai, kaupimas ir valdymas. Pagrindinės statistinės procedūros naudojamos epidemiologijoje.
Populiacijos ir imtys. Ligų pasireiškimo vertinimas: pagrindiniai ligų pasireiškimo rodikliai, rizikos veiksnio
poveikio vertinimas. Ligų priežastingumo koncepcija, veiksniai sąlygojami individo, aplinkos veiksniai, kiti
ligos atsiradimą sąlygojantys veiksniai. Infekcijos perdavimo būdai, veiksnių ir požymių tipai. Epidemiologinių
tyrimų metodologija. Tyrimų rūšys: stebėjimo ir eksperimentiniai tyrimai; analitiniai ir aprašomieji tyrimai.
Momentiniai, atvejo ir kontrolės bei kohortiniai tyrimai. Epidemiologinių tyrimų klaidos, iškraipymas ir
pagrįstumas. Infekcinių ligų profilaktika, stebėsena, kontrolė bei likvidavimas. Bandų sveikatingumo programos
bei epidemiologijos svarba gerinant gyvulių sveikatingumą. Svarbiausios zoonozės, kiaulių, arklių, atrajotojų,
paukščių, mėsėdžių, triušių, bičių ir egzotinės infekcinės ligos. Šių ligų etiologija, epidemiologiniai duomenys,
klinikiniai požymiai, diagnozavimas, gydymas, profilaktika, likvidavimas ir kontrolė.

Studijų tikslai ir uždaviniai: Tikslas – mokėti analizuoti ir vertinti įvairius epidemiologinius duomenis,
epidemiologines situacijas, atlikti epidemiologinius tyrimus, įvertinti infekcinių ligų epidemiologinę situaciją, šių
ligų kontrolę bei likvidavimą.
Uždaviniai:
1. Mokėti surinkti epidemiologinius duomenis ir įvertinti duomenų kokybę;
2. Mokėti suplanuoti ir atlikti epidemiologinius infekcinių ligų tyrimus;
3. Mokėti epidemiologiniu požiūriu analizuoti infekcinių ligų pasireiškimo priežastis, kontrolės bei likvidavimo
programas bei jų efektyvumą;
4. Gebėti surinkti ir įvertinti infekcinių ligų diagnozavimui bei prevencijai reikalingus epidemiologinius duomenis
Kaupiamojo balo formulė: 100% BV = 40% KB + 60% KE,
BV – bendras vertinimas; KB – kaupiamasis balas; KE – privalomas kompleksinis egzaminas
KB = 20% I + 10% L + 70% K + 10% P

I – individualios užduotys; L – lankomumas (10 proc. jei be pateisinamos priežasties praleisti ne daug kaip du
laboratoriniai darbai, jei praleidimų daugiau, už kiekvieną prakleidimą atimamas 1 procentas); K – kolokviumų
vertinimai; P – papildomi balai (pvz. už SMD)
KE = 20% Pr + 80% E,
Pr – praktinio (savarankiško) darbo vertinimas; E – egzamino vertinimas

Studijų rezultatai :
Numatomos žinios. Numatoma, kad sėkmingai baigęs veterinarinės epidemiologijos ir infekcinių ligų studijas
studentas įgys žinių kurios leis nustatyti gyvūnų ligas, analizuoti struktūrinius, funkcinius, biocheminius
procesus bei pokyčius, gydyti gyvūnus ir taikyti gyvūnų ligų prevencijos priemones; vertinti gyvūnų infekcinių
ligų ir ligų, kuriomis serga žmogus ir gyvūnai epidemiologinę situaciją, kad būtų užtikrinta gyvūnų ir
visuomenės sveikata; organizuoti gyvūnų apsaugos priemonių įgyvendinimą pagal teisės aktų reikalavimus;
taikyti naujausių fundamentinių ir taikomųjų mokslų pasiekimus veterinarinės medicinos ir maisto saugos
srityse.
Numatomi gebėjimai:
Pažintiniai: žinios apie epidemiologijos koncepciją, terminus ir jų taikymą, infekcinių ligų epidemiologinių
duomenų žinios, analizavimo ir interpretavimo žinios.
Praktiniai: gebėjimas vertinti infekcinių ligų įvairias epidemiologines situacijas, gebėjimas įvertinti
epidemiologinių tyrimų rūšis, jų privalumus ir trūkumus, gebėjimas planuoti ir atlikti epidemiologinius tyrimus,
diagnozuoti infekcines ligas remiantis epidemiologiniais duomenimis.
Perkeliamieji: gebėjimas savarankiškai organizuoti infekcinių ligų profilaktiką, kontrolę ir likvidavimą remiantis
epidemiologiniai duomenimis, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją .
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Surinkti, analizuoti bei vertinti infekcinių ligų įvairius
epidemiologinius duomenis, infekcinių ligų profilaktikos, kontrolės bei likvidavimo programas. Įgis studijavimo
ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės
formavimui.

Studijų turinys:
Paskaitų temos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tema 1. Veterinarinės epidemiologijos įvadas: epidemiologijos raida, objektas, tikslas, uždaviniai, ryšiai
su kitomis disciplinomis bei vaidmuo šiuolaikinėje veterinarinėje medicinoje. (2 val.)
Tema 2. Ligų apibūdinimas laiko ir vietos atžvilgiu. (2 val.)
Tema 3. Priežastingumas. (2 val.)
Tema 4. Kiekybinis ligų pasireiškimo įvertinimas. (2 val.)
Tema 5. Sveikatingumą įtakojantys veiksniai, epidemiologinė triada, infekcinių ligų sukėlėjų perdavimas
ir plitimas. (2 val.)
Tema 6. Epidemiologinių duomenų prigimtis, elementai, diagnostikos kriterijai, paklaida. (2 val.)
Tema 7. Epidemiologinių tyrimų rūšys ir planavimas: stebėjimo, eksperimentiniai ir analitiniai tyrimai. (2
val.)
Tema 8. Infekcinių ligų stebėsena, monitoringas ir kontrolė. (2 val.)
Tema 9. Poveikio efekto įvertinimas. (2 val.)
Tema 10. Bandos sveikatingumo vertinimas ir programos. (2 val.)
Tema 11. Nauji rizikos veiksniai infekcinių ligų atsiradimui ir epidemiologijai pasaulyje. (2 val.)
Tema 12. Konsultacijos veterinarinės epidemiologijos klausimais. (2 val.)
Tema 13. Pasiutligės epidemiologija (2 val.)
Tema 14. Tuberkuliozės ir bruceliozės epidemiologija (2 val.)
Tema 15. Salmoneliozės epidemiologija (2 val.)
Tema 16. Leptospirozės ir listeriozės epidemiolgija (2 val.)
Tema 17. Konsultacijos zoonozių epidemiologijos klausimais (2 val.)

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.

Tema 18. Atrajotojų infekcinės ligos. Mėlynojo liežuvio liga, paratuberkuliozė, snukio ir nagų liga,
chlamidiozė, galvijų ir smulkiųjų atrajotojų maras: sukėlėjų savybės lemiančios ligos epidemiologinius
ypatumus, epidemiologinė padėtis Lietuvoje ir pasaulyje, patogenezė, klinikiniai požymiai,
diagnozavimas ir diferencinė diagnozė, ligos kontrolė, likvidavimas ir profilaktika (4 val.)
Tema 19. Konsultacijos atrajotojų infekcinių ligų klausimais (2 val.)
Tema 20. Kiaulių infekcinės ligos. Klasikinis ir Afrikinis kiaulių marai, kiaulių gasteroenteritus
sukeliantys sukėlėjai, kiaulių dermatito ir nefropatijos sindromas, nujunkytų paršelių multisisteminis
nykimo sindromas: sukėlėjų savybės lemiančios ligos epidemiologinius ypatumus, epidemiologinė padėtis
Lietuvoje ir pasaulyje, patogenezė, klinikiniai požymiai, diagnozavimas ir diferencinė diagnozė, ligos
kontrolė, likvidavimas ir profilaktika (4 val.)
Tema 21. Konsultacijos kiaulių infekcinių ligų klausimais (2 val.)
Tema 22. Arklių infekcinės ligos. Pažandės, įplautimas, rodokokozė, infekcinis arteritas, infekcinis
metritas: sukėlėjų savybės lemiančios ligos epidemiologinius ypatumus, epidemiologinė padėtis Lietuvoje
ir pasaulyje, patogenezė, klinikiniai požymiai, diagnozavimas ir diferencinė diagnozė, ligos kontrolė,
likvidavimas ir profilaktika (4 val.)
Tema 23. Konsultacijos arklių infekcinių ligų klausimais (2 val.)
Tema 24. Paukščių infekcinės ligos. Infekcinis bronchitas, Infekcinis laringotracheitas, Mareko liga,
Gamboro liga: sukėlėjų savybės lemiančios ligos epidemiologinius ypatumus, epidemiologinė padėtis
Lietuvoje ir pasaulyje, patogenezė, klinikiniai požymiai, diagnozavimas ir diferencinė diagnozė, ligos
kontrolė, likvidavimas ir profilaktika (4 val.)
Tema 25. Konsultacijos paukščių infekcinių ligų klausimais (2 val.)
Tema 26. Mėsėdžių (taip pat šunys ir katės,) infekcinės ligos. Audinių aleutinė liga, šunidžių kosulys,
maras, enteritai, kačių leukemija, panleukemija, kalicivirozė: sukėlėjų savybės lemiančios ligos
epidemiologinius ypatumus, epidemiologinė padėtis Lietuvoje ir pasaulyje, patogenezė, klinikiniai
požymiai, diagnozavimas ir diferencinė diagnozė, ligos kontrolė, likvidavimas ir profilaktika (4 val.)
Tema 27. Triušių maras ir miksomatozė (2 val.)
Tema 28. Konsultacijos mėsėdžių ir triušių ligų klausimais (2 val.)
Tema 29. Egzotinės infekcinės ligos: Vakarų Nilo encefalitas, pasienio liga, kitos aktualios egzotinės
infekcinės ligos: sukėlėjų savybės lemiančios ligos epidemiologinius ypatumus, epidemiologinė padėtis
Lietuvoje ir pasaulyje, patogenezė, klinikiniai požymiai, diagnozavimas ir diferencinė diagnozė, ligos
kontrolė, likvidavimas ir profilaktika (2 val.)
Tema 30. Dermatomikozės: sukėlėjų savybės lemiančios ligos epidemiologinius ypatumus,
epidemiologinė padėtis Lietuvoje ir pasaulyje, patogenezė, klinikiniai požymiai, diagnozavimas ir
diferencinė diagnozė, ligos kontrolė, likvidavimas ir profilaktika (2 val.)

Praktikos darbų temos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tema 1. Epidemiologinių duomenų rinkimas, analizė ir įvertinimas (2 val.)
Tema 2. Ligų kontrolė ir likvidavimas (3 val.)
Tema 3. Momentiniai ir kohortiniai tyrimai (2 val.)
Tema 4. Atvejo ir kontrolės tyrimai (2 val.)
Tema 5. diagnostinių tyrimų interpretavimas (2 val.)
Tema 6. Gyvūnų populiacijų tyrimas: atsitiktinė ir neatsitiktinė atranka, atrankos strategijos. (2 val.)
Tema 7. Imties sudarymas ir jos dydžio paskaičiavimas infekcinių ligų nustatymui, įvertinimui ir
paneigimui. (2 val.)
Tema 8. Gyvūnų sveikatingumo programos (2 val.)
Tema 9. Rizikos vertinimas ir jo taikymas (2 val.)
Tema 10. Infekcinės ligos protrūkio tyrimas. (2 val.)
Tema 11. Infekcinių ligų profilaktika ir ekonominės reikšmės analizė Lietuvoje. (2 val.)
Tema 12. Veterinarinės epidemiologijos koliokviumas. (2 val.)
Tema 13. Stabligės, botulizmo, prionų sukeliamų ligų epidemiologija (2 val.)
Tema 14. Juodligės likvidavimas (2 val.)
Tema 15. Abortus sukeliančių infekcinių zoonozių epidemiologija (2 val.)
Tema 16. Paukščių ir gyvūnų gripo epidemiologija (2 val.)
Tema 17. Koliokviumas (2 val.)
Tema 18. Atrajotojų infekcinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje (3 val.)
Tema 19. Darbas su atrajotojų infekcinėmis ligomis: pasirinktas pavyzdys (2 val.)
Tema 20. Arklių infekcinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje (2 val.)
Tema 21. Darbas su arklių infekcinėmis ligomis: pasirinktas pavyzdys (2 val.)
Tema 22. Kiaulių infekcinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje (2 val.)
Tema 23. Darbas su kiaulių infekcinėmis ligomis: pasirinktas pavyzdys (2 val.)
Tema 24. Koliokviumas: atrajotojų, arklių ir kiaulių infekcinės ligos (2 val.)
Tema 25. Kačių infekcinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje (2 val.)

26.
27.
28.
29.
30.

Tema 26. Šunų ir kitų mėsėdžių infekcinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje (2 val.)
Tema 27. Koliokviumas: šunų ir kačių infekcinės ligos (2 val.)
Tema 28. Paukščių infekcinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje (2 val.)
Tema 29. Bičių infekcinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje (2 val.)
Tema 30. Koliokviumas: paukščių ir bičių ligos (2 val.)

Seminarų temos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Epidemiologinių terminų ir rodiklių interpretavimo svarba visuomenės požiūrio formavimui
Zoonozių epidemiologija globalaus pasaulio įtakoje
Veiksniai įtakojantys naujų zoonozių atsiradimą
Pasirinkto epidemiologinio tyrimo nagrinėjimas
Tuberkuliozės epidemiologija Lietuvoje
Bruceliozės epidemiologija Lietuvoje

Savarankiškas darbas
1.
užduotis: pasiruošti veterinarinės epidemiologijos koliokviumui – 30 val.
2.
užduotis: pasiruošti zoonozių koliokviumui – 20 val.
3.
užduotis: pasiruošti atrajotojų ligų koliokviumui - 20 val.
4.
užduotis: pasiruošti infekcinių kiaulių ligų klausimais- 15 val.
5.
užduotis: pasiruošti infekcinių arklių ligų klausimais- 20 val.
6.
užduotis: pasiruošti mėsėdžių ir kačių infekcinių ligų klausimais- 20 val.
7.
užduotis: pasiruošti paukščių infekcinių ligų klausimais- 14 val.
8.
užduotis: pasiruošti triušių infekcinių ligų klausimais- 11 val.

20 val. Praktinių įgūdžių formavimas VA stambių ir smulkių gyvūnų klinikose. Uždaviniai: infekcinių ligų
registracija, taikomos apsaugos priemonės priimamajame, karantinas, infekcinių ligų diagnozavimas, gydymo
principai, epidemiologinių duomenų rinkimas ir registracija.
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Dalyko tipas:

Privalomas

Kursai:

Pirmas Antras 
⌧Trečias Ketvirtas
Penktas Šeštas

Kodas:

(formuojamas
automatiškai duomenų
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2. Studijų krypties

Dalyko/modulio pavadinimas:

Veterinarinė mikrobiologija

Dalyko/modulio kreditai:

7

Mokymo/si metodai:

paskaitos, praktikos darbai, savarankiškas literatūros studijavimas

Valandos:

Paskaitos 48 val. Praktikos darbai 60 val. Savarankiškas d. 79 val.
Iš viso 187 val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita ⌧Atlikta 
Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2010/2011

Dėstomas:

Viename
semestre

Iki:

Anotacija (iki 200 žodžių):
Mikroorganizmų sistematikos principai. Bakterijų sistematika. Mikromicetų sistematika. Prokariotų morfologija.
Prokariotinė ląstelė. Prokariotinės ląstelės ypatumai. Eukariotų morfologija. Eukariotinė ląstelė. Grybai
(mikromicetai). Mielės. Mikroorganizmų cheminė sudėtis, fermentai, mikroorganizmų metabolizmas, mitybos
tipai. Mikroorganzimų augimas ir kultivavimas, fizikinių veiksnių poveikis mikroorganizmams, cheminių
veiksnių įtaka mikroorganizmams, biologiniai veiksniai, anglies junginių apytaka. Anaerobinis anglies junginių
skaidymas, aerobinis anglies junginių skaidymas, azoto junginių apytaka. Mikroorganizmų išplitimas gamtoje.
Dirvos, oro mikroorganizmai. Vanduo ir jo mikroorganizmai. Žmogaus, gyvūnų, augalų mikroorganizmai.
Mikroorganizmų genetika. Genetinis kodas ir baltymų biosintezė. Mikroorganizmų kintamumo formos.
Mutacijos ir mutagenai. Genetinė rekombinacija, modifikacijos, mikroorganizmų kintamumas. Patogeninio
mikroorganizmo savybės, apsauga nuo patogeninių mikroorganizmų. Mikrobiologinio tyrimo metodai:
mikroskopinis, bakteriologinis, biologinis, imunologinis, genetinis. Gramteigiami kokai, gramteigiamos
lazdelės, gramteigiamos lazdėlės gaminančios sporas, anaerobinės gramteigiamos lazdėlės gaminančios sporas,
gramneigiamos lazdelės, patogeninės mikobakterijos, aktinomicetai ir nokardijos, vingiuotos bakterijos,
mikoplazmos, chlamidijos, mikroorganizmų sukeliamų ligos patogenezė, virulentiškumas, virulentiškumo
veiksniai, infekcijos šaltiniai, perdavimo būdai, mikrobiologiniai tyrimo metodai.

Studijų tikslai ir uždaviniai: Tikslas – suteikti studentams mikrobiologijos teorinius pagrindus apie
mikroorganizmų sistematiką, morfologiją, fiziologiją, genetiką, ekologiją, nesavituosius organizmo apsauginius
veiksnius ir išmanymą mikrobiologinės diagnostikos metodų nustatant gyvūnų infekcinių ligų sukėlėjus.
Uždaviniai:
1. Išmanyti bakterijų ir grybų klasifikacijos principus, sistemines grupes, mikroorganizų morfologiją, ląstelės
struktūrą, jos nustatymo būdus;
2. Įgyti žinių apie bakterijų ir grybų fiziologiją, kultivavimo metodus, grynųjų kultūrų išskyrimo, identifikavimo ir
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms nustatymo principus;
3. Išmanyti fizikinių, cheminių ir biologinių veiksnių poveikį mikroorganizmams, dirvos, oro vandens, bakterinį
užterštumą;
4. Įgyti žinių apie mikroorganizmų genetiką, molekulinės diagnostikos principus, patogeninių mikroorganizmų
savybes, nesavituosius organizmo apsauginius veiksnius.
5. Išmanyti gyvūnų infekcinių ligų sukėlėjų mikrobiologinio tyrimo metodus, jų tikslus ir vertinimo kriterijus.

Vertinimo formulė: 100% BP = 50% KB + 50% E;
BP – baigiamasis patikrinimas ; KB – kaupiamasis balas; E – egzaminas;
50% KB = 10% A + 10% IU + 30% K
A – aktyvumas praktikos darbuose; IU – individuali užduotis; K – kolokviumų vertinimai; 50% E – egzaminas.

Studijų rezultatai :
Numatomos žinios. Numatoma, kad sėkmingai baigęs veterinarinės mikrobiologijos studijas studentas įgys
žinių apie bakterijų ir grybų sistematiką, nomenklatūrą, ląstelių struktūras, mikroorganizmų fiziologiją,
metabolizmą, augimo poreikius, ekologiją, genetiką, nesavituosius organizmo apsauginius veiksnius, gyvūnų
infekcinių ligų sukėlėjus, jų nustatymą mikrobiologinio tyrimo metodais.
Numatomi gebėjimai:
Pažintiniai: Numatoma išugdyti studento gebėjimą pažinti ir vertinti, mikroorganizmų kintamumą, sistematikos
principus, morfologiją, struktūrą, fiziologiją, ekologiją, genetiką, nesavituosius organizmo apsauginius
veiksnius, gyvūnų infekcinių ligų sukėlėjus.
Praktiniai: Ugdomas studentų savarankiškas gebėjimas naudoti, atlikti ir vertinti mikrobiologinio tyrimo
metodus (mikroskopinius, bakteriologinius, imunologinius, genetinius) gyvūnų infekcinių ligų diagnostikai.
Perkeliamieji : Ugdomas studento gebėjimas organizuoti klinikinės /patologinės medžiagos iš įvairių gyvūnų
sirgusių infekcinėmis ligomis paėmimą, jos ištyrimą mikrobiologijos laboratorijoje, savarankiškai atlikti
mikrobiologinius tyrimus, vertinti ir interpretuoti tyrimų rezultatus.
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: savarankiškai atlikti mikrobiologinio tyrimo metodus:
tiriamosios
klinikinės /patologinės medžiagos tiesioginę mikroskopiją, grynos kultūros išskyrimą ir
identifikavimą, serologines/imunologines reakcijas, molekulinės biologijos tyrimo metodus; naudotis
šiuolaikiška laboratorine technika ir metodikomis, greitaisiais mikroorganizmų identifikavimo rinkiniais,
savarankiškai interpretuoti bakteriologinių, imunologinių, molekulinės biologijos tyrimų rezultatus, išskirti ir
identifikuoti patogeninius mikroorganizmus – gyvūnų infekcinių ligų sukėlėjus.

Studijų turinys:
Paskaitų temos
1.

Tema 1. Mikrobiologijos raidos apžvalga. Mikroorganizmų sistematika ir sistematikos principai. Bakterijų
sistematika. Mikroskopinių grybų (mikromicetų) sistematika. (2 val.)
2. Tema 2. Prokariotų morfologija. Prokariotinė ląstelė. Prokariotinės ląstelės ypatumai. Eukariotų
morfologija. Eukariotinė ląstelė. (2 val.)
3. Tema 3. Mikroorganizmų fiziologija. Mikrooganizmų cheminė sudėtis. Mikroorganizmų fermentai.
Antriniai mikroorganizmų metabolitai. Mikroorganizmų metabolizmas. Mikroorganizmų kvėpavimas.
Mitybos tipai. Mikroorganizmų kultūros augimo dėsningumai. (2 val.)
4. Tema 4. Mikroorganizmai ir aplinka. Fizikinių veiksnių poveikis mikroorganizmams. Cheminių veiksnių
įtaka mikroorganizmams. Biologiniai veiksniai. (2 val.)
5. Tema 5. Mikroorganizmų reikšmė medžiagų apykaitai. Anglies junginių apytaka. Anaerobinis anglies
junginių skaidymas. Aerobinis anglies junginių skaidymas. Azoto junginių apytaka. (2 val.)
6. Tema 6. Mikroorganizmų išplitimas gamtoje (ekologija). Dirvos mikroorganizmai. Oro mikroorganizmai.
Vanduo ir jo mikroorganizmai. Gyvūno organizmo mikroorganizmai. Gnotobiologija. Disbakteriozė.
Augalų mikroorganizmai. (2 val.)
7. Tema 7. Mikroorganizmų genetika. Mikroorganizmų kintamumo formos. Mutacijos ir mutagenai. Genetinė
rekombinacija. Modifikacijos. Mikroorganizmų kintamumo praktinė reikšmė. (2 val.)
8. Tema 8. Patogeninio mikroorganizmo savybės. Patogeniškumas. Virulentiškumas. Toksiškumas.
Mikroorganizmų išskiriami egzo ir endo toksinai. Invaziškumas. Mikroorganizmų išskiriami fermentai. (2
val.)
9. Tema 9. Apsauga nuo patogeninių mikroorganimzų. Nesavitieji organizmo apsauginiai veiksniai. Išorinės
užtvaros. (2 val.)
10. Tema 10. Humoraliniai nesavitieji organizmo apsauginiai veiksniai. Ląsteliniai nesavitieji organizmo
apsauginiai veiksniai. (2 val.)

11. Tema 11. Rutulinės bakterijos. Gramteigiami kokai. Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus gentys.
Taksonomija ir klasifikacija. Biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai.
Sukeliamų infekcijų patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
12. Tema 12. Lazdelinės bakterijos. Gramteigiamos nesporinės lazdelinės bakterijos. Listeria ir Erysipelothrix
gentys. Taksonomija ir klasifikacija. Biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo
būdai. Sukeliamų infekcijų patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
13. Tema 13. Lazdelinės bakterijos. Gramteigiamos sporinės bakterijos. Bacillus gentis. Taksonomija ir
klasifikacija. Biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai. Sukeliamų
infekcijų patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
14. Tema 14. Anaerobinės lazdelinės bakterijos. Gramteigiamos sporinės bakterijos. Clostridium gentis.
Gramneigiamos anaerobinės bakterijos. Bacteroides, Fusobacterium gentys. Taksonomija ir klasifikacija.
Biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai. Sukeliamų infekcijų
patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
15. Tema 15. Gramneigiamos lazdelinės bakterijos. Enterobacteriaceae šeima. Escherichia, Salmonella gentys.
Taksonomija ir klasifikacija. Biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai.
Sukeliamų infekcijų patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
16. Tema 16. Gramneigiamos lazdelinės bakterijos. Enterobacteriaceae šeima. Klebsiella, Enterobacter,
Serratia, Proteus gentys. Taksonomija ir klasifikacija. Biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo
veiksniai. Perdavimo būdai. Sukeliamų infekcijų patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
17. Tema 17. Gramneigiamos lazdelinės aerobinės ir fakultatyvinės anaerobinės bakterijos. Pseudomonas,
Brucellla, Haemophilus, Pasteurella, Mannheimia, Campylobacter gentys. Taksonomija ir klasifikacija.
Biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai. Sukeliamų infekcijų
patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
18. Tema 18. Patogeninės mikobakterijos. Mycobacterium gentis. Actinomyces ir Nocardia gentys.
Taksonomija ir klasifikacija. Biologinės savybės. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai. Sukeliamų
infekcijų patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
19. Tema 19. Vingiuotos bakterijos. Leptospira, Treponema, Brachispira gentys. Taksonomija ir klasifikacija.
Biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai. Sukeliamų infekcijų
patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
20. Tema 20. Mikroorganizmai neturintys ląstelės sienelės. Mycoplasma gentis. Viduląsteliniai parazitai.
Chlamydia ir Chlamydophila gentys. Taksonomija ir klasifikacija. Biologinės savybės. Antigenai.
Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
21. Tema 21. Bendra mikozių charakteristika. Sisteminės mikozės. Histoplasma, Blastomyces, Cryptococcus
gentys. Taksonomija ir klasifikacija. Biologinės savybės. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai.
Sukeliamų infekcijų patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
22. Tema 22. Oportunistinės mikozės. Candida, Aspergillus, Penicillium, Mucor gentys. Taksonomija ir
klasifikacija. Biologinės savybės. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai. Sukeliamų infekcijų
patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
23. Tema 23. Paviršinės mikozės (Dermatomicetai). Microsporium, Trichophyton ir Epidermophyton gentys.
Taksonomija ir klasifikacija. Biologinės savybės. Patogeniškumo veiksniai. Perdavimo būdai. Sukeliamų
infekcijų patogenezė. Gyvūnams sukeliamos ligos. (2 val.)
24. Tema 24. Mikroorganizmų sukeliamos toksikoinfekcijos. Mikrobinės intoksikacijos. Mikotoksikozės.
Sukėlėjai. Morfologija ir fiziologinės savybės. Patogeniškumo veiksniai. (2 val.)
Praktikos darbų temos
1.

2.

3.

4.

Tema 1. Mikrobiologijos laboratorijos
struktūra. Mikrobiologijos laboratorijos
darbo taisyklės.
Mikroskopinis bakterijų tyrimo metodas. Biologinis mikroskopas, tyrimo mikroskopu imersine sistema
ypatumai. Fazokontrastinė, liuminescencinė mikroskopija, mikroskopija tamsiame lauke. Mikropreparatų –
tepinėlių paruošimas ir fiksavimas. Fiksavimo tikslai ir metodai. Paprastieji mikroorganizmų dažymo
metodai. (3 val.)
Tema 2. Prokariotų sudėtingieji dažymo būdai, jų esmė. Gramo dažymo būdas, esmė ir jo svarba
mikroorganizmų klasifikacijai ir infekcinių ligų diagnozavimui. Rūgštims atsparios bakterijos, jų dažymas
Cylio -Nilseno būdu. Prokariotų kapsulė, jos dažymo būdai. Bakterijų sporos, jų dažymo būdai. (2 val.)
Tema 3. Prokariotų struktūra. Spirochetų, aktinomicetų, mikoplazmų, chlamidijų struktūra ir morfologija.
Dažymas ir mikroskopinis tyrimo metodas. Prokariotų ir eukariotų skirtumai. Mikroskopinių grybų
(mikromicetų) preparatų paruošimas ir dažymas. Mielių preparatų paruošimas ir dažymas (3 val.)
Tema 4. Bakterijų dauginimosi standžiose ir skystose terpėse pobūdis. Mitybinių terpių paskirtis, rūšys.
Mikroorganizmų kultivavimo principai. Anaerobų ir mikroaerofilų kultivavimo metodai. Bakteriologinis
tyrimo metodas. Grynosios mikroorganizmų kultūros ir jų išskyrimo tikslai. Aerobinių mikroorganizmų
grynųjų kultūrų išskyrimo principai. Bakterijų kultūrų identifikavimas. (2 val.)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tema 5. Sterilizacijos metodai, pagrįsti didelės temperatūros poveikiu. Autoklavas: darbo su juo ypatybės.
Tindalizacija. Skaidomoji sterilizacija. Mažos temperatūros, džiovinimo poveikis mikroorganizmams,
praktinis naudojimas veterinarijoje. Mechaninis sterilizavimo metodas. Bakteriniai filtrai. Dezinfekcijos
metodai, rūšys, kokybė kontrolė. Antibiograma, jos nustatymo būdai ir svarba. Mikroorganizmų atsparumas
antibiotikams. Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams nustatymas indikatorinių diskų,
serijinių
praskiedimų metodais. Mikroorganizmų sintetinamų beta laktamazių nustatymas. (3 val.)
Tema 6. Oro mikrobinio užterštumo nustatymo metodai. Vandens mikrobinio užterštumo nustatymo
metodai. Dirvožemio nekintama (pastovi) mikroflora. Dirvožemio mikrobiologinis tyrimas. Gyvūnų odos,
virškinimo sistemos, kvėpavimo takų, lytinių ir šlapimo takų mikrofloros tyrimas. (2 val.)
Tema 7. Mikroorganizmų genetinių determinantų savybės. Mikroorganizmų genotipinio ir fenotipinio
kintamumo formos. Bakterijų plazmidžių ir kitų migruojančių genetinių determinantų įvairovė ir funkcijos.
Genoinžinierija, jos taikymo praktikoje aspektai. Biotechnologija. Genetiniai zondai ir polimerazės
grandininė reakcija identifikuojant mikroorganizmus. (3 val.)
Tema 8. Mikroorganizmų ir makroorganizmų svarba infekcijai. Mikroorganizmų patogeniškumas ir
virulentiškumas, patogeniškumo veiksniai. Virulentiškumo rodikliai. Mikroorganizmai – oportunistai
(sąlygiškai patogeniniai). Mikroorganizmų toksinai, jų nustatymas. (2 val.)
Tema 9. Patogeninių mikroorganizmų nešiojimas. Patogeninių mikroorganizmų patekimas į organizmą,
išplitimas. Hospitalinės mikroorganizmų padermės. Biologinis infekcinių ligų diagnostikos metodas. (3
val.)
Tema 10. Imunologiniai diagnostikos metodai. Diagnostinės imunologinės reakcijos ir testai. Serologinių
testų samprata. Serodiagnotika. Serologinių testų diagnostikos kriterijai. Šiuolaikiniai greitieji diagnostikos
metodai. (2 val.)
Tema 11. Rutulinės bakterijos. Staphylococcus genties mikroorganizmų svarbiausios rūšys. Stafilokokų
morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimas. Stafilokokų išskyrimas iš klinikinės /
patologinės medžiagos. Stafilokokų identifikavimas
mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu,
imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (3 val.)
Tema 12. Rutulinės bakterijos. Streptococcus ir Enterococcus gentys, svarbiausios jų rūšys. Streptokokų ir
enterokokų morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai. Streptokokų ir enterokokų
išskyrimas iš klinikinės/ patologinės medžiagos. Streptokokų ir enterokokų identifikavimas mikroskopiniu,
bakteriologiniu, biologiniu, imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (2 val.)
Tema 13. Gramteigiamos nesporinės bakterijos. Listeria ir Erysipelothrix gentys. Svarbiausios jų rūšys,
morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai. Išskyrimas iš klinikinės /patologinės
medžiagos ir identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu, imunologiniu ir molekulinės
biologijos metodais. (3 val.)
Tema 14. Lazdelinės bakterijos. Gramteigiamos sporinės bakterijos. Bacillus gentis, svarbiausios rūšys.
Morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai Bacilų išskyrimas iš klinikinės /
patologinės medžiagos. Bacilų identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu, imunologiniu ir
molekulinės biologijos metodais. (2 val.)
Tema 15. Anaerobinės lazdelinės bakterijos. Gramteigiamos sporinės bakterijos. Clostridium gentis.
Svarbiausios jų rūšys, morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai. Klostridijų
išskyrimas iš klinikinės / patologinės medžiagos ir identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu,
biologiniu, imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (3 val.)
Tema 16. Gramneigiamos anaerobinės bakterijos. Bacteroides, Fusobacterium gentys. Svarbiausios jų
rūšys, morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai. Anaerobų išskyrimas iš
klinikinės / patologinės medžiagos. Identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu,
imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (2 val.)
Tema 17. Gramneigiamos lazdelinės bakterijos. Enterobacteriaceae šeima. Escherichia, Salmonella
gentys. Svarbiausios jų rūšys, morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai.
Enterobakterijų išskyrimas iš
klinikinės/ patologinės medžiagos. Identifikavimas mikroskopiniu,
bakteriologiniu, biologiniu, imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (3 val.)
Tema 18. Gramneigiamos lazdelinės bakterijos. Enterobacteriaceae šeima. Klebsiella, Enterobacter,
Serratia, Proteus gentys. Svarbiausios jų rūšys, morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių
tyrimai. Enterobakterijų išskyrimas iš klinikinės /patologinės medžiagos. Identifikavimas mikroskopiniu,
bakteriologiniu, biologiniu, imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (2 val.)
Tema 19. Gramneigiamos lazdelinės aerobinės ir fakultatyvinės anaerobinės bakterijos. Pseudomonas,
Brucellla, Haemophilus, Pasteurella, Mannheimia, Campylobacter gentys. Svarbiausios jų rūšys,
morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai. Mikroorganizmų išskyrimas iš
klinikinės / patologinės medžiagos. Identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu,
imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (3 val.)
Tema 20. Patogeninės mikobakterijos. Mycobacterium gentis. Actinomyces, Nocardia gentys. Svarbiausios
jų rūšys, morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai. Mikroorganizmų išskyrimas
iš klinikinės / patologinės medžiagos. Identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu,
imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (2 val.)

21. Tema 21. Vingiuotos bakterijos. Leptospira, Treponema, Brachispira gentys. Svarbiausios jų rūšys,
morfologinių, kultūrinių, biocheminių, antigeninių savybių tyrimai. Mikroorganizmų išskyrimas iš
klinikinės / patologinės medžiagos. Identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu,
imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (3 val.)
22. Tema 22. Mikroorganizmai neturintys ląstelės sienelės. Mycoplasma gentis. Viduląsteliniai parazitai.
Chlamydia ir Chlamydophila gentys. Svarbiausios jų rūšys, morfologinių, kultūrinių, biocheminių,
antigeninių savybių tyrimai. Mikroorganizmų išskyrimas iš klinikinės / patologinės medžiagos.
Identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu, imunologiniu ir molekulinės biologijos
metodais. (2 val.)
23. Tema 23. Sisteminės mikozės. Histoplasma, Blastomyces Cryptococcus gentys. Oportunistinės mikozės.
Candida, Aspergillus, Penicillium, Mucor gentys. Svarbiausios jų rūšys, morfologinių, kultūrinių,
biocheminių, savybių tyrimai. Išskyrimas iš klinikinės / patologinės medžiagos. Identifikavimas
mikroskopiniu, bakteriologiniu, biologiniu, imunologiniu ir molekulinės biologijos metodais. (3 val.).
24. Tema 24. Paviršinės mikozės (Dermatomicetai). Microsporium, Trichophyton ir Epidermophyton gentys.
Svarbiausios jų rūšys, morfologinių, kultūrinių, biocheminių, savybių tyrimai. Išskyrimas iš klinikinės /
patologinės medžiagos. Identifikavimas mikroskopiniu, bakteriologiniu, imunologiniu ir molekulinės
biologijos metodais. (2 val.)
Studentų savarankiški darbai:
1. Individuali užduotis. Studentas iš penkių pasiūlytų temų pasirenka dvi ir atsiskaito studijų eigoje.
Individualios užduoties vertinimas sudarys 10 % kaupiamojo balo.
Tema 1. Greitųjų testų ir šiuolaikiškų metodų panaudojimas identifikuojant infekcinių ligų sukėlėjus.
Tema 2 Mikroorganizmai maisto produktuose ir pašaruose, jų mikrobiologinio užterštumo nustatymas.
Tema 3. Mikroorganizmai sukeliantys gyvūnams ir paukščiams kvėpavimo sistemos ligas.
Tema 4. Mikroorganizmai sukeliantys gyvūnams ir paukščiams virškinimo sistemos ligas.
Tema 5. Mikroorganizmai sukeliantys gyvūnams šlapimo ir lytinės sistemos ligas.
10 val.
2. Pasirengimas koliokviumams (6)
30 val.
3. Konsultacijos
9 val.
4. Pasirengimas egzaminui
30 val.
Valandų skaičius: 79 val.
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3.

Maisto produktų higiena

Katedra/klinika/institutas:

LSMU VA Maisto saugos
ir gyvūnų higienos katedra

Fakultetas:

LSMU VA Veterinarijos
fakultetas

Studijų programa:

Veterinarinė medicina

Studijų pakopa:

Vientisųjų studijų

Dalyko tipas:

Modulis

Kursai:

PirmasAntras
Trečias Ketvirtas
⌧Penktas ⌧Šeštas

Kodas:

(formuojamas
automatiškai duomenų
bazėje)

Blokas:

2. Studijų krypties

Dalyko/modulio pavadinimas:

Maisto produktų higiena

Dalyko/modulio kreditai:

22

Mokymo/si metodai:

paskaitos, laboratoriniai darbai, praktikos darbai, seminarai, praktika,
savarankiškas praktinis (tiriamasis) darbas, savarankiškas literatūros
studijavimas, mokomosios išvykos į skerdyklas, maisto įmones, maisto
produktų tyrimo laboratorijas

Valandos:

Paskaitos 133 val. Praktikos darbai 152 val. Praktika 54 val. Seminarai 49
val. Konsultacijos 29 val. Savarankiškas d. 170 val.. Iš viso 587 val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas ⌧Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita ⌧Atlikta 
Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:

Dieninės studijos

Galioja nuo:

2010/2011

Dėstomas:

Trijuose
semestruose

Iki:

Priklausantys dalykai:
VA Maisto saugos
ir kokyės katedra

Bendroji maisto higiena

VA Maisto saugos
ir kokybės katedra

Mėsos ir jos gaminių higiena

VA Maisto saugos
ir kokybės katedra

Pieno ir pieno produktų higiena

VA Maisto saugos
ir kokybės katedra

Žuvies ir žuvų produktų higiena

VA Maisto saugos
ir kokybės katedra

Augalinių maisto produktų higiena

VA Maisto saugos
ir kokybės katedra

Maisto mikrobiologija ir rizikos
analizė

VA Maisto saugos
ir kokybės katedra

Maisto higienos praktika

Paskaitos 17 val. Praktikos darbai 8 val. Seminarai
20 val. Konsultacijos 5 val. Savarankiškas d. 30
val.
Iš viso 80 val.
Paskaitos 28 val. Praktikos darbai 44 val.
Seminarai 4 val. Konsultacijos 6 val.
Savarankiškas d. 25 val.
Iš viso 107 val.
Paskaitos 18 val. Praktikos darbai 24 val.
Konsultacijos 3 val. Savarankiškas d. 15 val.
Iš viso 60 val.
Paskaitos 18 val. Praktikos darbai 16 val.
Seminarai 4 val. Konsultacijos 3 val.
Savarankiškas d. 15 val.
Iš viso 56 val.
Paskaitos 8 val. Praktikos darbai 12 val. Seminarai
3 val. Konsultacijos 2 val. Savarankiškas d. 5 val.
Iš viso 30 val.
Paskaitos 44 val. Praktikos darbai 48 val.
Seminarai 18 val. Konsultacijos 10 val.
Savarankiškas d. 80 val.
Iš viso 200 val.
Iš viso 54 val.

Anotacija ( iki 200 žodžių): Saugus maistas. Bendra maisto kokybės ir saugos sistema. RVASVT, ISO 9000,
GGT, GHT. Maisto įmonės, bendrieji ir specialieji reikalavimai. Maisto gamybos technologijos. Maisto
produktų pakavimas ir ženklinimas. Maistui skerdžiami gyvūnai ir jų transportavimas. Gyvūnų skerdimas,
skerdimo technologinio proceso kontrolė. Gyvūnų prieškerdiminis tikrinimas. Skerdenos ir vidaus organų
veterinarinis poskerdiminis tikrinimas. Užkrečiamomis ir neužkrečiamomis ligomis sergančių gyvulių skerdenų
ir kitų produktų veterinarinis-sanitarinis įvertinimas. Mėsa, jos tyrimo ir konservavimo būdai. Mėsos kokybės
kontrolė. Riebalų, subproduktų, kraujo, endokrininės žaliavos, žarnų ir techninės žaliavos dorojimas ir kokybės
kontrolė. Vandens kokybės standartai maisto įmonėse. Pienas ir pieno produktai, jų kokybės ir saugos kontrolė.
Žuvys ir jų produktai: kokybės ir saugos kontrolė. Augalinės maisto žaliavos ir produktai: grūdai, medus, vaisiai,
uogos, daržovės, grybai ir kt., jų kokybės kontrolė.
Visuomenės sveikata ir maisto sauga. Per maistą plintantys mikrobiologinės kilmės susirgimai ir jų
epidemiologija. Veiksniai, įtakojantys mikroorganizmų išgyvenimą ir dauginimąsi maisto žaliavose ir
produktuose. Maisto žaliavų ir produktų mikrobiologija. Maisto saugai svarbių mikroorganizmų aptikimo,
identifikavimo ir tipavimo metodai. Geriamo vandens mikrobiologija. GMO, ju reikšmė, kontrolė ir ženklinimas.
Maisto toksikologija. Maisto pramonės teršalai. Kenksmingų medžiagų patekimas į maistą, jų klasifikacija,
absorbcija, veikimas, išskyrimas iš organizmo, nustatymas ir įvertinimas. Įstatymai, reglamentuojantys
kenksmingų medžiagų likučius maisto žaliavose ir produktuose

Studijų tikslai ir uždaviniai: Tikslas – suteikti teorines žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus
veterinarijos
gydytojo
kompetencijai
atlikti
kontrolę
visoje
maisto
žaliavų
ir
produktų
gamybos
bei
pateikimo
vartotojui
grandinėje;
užtikrinti
maisto
saugą ir kokybę, įvertinti riziką žmogaus sveikatai.
Uždaviniai:
1. Žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius maisto saugą visais maisto tvarkymo etapais.
2. Žinoti gyvūnų skerdimo technologijas ir sugebėti užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimus skerdimo metu.
3. Žinoti įvairių maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, jų gamybos ir perdirbimo technologijas,
produktų konservavimo būdus, tų produktų ženklinimo, pakavimo ir higieninius - sanitarinius reikalavimus.
4. Mokėti savarankiškai atlikti gyvūnų priešskerdiminį bei poskerdiminį tikrinimą, gautus rezultatus sugebėti
įvertinti ir panaudoti praktiškai.
5. Žinoti rizikos įvertinimu pagrįstų savikontrolės sistemų principus bei maisto žaliavų ir produktų kontrolės
būdus.
6. Mokėti įvertinti maisto produktų mikrobiologinę kokybę bei saugą,.
7. Mokėti paimti ir pasiųsti mėginius mikrobiologiniams tyrimams, žinoti klasikinius ir molekulinius maisto
žaliavų ir produktų tyrimo metodus, sugebėti analizuoti gautus rezultatus ir pritaikyti juos praktikoje.
Kaupiamojo balo formulė: 100% BV = 50% KB + 50% KE,
BV – bendras vertinimas; KB – kaupiamasis balas; KE – privalomas kompleksinis egzaminas
50% KB = kolokviumų vertinimai ir papildomi balai (testai, savarankiškų darbų pristatymai)

Studijų rezultatai :
Numatomos žinios. Numatoma, kad sėkmingai baigęs maisto produktų higienos studijas studentas įgys žinių apie
skerdžiamų gyvūnų gerovę bei maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus, gyvūnų skerdimo ir jų
mėsos bei subproduktų perdirbimo technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę sudėtį, įvairių maisto
produktų gamybos technologijas, produktų konservavimo būdus, tų produktų ženklinimo ir higieninius
sanitarinius – reikalavimus, maisto saugą užtikrinančias kontrolės sistemas, maisto žaliavų bei produktų kontrolės
būdus.
Numatomi gebėjimai:
Pažintiniai: Numatoma išugdyti studento gebėjimą identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio ir
poskerdiminio tikrinimo metu ir sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio tikrinimo metu, vertinti
maisto įmonių veterinarinę-sanitarinę būklę ir darbuotojų asmens higieną.
Praktiniai : Ugdomas studentų savarankiškas gebėjimas atlikti klinikinius gyvūnų tyrimus priešskerdiminio
tikrinimo metu ir paimti mėginius laboratoriniams tyrimams, imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą,
praktikoje taikyti skerdžiamų gyvūnų gerovę bei maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus,
kontroliuoti maisto gamybos procesą, sumažinti maisto produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei
apsaugoti žaliavas ir produktus nuo mikrobinės taršos, interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir
mikrobiologinius rodiklius, vertinant mėginius.
Perkeliamieji : Ugdomas studento gebėjimas dirbti poromis ir grupėje, savarankiškai organizuoti ir atlikti tyrimus,
analizuoti ir apibendrinti informaciją , ugdomi studijavimo įgūdžiai.

Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: analizuoti, vertinti ir susieti saugaus ir kokybiško maisto
užtikrinimo principus pradedant nuo žaliavos gavimo, baigiant pateikimu vartotojui. Gebės identifikuoti sveiką
gyvūną nuo sergančio priešskerdiminio tikrinimo metu ir sveiko gyvūno skerdeną nuo sergančio poskerdiminio
tikrinimo metu. Gebės imtis priemonių, kontroliuojančių ligų plitimą, paimti mėginius laboratoriniams tyrimams
ir interpretuoti juslinius, sanitarinius, kokybinius ir mikrobiologinius rodiklius. Įgis žinių apie maisto saugą ir
kokybę reglamentuojančius teisės aktus bei gebės juos taikyti praktikoje. Gebės vertinti maisto įmonių
veterinarinę-sanitarinę būklę bei žmonių asmens higieną ir jos reikalavimų laikymąsi. Įgis žinių apie gyvūnų
skerdimo ir jų mėsos bei subproduktų perdirbimo technologijas, maisto produktų cheminę bei morfologinę
sudėtį, įvairių maisto produktų gamybos technologijas, produktų konservavimo būdus, tų produktų ženklinimo ir
higieninius sanitarinius – reikalavimus. Įgis žinių apie maisto saugą užtikrinančias kontrolės sistemas, maisto
žaliavų bei produktų kontrolės būdus, gebės kontroliuoti maisto gamybos procesą. Gebės sumažinti maisto
produktų mikrobinės taršos riziką, kryžminę taršą bei apsaugoti žaliavas ir produktus nuo mikrobinės taršos.
Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto saugos ir kokybės rodiklius, riziką
vartotojų sveikatai, atsirandančią maisto gamybos metu. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžių, reikalingų nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

Studijų turinys:
Paskaitų temos
Tema 1. Įvadas į dalyką. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai, jų įgyvendinimas. LR ir ES maisto
saugą reglamentuojantys teisės aktai, jų paskirtis, taikymas, tikslas. LR maisto įstatymas. LR
produktų saugos įstatymas, LR Veterinarijos įstatymas, LR Geriamo vandens įstatymas, LR vartotojų
teisių gynimo įstatymas. Reglamentai EB Nr. 178/2002 , Nr. 853/2004, Nr. 882/2004,
NR.854/2004;183/2005; Nr.2073/2005, Nr. 2074/2005. Tarptautiniai standartai, Codex Alimentarius
(3 val.)
2. Tema 2. Reikalavimai pašarų gamintojams ir maisto gamintojams (Reglamentai EB Nr. 183/2005; Nr.
852/2004, HN 15:2005. Maisto higiena). Bendrieji ir specialieji reikalavimai maisto įmonėms (2 val.)
3. Tema 3. Maisto įmonių valymas (plovimas), dezinfekcija, deratizacija, tam naudojamos medžiagos.
Valymo ir dezinfekcijos kokybės įvertinimas (2 val.)
4. Tema 4. RVASVT, GGT, GHT. RVASVT samprata, įstatyminis pagrindas, pagrindiniai principai.
Privalomosios programos. RVASVT vidinis ir išorinis auditas (2 val.).
5. Tema 5. Maisto pakavimas ir sandėliavimas, įranga, transportavimas sanitarijos ir higienos
reikalavimai, kontrolė, šaldytuvų vet. priežiūra (2 val.)
6. Tema 6. Kenksmingų medžiagų patekimas į maistą, jų absorbcija bei išskyrimas iš organizmo.
Kenksmingų medžiagų toksiškumo rodikliai. Kenksmingų medžiagų poveikis sveikatai (2 val.).
7. Tema 7. Perdirbimo įtaka maisto žaliavų ir produktų saugai. Toksiškos medžiagos, susidarančios
apdorojant ir laikant maisto žaliavas ir produktus. Maisto alergija. Maisto priedai ir jų toksikologinis
įvertinimas (2 val.).
8. Tema 8. Maisto toksikologija. Maiste esančių kenksmingų medžiagų klasifikacija bei įvertinimas
(augimo stimuliatoriai, vaistinės kilmės likučiai, pesticidai, PCB, sunkieji metalai, radionuklidai ir kt.)
(2 val.).
9. Tema 9. Gyvuliai ir paukščiai – mėsos perdirbimo įmonių žaliava. Mėsos struktūra, cheminė sudėtis,
fizinės charakteristikos, maistinės vertė. Pakitimai mėsoje po gyvulio paskerdimo ir laikymo metu (2
val.)
10. Tema 10. Gyvūnų skerdžiamų maistui (mėsai) kontrolės procedūros elementai, įstatyminis pagrindas.
Supirkimo standartai. Gyvūnų kontrolė prieš skerdimą (auginimo vietoje) Gyvulių ženklinimas ir
identifikavimas. Skerdžiamų gyvulių transportavimas ir priėmimas mėsos įmonėse. Gyvūnų gerovės
reikalavimai (Reglamentas EB Nr. 1099/2009). Gyvulių priverstinis skerdimas. Skerdimas savo
reikmėms (namų skerdimas). Darbo sauga, gyvūnų sauga, aplinkos sauga skerdžiant gyvūnus (2 val.)
11. Tema 11. Rizikos įvertinimu pagrįstas priešskerdiminis ir poskerdiminis tikrinimas. Įvairių gyvūnų
priešskerdiminio tikrinimo ypatumai. Priešskerdiminio tikrinimo sprendimai, dokumentavimas (2 val.).
12. Tema 12. Gyvulių mėsos gamybos technologija: galvijų, arklių, kiaulių, smulkių atrajotojų skerdimo
įranga ir skerdimo technologija: priešskerdiminis laikymas, nukreipimas skerdimui, svaiginimas,
nukraujinimas, skerdinio dorojimas, šalutinių skerdimo produktų tvarkymas ir specifinių pavojingų
produktų tvarkymas (Reglamentas EB Nr. 1069/2009). Rizikos veiksniai skerdinio dorojimo etapuose.
Reikalavimai skerdenų apdorojimo kokybei. Skerdimo technologinio proceso sanitarinė kontrolė. Darbo
sauga, gyvūnų sauga, aplinkos sauga. GGT ir GHT taikymas, SVT (4 val.).
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13. Tema 13. Rizikos įvertinimu pagrįstas gyvulių (galvijų, kiaulių, arklių, smulkių atrajotojų)
poskerdiminis tikrinimas. Poskerdiminio tikrinimo metodika ir ypatumai atskiroms gyvulių rūšims (2
val.).
14. Tema 14. Paukščių ir triušių mėsos gamybos technologija: skerdimo įranga ir skerdimo technologija:
priešskerdiminis laikymas, nukreipimas skerdimui, svaiginimas, nukraujinimas, skerdinio dorojimas,
šalutinių skerdimo produktų tvarkymas. Rizikos veiksniai skerdinio dorojimo etapuose. Skerdimo
technologinio proceso sanitarinė kontrolė. Darbo sauga, gyvūnų sauga, aplinkos sauga. GGT ir GHT
taikymas, SVT (2 val.).
15. Tema 15. Rizikos įvertinimu pagrįstas paukščių ir triušių priešskerdiminis ir poskerdiminis tikrinimas.
Poskerdiminio tikrinimo metodika ir ypatumai atskiroms paukščių rūšims, dažniau randami pakitimai
būdingi užkrečiamosioms ir neužkrečiamosioms ligoms, sanitarinis vertinimas. (2 val.).
16. Tema 16. Laukinių medžiojamų ir egzotinių gyvūnų mėsos tiekimo vietinei rinkai veterinarijos
reikalavimai. Žvėrienos importas, eksportas. Maisto reikmėms medžiojamų laukinių gyvūnų skerdenų ir
vidaus organų poskerdiminis tikrinimas, dažniau pasitaikantys pakitimai, ligos, sanitarinis vertinimas,
rizikos žmogaus sveikatai įvertinimas (2 val.).
17. Tema 17. Patologinių procesų audiniuose ir organuose identifikavimas priešskerdiminio poskerdiminio
tikrinimo metu: ūmus, lėtinis, lokalizuotas, generalizuotas procesas. Karščiavimas, septicemija,
toksemija, piemija, edema, kacheksija, pigmentacijos, traumos, blogas nukraujinimas, pervargęs
gyvulys PSE. DFD ir kt. Mėginių ėmimas laboratoriniams tyrimams. Sprendimai nustačius pakitimus
poskerdiminio tikrinimo metu (2 val.).
18. Tema 18. Galvijų ir smulkių atrajotojų užkrečiamosios (infekcinės, invazinės) ligos ir jų reikšmė mėsos
higienos ir ekonominiu požiūriu . Rizikos žmogaus sveikatai, gyvūnams įvertinimas. Sanitarinis
vertinimas (2 val.).
19. Tema 19. Kiaulių užkrečiamosios (infekcinės ir invazinės) ligos ir jų reikšmė mėsos higienos ir
ekonominiu požiūriu . Rizikos žmogaus sveikatai, gyvūnams įvertinimas. Sanitarinis vertinimas (2
val.).
20. Tema 20. Triušių, medžiojamos faunos užkrečiamosios (infekcinės ir invazinės) ligos ir jų reikšmė
mėsos higienos ir ekonominiu požiūriu . Rizikos žmogaus sveikatai ir naminiams gyvūnams
įvertinimas. Sanitarinis vertinimas (2 val.).
21. Tema 21. Priešskerdiminiai ir poskerdiminiai veiksniai, turintys įtakos galutinio produkto kokybei ir
higienai. Skerdimo produktų nukenksminimo būdai. Mėsos įmonių dokumentacija, informacijos
teikimas, mėsos tyrimų statistika, stebėsenos ir priežiūros sistema (2 val.).
22. Tema 22. Žuvys, moliuskai, krevetės, austrės, krabai, omarai ir kiti žmonių maistui naudojami vandens
gyvūnai, jų pramoninė reikšmė. Pavojai žmonėms, susiję su jų vartojimu (3val.).
23. Tema 23. Žuvų mėsos cheminė sudėtis, morfologija ir maistinė vertė. Žuvų mėsos brendimo ir gedimo
ypatumai (3val.).
24. Tema 24. Žuvų ligų klasifikacija. Žuvų infekcinės ligos ir jomis sergančių žuvų veterinarinis sanitarinis vertinimas (3val.).
25. Tema 25. Žuvų invazines ligos ir jomis sergančių žuvų veterinarinis - sanitarinis vertinimas (3val.).
26. Tema 26. Dėlėmis užsikrėtusių žuvų veterinarinis - sanitarinis vertinimas. Neužkrečiamos žuvų ligos ir
jomis sergančių žuvų veterinarinis - sanitarinis vertinimas (3val.).
27. Tema 27. Žmonėms pavojingos žuvų ligos. Nuodingos žuvys. Gamtiniai nuodai, susiję su žuvų
produktais. Žuvų produktų pagrindiniai konservavimo būdai ir gamybos technologijos (3val.).
28. Tema 28. Pieno struktūra, cheminė sudėtis. Pieno ir pieno produktų teršalai, jų poveikis žmogaus
sveikatai (3val.).
29. Tema 29. Pieno indų sanitarinis apdorojimas, jo įtaka produkto kokybei ir saugumui. Pieno
mikrobiologija, pieno bakterinio užteršimo šaltiniai. Mastitas ir pieno kokybė, vartotojų apsauga. Pieno
kokybės sąvoka (3val.).
30. Tema 30. Bendrosios pieno perdirbimo technologijos. Pieno tarša, susijusi su perdirbimo technologija.
Pieno perdirbimo technologinio proceso kontrolė, pasterizuoto pieno gamyba, kokybės ir saugumo
įvertinimas (3val.).
31. Tema 31. Rauginto pieno produktų tipai, gamybos technologija, maistinių ir terapinių savybių poveikis
žmogaus sveikatai. Bioproduktai. Sūrių gamybos technologijos ypatumai. Sūrių maistinė vertė ir
defektai (3val.).
32. Tema 32. Pieno riebalų gamyba ir perdirbimas. Sviesto gedimas, ydos. Koncentruoto pieno gamyba,
mikrobinis ir cheminis gedimai, falsifikavimas (3val.).
33. Tema 33. Antriniai pieno produktai (liesas pienas, išrūgos, pasukos), jų vertė, panaudojimo galimybės
(3val.).
34. Tema 34. Augalinės kilmės produktų ir jų gaminių morfologija, cheminė sudėtis, maistinė, energinė ir
biologinė vertė (2 val.)
35. Tema 35. Geros higienos praktikos taikymas auginant ir perdirbant grūdus. Grūdų sauga. (2val.).
36. Tema 36. Importuojamų, eksportuojamų ir tiekiamų vidaus rinkai šviežių bei konservuotų vaisių, uogų
ir daržovių kokybės reikalavimai ir kontrolė (2 val.).

37. Tema 37. Medus, bičių produktai, sveikata, apiterapija. Maistui vartojami grybai ir jų gaminiai (2 val.).
38. Tema 38. Maisto sauga – iššūkis visuomenės sveikatingumui. Maisto saugos problemos pasaulyje ir
Lietuvoje. Mikrobiologinės maisto saugos prevencija ir kontrolė (2 val.).
39. Tema 39. Pagrindiniai mikroorganizmai sukeliantys susirgimus susijusius su maistu: Salmonella,
Schigella (2 val.).
40. Tema 40. Visuomenės sveikata ir per maistą plintantys susirgimai. Per maistą plintančių susirgimų
epidemiologija (2 val.).
41. Tema 41. Pagrindiniai mikroorganizmai sukeliantys susirgimus susijusius su maistu:. Campylobacter
jejuni, Campylobacter coli., Yersinia enterocolitica (2 val.).
42. Tema 42. Patogeninių mikroorganizmų išgyvenimas ir dauginimasis maisto žaliavose ir produktuose (2
val.).
43. Tema 43. Pagrindiniai mikroorganizmai sukeliantys susirgimus susijusius su maistu: Esherichia coli,
Streptococcus, Staphylococcus aureus (2 val.).
44. Tema 44. Virusinės kilmės apsinuodijimai maistu. Geriamo vandens mikrobiologija. Žmonių susirgimai
susiję su užkrėsto vandens vartojimu (2 val.).
45. Tema 45. Pagrindiniai mikroorganizmai sukeliantys susirgimus susijusius su maistu: Listeria,
Streptococcus, Staphylococcus aureus. Vibrio (2 val.).
46. Tema 46. Mėsos mikrobiologija. Mėsos mikrobiologinės taršos kontrolė skerdyklose (2 val.).
47. Tema 47. Pagrindiniai mikroorganizmai sukeliantys susirgimus susijusius su maistu: Cl. perfringens,
Cl. Botulinum, Bacillus cereus (2 val.).
48. Tema 48. Atšaldytos, sušaldytos mėsos mikrobiologija. Mėsos pusgaminių ir gaminių mikrobiologija (2
val.).
49. Tema 49. Žuvies ir jos produktų mikrobiologija. Prieskonių mikrobiologija (2 val.).
50. Tema 50. Paukštienos mikrobiologinis užterštumas, mikrobiologinės taršos kontrolė (2 val.).
51. Tema 51. Vaisių ir daržovių bei jų gaminių mikrobiologija (2 val.).
52. Tema 52. Pieno mikrobiologija. Pieno produktų (grietinėlės, kefyro, raugintų produktų) mikrobiologija
(2 val.).
53. Tema 53. Gaiviųjų gėrimų (giros, limonado, sulčių) mikrobiologija. Alkoholinių gėrimų (alaus, vyno,
spirito) mikrobiologija. Konditerinių gaminių mikrobiologija (2 val.).
54. Tema 54. Pieno produktų (sviesto, ledų, sūrių) mikrobiologija (2 val.).
55. Tema 55. Mikrobiologinės kilmės žarnyno infekcinių susirgimų tyrimas ir išaiškinimas (2 val.).
56. Tema 56. Rizikos analizė: rizikos įvertinimas, rizikos valdymas ir informacijos sklaida (2 val.).
57. Tema 57. Rizikos analizė: pavojaus nustatymas ir charakterizavimas; poveikio įvertinimas ir rizikos
charakterizavimas (2 val.).
58. Tema 58. Rizikos analizė: informacijos apie riziką sklaida; rizikos įvertinimo rezultatų įgyvendinimas
(4 val.).
Praktikos darbų temos
1. Tema 1. Maisto produktų juslinis tyrimas: produkto juslinių rodiklių vertinimas. Mėsos ir mėsos
gaminių, žuvies ir žuvies gaminių, pieno ir pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, miltų ir grūdų,
kiaušinių ir jų produktų, gyvūninių ir augalinių riebalų (4 val.)
2. Tema 2. Maisto produktų žaliavų deklaravimas, ženklinimas, etiketė, medžiagos ir gaminiai
besiliečiantys su maistu, pakuotės įvertinimas (pakuotės medžiaga, išvaizda, pažeidimų analizė,
užterštumas, hermetiškumas) (4 val.)
3. Tema 3. Galvijų ir kiaulių skerdenų klasifikavimas, skerdenos kokybės nustatymas (skerdenos
apdorojimo įvertinimas, kategorijos, raumeningumo ir riebumo klasių įvertinimas, vaizdinės medžiagos
analizė, video paskaita). Mėsos sudalinimas (išpjaustymas) (4 val.)
4. Tema 4. Įvairių rūšių gyvulių mėsos atpažinimas (kaulų, organų, plaukų palyginamasis vertinimas,
riebalų lydimosi temperatūros skirtumų nustatymas, glikogeno, precipitacijos, riebalų refrakcijos
skaičiaus nustatymas, šiuolaikiniai molekuliniai tyrimo metodai). (4 val.).
5. Tema 5. Sergančių, pripjautų gyvulių mėsos nustatymas (skerdenos ir pjūvio vietos apžiūra, pH
nustatymas, peroksidazės, amoniako, formalino reakcijos). Šviežumo nustatymas (juslinis tyrimas,
lakiųjų riebalų rūgščių skaičius, pH, benzidino, vario sulfato, amoniako reakcijos). Sąlyginai tinkamos
mėsos apdorojimo būdai (apdorojimas aukšta temperatūra, šalčiu, sūdymas ir kt.). (4 val.).
6. Tema 6. Cheminis mėsos gaminių tyrimas (baltymai, riebalai, jungiamasis audinys, drėgmė ir kt.).
Histologinis mėsos gaminių tyrimas. (2 val.).
7. Tema 7. Paukštienos šviežumo nustatymas (juslinis tyrimas, LRR nustatymas, vario sulfato reakcija,
amino-amoniakinio azoto nustatymas, reakcija su Neslerio reagentu). Paukščių skerdenėlių vertinimas
skerdenėlių išpjaustymas, ženklinimas. Triušienos šviežumo nustatymas. Triušienos standartas,
triušienos ženklinimas. Triušienos vertinimas (juslinis tyrimas, pH, amoniako nustatymas) (4 val.).
8. Tema 8. Kiaušinių ir kiaušinių produktų (melanžas, milteliai) gamybos diagramos sudarymas, analizė
(RV, SVT). Kiaušinių rūšiavimas, ženklinimas, pakavimas, kokybės kontrolė (Kiaušinių teikimo į rinką
techninis reglamentas) (2 val.).
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Tema 9. Galvijų ir smulkių atrajotojų poskerdiminio tikrinimo metodikos įsisavinimas. Mėginių
pėmimas GSE tyrimui, Šalutinių produktų tvarkymas, kategorijos, specifinės rizikos medžiagos jų
tvarkymas. Patologinių procesų audiniuose ir organuose identifikavimas priešskerdiminio ir
poskerdiminio tikrinimo metu (4 val.).
Tema 10. Kiaulių poskerdiminio tikrinimo metodikos įsisavinimas. Mėginių paėmimas trichineliozės
tyrimui, Šalutinių produktų tvarkymas. Patologinių procesų audiniuose ir organuose identifikavimas
priešskerdiminio ir poskerdiminio tikrinimo metu. Skerdimo technologinio proceso sanitarinė kontrolė.
(2 val.).
Tema 11. Paukščių ir triušių poskerdiminio tikrinimo metodikos įsisavinimas. Patologinių procesų
audiniuose ir organuose identifikavimas priešskerdiminio ir poskerdiminio tikrinimo metu (2 val.).
Tema 12. Trichineliozės diagnozavimas (Reglamentas EB Nr. 2075/2005). Mėginių paėmimas
(natyvinis tyrimas, virškinimo metodas, dažymas metileno mėlynuoju, sūdytos, rūkytos mėsos, lašinių
tyrimas). (8 val.).
Tema 13. Sūdytų-rūkytų gaminių gamybos technologija, diagramos sudarymas, analizė (RV, SVT),
kokybės kontrolė, ydos. Dešrų ir kitų mėsos gaminių gamybos technologija diagramos sudarymas,
analizė (RV, SVT), kokybės kontrolė, ydos Konservų gamybos technologija, diagramos sudarymas,
analizė (RV, SVT), kokybės kontrolė, ydos. (4 val.)
Tema 14. Gyvulinių ir augalinių riebalų gamybos diagramos sudarymas, analizė (RV, SVT), kokybės
kontrolė, ydos (juslinis tyrimas, rūgščių, peroksidų, aldehidų skaičiaus, mažos molekulinės masės
riebalų rūgščių nustatymas) (4 val.).
Tema 15. Reikalavimai, reglamentuojantys žuvų šviežumą. Priėmimas, mėginių sudarymas ir
paruošimas tyrimams LST 1613 standarto nagrinėjimas. Žuvų šviežumo nustatymas (juslinis tyrimas,
amoniako skaičiaus, sieros vandenilio, pH, peroksidazės nustatymas žiaunų ekstrakte) (4 val.).
Tema 16. Žuvų parazitologinis tyrimas. Žuvų parazitų gyvybingumo nustatymo būdai. Žmonėms
pavojingų parazitų (Diphyllobothrium latum plerocerkoidų ir Opisthorhis felineus metacerkarijų
nustatymas žuvyje) (4 val.).
Tema 17. Konservuotų žuvų šviežumo ir kokybės įvertinimas. Žuvų ženklinimas. Sūdytų silkių juslinis
tyrimas. Chloridų (valgomosios druskos) kiekio, drėgmės kiekio bei konservantų kiekio žuvų
produktuose nustatymas (4 val.).
Tema 18. Sergančių žuvų ligų preparatų ir mirkinių nagrinėjimas (4 val.).
Tema 19. Teisiniai dokumentai, reglamentuojantys žalio pieno gavybos, pirminio apdorojimo,
supirkimo ir pardavimo sąlygas. Pieno supirkimas: vaizdinės medžiagos analizė. Pieno ir pieno
produktų bandinių ėmimas (4 val.).
Tema 20. Pirminių pieno kokybės rodiklių (juslinių savybių, temperatūros, tankio, švarumo,
rūgštingumo, neutralizuojančių medžiagų) nustatymas. Pieno tinkamumo supirkimui išaiškinimas –
simuliacija pagal realią situaciją (4 val.).
Tema 21. Pieno sudėties rodiklių (sausųjų, sausųjų neriebalinių medžiagų, riebalų, baltymų, laktozės)
nustatymas. Pieno sudėties nustatymo automatiniais tyrimo metodais apžvalga. Pieno natūralumo
išaiškinimas – simuliacija pagal realią situaciją (4 val.)
Tema 22. Pieno kokybės rodiklių (bakterinio užterštumo, somatinių ląstelių, inhibitorinių medžiagų,
pieno užšalimo temperatūros) nustatymas piene. Pieno kokybės nustatymo automatiniais tyrimo
metodais apžvalga. Pieno kokybės išaiškinimas – simuliacija pagal realią situaciją (4 val.)
Tema 23. Teisės aktai, reglamentuojantys pieno produktų technines bei higienines gamybos sąlygas,
kokybę ir ženklinimą. Pieno produktų sudėties ir kokybės analizės metodai, jų taikymas. Bendrieji
pieno produktų kokybės tikrinimo principai. Pieno produktų atitikties standartų reikalavimams
įvertinimas (4 val.).
Tema 24. Pažintinė mokomoji ekskursija į Pieno tyrimų laboratoriją (supažindinimas su žaliavinio
pieno tyrimo Lietuvoje tvarka, automatinių pieno sudėties ir kokybės nustatymo prietaisų darbo
stebėjimas, ligų diagnostikos iš pieno principai) (4 val.).
Tema 25. Grūdų ir jų produktų laboratoriniai kokybinių rodiklių tyrimai. (3 val.).
Tema 26. Mokomoji pažintinė ekskursija į grūdų gamybos įmonę (GGT, GHT gaminant pašarus ir
lesalus, gamybos technologija) (3val.).
Tema 27. Medaus kokybės įvertinimas. Juslinė analizė. Vandens kiekio, rūgštingumo, diastazės
aktyvumo, invertuoto cukraus, dirbtinai invertuoto cukraus priemaišų nustatymas. Medaus techninis
reglamentas (3 val.)
Tema 28. Šviežių ir konservuotų augalinių žaliavų ir produktų mėginių ėmimas ir kokybinių rodiklių
nustatymas (juslinis tyrimas, sūrymo rūgštingumas, druskos kiekis, nitratai). Šviežių ir konservuotų
grybų kokybės kontrolė(3 val.).
Tema 29. Skiedinių mikrobiologiniams tyrimams ruošimas - LST EN ISO 6887/2000. Aerobinių
kolonijų skaičiaus nustatymas mėsos farše (I d.) –LST EN ISO 4833:2003 (3 val.).
Tema 30. Aerobinių kolonijų skaičiaus nustatymas mėsos farše (II d.). Komisijos Reglamentai (EB) Nr.
2073:2005 ir 1441:2007. Mikrobiologiniai kriterijai. Koliforminių bakterijų nustatymas maisto
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produktuose (I d.). Salmonelių nustatymas maisto produktuose. Bendrieji salmonelių išskyrimo
metodai. (I d.)- LST EN ISO 6579:2003 (3 val.).
Tema 31. Salmonelių nustatymas maisto produktuose (II d.). Indikatoriniai mikroorganizmai.
Koliforminių bakterijų nustatymas maisto produktuose (II d.). Koliforminių bakterijų nustatymas
maisto produktuose – tikėtiniausio skaičiaus metodas (I d.) (3 val.).
Tema 32. Koliforminių bakterijų nustatymas maisto produktuose – tikėtiniausio skaičiaus metodas (II
d.). Salmonelių nustatymas maisto produktuose (III d.) (3 val.).
Tema 33. Koliforminių bakterijų nustatymas maisto produktuose – tikėtiniausio skaičiaus metodas (III
d.). Salmonelių nustatymas maisto produktuose (IV dalis) (3 val.).
Tema 34. Kampilobakterijų nustatymas vištienoje (I d.) (3 val.).
Tema 35. Kampilobakterijų nustatymas vištienoje (II d.). Patogeninių jersinijų aptikimas kiaulienoje (I
d.) (3 val.).
Tema 36. Listerijų nustatymas maisto produktuose (I d.). Patogeninių jersinijų aptikimas kiaulienoje (II
d.) (3 val.).
Tema 37. Listerijų nustatymas maisto produktuose (II d.) (3 val.).
Tema 38. Listerijų nustatymas maisto produktuose (III d.). Bakterijų atsparumo antimikrobinėms
medžiagoms tyrimai (I d.) (3 val.).
Tema 39. Bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimai (II d.) (3 val.).
Tema 40. Mielių ir pelėsių nustatymas maisto produktuose (I dalis). Sporinių mikroorganizmų
nustatymas prieskoniuose (I d.) Asmens higienos ir paviršių mikrobiologinės taršos kontrolė (I d.) (3
val.).
Tema 41. Asmens higienos ir paviršių mikrobiologinės taršos kontrolė (II d.) (3 val.).
Tema 42. Mielių ir pelėsių nustatymas maisto produktuose (II d.). Sporinių mikroorganizmų nustatymas
prieskoniuose (II d.) (3 val.).
Tema 43. Rizikos įvertinimas: L. monocytogenes keliamos rizikos įvertinimas paruoštuose vartoti
maisto produktuose (3 val.).
Tema 44. Rizikos įvertinimas: Kampilobaktrijų keliamos rizikos įvertinimas paruoštuose vartoti maisto
produktuose (3 val.).

Seminarų temos
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Tema 1. RVASVT diegimo etapai: produkto aprašymas, srautų diagramos sudarymas, RV
identifikavimas, SVT nustatymas, kritinių ribų nustatymas, stebėsena, korekciniai veiksmai, patikrinimo
procedūros, duomenų dokumentavimas. (4 val.)
Tema 2. RVASVT dokumentų analizė ir pildymas (2 val.)
Tema 3. RVASVT sistemos diegimo ypatumai skerdyklose ir mėsos įmonėse – simuliacija pagal
pasirinktą gamybos schemą (2 val.)
Tema 4. RVASVT sistemos diegimo ypatumai pieno ir žuvies įmonėse – simuliacija pagal pasirinktą
gamybos schemą (2 val.)
Tema 5. RVASVT sistemos diegimo ypatumai konditerijos ir kitose įmonėse – simuliacija pagal
pasirinktą gamybos schemą (2 val.)
Tema 6. GMO, jų reikšmė, nustatymas kontrolė ir ženklinimas (4 val.)
Tema 7. Kenksmingų likučių nustatymas, kiekiai maisto produktuose, produktų vertinimas ir kontrolė.
(4 val.).
Tema 8. Mėsa ir jos gaminiai, gaminių grupės. Žaliavos paruošimas gamybai, pagrindinės
technologinės operacijos. Subproduktai, jų klasifikacija, kraujas, riebalai, žarnos, jų perdirbimo
technologija, kokybės kontrolė. Pirminis odų apdorojimas ( 4 val.).
Tema 9. Pažintinė mokomoji ekskursija į žuvų perdirbimo įmonę. Žuvų žaliavos kokybės nustatymas ir
pavojų, susijusių su maisto sauga įvertinimas (4 val.)
Tema 10. Vaisių, uogų, daržovių ir prieskoninių žolių gamybos ir perdirbimo technologijos
(surinkimas, rūšiavimas, pakavimas, džiovinimas, sulfitavimas, blanširavimas, konservavimas cukrumi,
rauginimas, marinavimas, šaldymas, gėrimų gamyba) (3 val.).
Tema 11. Maisto mikrobiologija. Mikrobiologiniai tyrimai. Bendrosios taisyklės. Darbo
mikrobiologijos laboratorijoje planavimas. Mėginių paėmimas ir paruošimas tyrimams. Maisto žaliavų
ir produktų ruošimo specialiosios taisyklės (3 val.).
Tema 12. Studentų grupinių pranešimų pristatymas mikrobiologine tematika (6 val.).
Tema 13. Apsinuodijimų išaiškinimas ir rizikos įvertinimas – simuliacija pagal realią ir išgalvotą
situaciją (3 val.)
Tema 14. Studentų grupinių darbų pristatymas rizikos analizė tematika (6 val.).

Savarankiško darbo temos
Savarankišką darbą sudaro literatūros studijavimas, ruošiantis praktikos darbams, seminarams, studentų
pasirinktų temų pristatymams, kolokviumams ir egzaminui (170 val.) ir konsultacijos (29 val.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tema 1. Savarankiškas dokumentų, reikalingų dalyko mokymuisi studijavimas (reglamentai, standartai,
higienos normos ir kt.) – 5 val.
Tema 2. Dėstytojo parinkto arba studento pasiūlyto produkto gamybos diagramos parengimas, nurodant
kylančia riziką ir jos valdymo galimybes – 5 val.
Tema 3. Ženklinimo ir pakavimo pažeidimų analizė prekybos vietose – 5 val.
Tema 4. Biologiškai aktyvūs komponentai žuvyje – 5 val.
Tema 5. Pieno ir pieno produktų sudėtis, struktūra, vertė, savybės, jų poveikis vartotojui – 5 val.
Tema 6. Pieno pirminis perdirbimas, pieno produktų gamybos technologijos – 5 val.
Tema 7. Mėsos gaminiai ir jų gamybos technologija – 5 val.
Tema 8. Priešskerdiminiai ir poskerdiminiai veiksniai įtakojantys mėsos kokybę – 5 val.
Tema 9. Grupinio pranešimo paruošimas pagal vieną iš 10 dėstytojo siūlomų (temos keičiasi kasmet)
arba studento pasiūlytų temų maisto mikrobiologijos tematika – 15 val.
Tema 10. Rizikos įvertinimui naudojamų duomenų patikimumas: tyrimai ir metodai, jų įtaka duomenų
tikslumui – 5 val.
Tema 11. Rizikos įvertinimo pavyzdžių nagrinėjimas – 5 val.
Literatūros studijavimas ruošiantis praktikos darbams – 15 val.
Pasiruošimas koliokviumams – 50 val.
Pasiruošimas egzaminui – 40 val.
Konsultacijos - 29 val.

Maisto higienos praktikos temos
1.

Tema 1. Galvijų, smulkių atrajotojų ir arklių priešskerdiminis ir poskerdiminis tikrinimas bei mėginių
paėmimas specialiesiems tyrimams (galvijų, avių, ožkų USE) ir ligų kontrolės tikslais (arklių
trichineliozė) (25 val.)
2. Tema 2. Kiaulių priešskerdiminis ir poskerdiminis tikrinimas bei mėginių paėmimas ligų kontrolės
tikslais (trichineliozė) (10 val.)
3. Tema 3. Paukščių ir triušių priešskerdiminis ir poskerdiminis tikrinimas bei mėginių paėmimas ligų
kontrolės tikslais (5 val.)
4. Tema 4. Priverstinis skerdimas skerdyklose, skerdenų priėmimas, ženklinimas, realizavimas (2 val.)
5. Tema 5. Specifinės rizikos medžiagos, jų surinkimas, tvarkymas, ženklinimas, apskaita,
transportavimas (2 val.)
6. Tema 6. Šalutiniai gyvūniniai produktai, jų surinkimas, tvarkymas, ženklinimas, apskaita,
transportavimas (2 val.).
7. Tema 7. Mėginių atranka, identifikacija ir pasiuntimas ištyrimui siekiant nustatyti neleistinas medžiagas
ar produktus (mikrobiologiniams, toksikologiniams tyrimams) (2 val.).
8. Tema 8. Dokumentų analizė, žurnalų pildymas, ataskaitų rengimas (4val.).
9. Tema 9. Skerdžiamų gyvūnų skerdimo technologinio proceso sanitarinė kontrolė ir gerovės
reikalavimai (2 val.).
Iš viso 54 val.

Lteratūra
Pagrindinė
Leidimo Leidinio autoriai ir pavadinimas
metai
1995
1996
1999
1997
1998

J. Vaitkus. Gyvulinių produktų
veterinarinė sanitarija
Klaassen C.D. Toxicology. The basic
science of poisons. 5th ed.
Gracey J., Collins D.S. Meat hygiene. 10th ed.
Hall. Fish processing and technology.
Forsythe S.J., Hayes P.R. Food hygiene,
microbiology and HACCP.

Leidykla

Vilnius, Mokslo ir
enciklopedijų leidykla

W.B Saunders
company LTD.

LSMU
bibliotekoje
(egz. skaičius)
161

Kitur

2003
2002
2005
2006
2006

2007

2008

2004

Lasinskaitė-Čerkašina A. ir kt. Medicinos
mokrobiologija ir virusologijos pagrindai.
Masteikienė R. R. Maisto produktų
mikrobiologija I knyga.
Masteikienė R. R. Maisto produktų
mikrobiologija II knyga.
Maisto saugą reglamentuojančių teisės
aktų rinkinys.
Grist A. Poultry Inspection: Anatomy,
Physiology and Disease Conditions, 2-nd
edition.
Grist A. Porcine Meat Inspection:
Anatomy, Physiology and Disease
Conditions
Grist A. Bovine Meat Inspection:
Anatomy, Physiology and Disease
Conditions, 2-nd ed.
Ray B., A. Bhunia. Fundamental Food
Microbiology, 3-rd ed.

2006

Feiner G. Meat Products Handbook:
Practical Science and Technology

2010

Edelmann R. H. Text-Book of Meat
Hygiene, With Special Consideration of
Antemortem and Postmortem Inspection of
Food-Producing Animals.
Goyal S. Viruses in Foods

2006

2005

Roberts T. A. et al. Microorganisms in
Foods 6: Microbial Ecology of Food
Commodities

2001

Marth E. H., Steele J. L. Applied dairy
microbiology. Second edition, revised and
expanded
Robinson R. K. Dairy microbiology
handbook. The microbiology of milk and
milk products. Third edition.
Paster, Tara. The HACCP food safety
training manual
Donald W. Schaffner. Microbial risk
analysis of foods
Charles L. Wilson. Microbial Food
Contamination
Hans P. Blaschek,Hua H. Wang,Meredith
E. Agle. Biofilms in the Food Environment
Ddijksterhuis J., Samson R. A. Food
Mycology : a multifaceted approach to
fungi and food
Doyle M. P., Beuchat L. R.. Food
Microbiology: fundamentals and frontiers
Mead G. C. Microbiological analysis of
red meat, poultry and eggs
Ryser E. T. Listeria, Listeriosis, and Food
Safety
Stranks, Jeremy. The A-Z of food safety
Gerrit Smit. Dairy processing. Improving
Quality.

2002

2007
2008
2008
2007
2007

2007
2007
2007
2007
2003

Kaunas, Technologija
Kaunas, Technologija

Nottingham
University Press

4

Nottingham
University Press

4

Nottingham
University Press

4

CRC Press, LLC Boca
Raton, Florida

3

Woodhead Publishing
Press and CRC Press
LLC
General books,
Memphis, Tennessee,
USA

3

Springer
Science+Business
Media, LLC.
Kluwer
Academic/Plenum
Publishers, New
York.
Marcel Dekker, Inc,
New York

7

5

6

Wiley-Interscience

C.H.I.P.S.

3

ASM Press,
Washington, USA
Taylor & Francis

1

IFT Press. Blackwell
Publishing
C.H.I.P.S.

1

Amer Society for
Microbiology
Woodhead Publishing
Limited
C.H.I.P.S.

1

Thorogood Publishing
Cambridge :
Woodhead Publishing
Limited

1

1

1
1
4
1

1

2009

Gudonis A. Pieno gaminių technologija.

Kaunas. Technologija

6

10

2007

Gudonis A. Pieno ir pieno produktų
mokslas ir technologija

Kaunas. Technologija

6

15

2007

Šernienė L., Tušas S., Staniškienė B.,
Šiugždaitė J. Pieno ir jo produktų kokybės
įvertinimas.
Šernienė L, Sekmokienė D. Pieno higiena.
Sanitariniai reikalavimai žalio pieno
apdorojimui.
Šernienė L, Sekmokienė D. Kokybės ir
saugos kontrolė pieno perdirbimo metu.

Kaunas, „Morkūnas ir
Ko“

56

5

Kaunas, VETinfo
leidybinis centras.

-

3

Kaunas, VETinfo
leidybinis centras

1

3

Papildoma
Leidimo Leidinio autoriai ir pavadinimas
metai

Leidykla

Kitur

2009

Young W. Park. Bioactive components in
milk and dairy products.

Wiley and Blackwell

LSMU
bibliotekoje
(egz. skaičius)
-

1

2001

Warnam A.H., Sutherland J.P. Milk and
milk products. Technology, chemistry and
microbiology.

An Aspen publication

-

1

2009

Tamime A.Y. Milk processing and quality
management

Wiley and Blackwell

-

1

2000

Gregory D.Miller. Handbook of dairy
foods and nutrition.

National dairy council

1

-

2006

Walstra P. Dairy science and technology

10

1

2005
1996

Tamime A.Y. Probiotic dairy products.
Pečiulis J. Maisto produktų saugojimo nuo
gedimo metodai.
Vaitkus J. Veterinarinės sanitarinės
ekspertizės Laboratoriniai darbai, I ir II
dalis

Boca Raton : Taylor
& Francis
Blackwell
„Mokslas“

-

1

2007

2007

1989

Vilnius

Kokio pasirengimo reikia: studentai privalo turėti analizinės ir koloidų chemijos, biochemijos, bendrosios ir
specialiosios chemijos, maistui naudojamų gyvūnų anatomijos ir fiziologijos, bendrosios ir specialiosios
mikrobiologijos, toksikologijos, epizootologijos, parazitologijos, neužkrečiamųjų ligų, patologinės anatomijos
žinių, žmogaus mitybos fiziologijos, pagrindinių maisto produktų gamybos technologijų.
Atsakingi dėstytojai: prof. dr. Gražina Januškevičienė, doc. dr. Mindaugas Malakauskas, prof. dr. Artūras
Stimbirys, doc. dr. Loreta Šernienė, dr. Aistė Kabašinskienė.

4.

Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata

Katedra/klinika/institutas:

LSMU VA Užkrečiamųjų
ligų katedra

Fakultetas:

LSMU VA
Veterinarijos fakultetas

Studijų programa:

Veterinarinė medicina

Studijų pakopa:

Vientisųjų studijų

Dalyko tipas:

specialus

Kursai:

PirmasAntras
Trečias Ketvirtas
Penktas ⌧Šeštas

Kodas:

(formuojamas
automatiškai duomenų
bazėje)

Blokas:

2. Studijų krypties

Dalyko/modulio pavadinimas:

Valstybinė veterinarija ir visuomenės sveikata

Dalyko/modulio kreditai:

5

Mokymo/si metodai:

paskaitos, laboratoriniai darbai, savarankiškas praktinis darbas,
savarankiškas literatūros studijavimas

Valandos:

Paskaitos 28 val. Praktikos darbai 38 val. Savarankiškas praktinis d. 60
val., konsultacijos 7 val. Iš viso133 val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita Atlikta 
Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:

Nuolatinės studijos dieninis mokymosi būdas

Galioja nuo:

2010/2011

Dėstomas:

Viename
semestre

Iki:

Anotacija (iki 200 žodžių): Veterinarijos struktūra. Veterinarijos valdymas. Valstybinės veterinarijos
kompetencija. Valstybinio veterinarijos gydytojo ir veterinarijos pareigūno samprata. Veterinarijos pareigūno
teisės ir pareigos. Veterinarijos pareigūno veiklos kokybės vertinimas. Tarptautinis ir tarpinstitucinis
bendradarbiavimas. Valstybinės veterinarinės kontrolės strategijos, jų samprata. Subjektai, vykdantys valstybinę
veterinarinę kontrolę ir veterinarinę priežiūrą. Valstybinės veterinarinės kontrolės, pagrįstos rizikos vertinimu,
organizavimas ir koordinavimas. Gyvūnų sveikatos ir gerovės, maisto saugos kontrolės valstybinės veterinarinės
kontrolės vykdymas. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Europos maisto saugos
tarnybos (EFSA) bendradarbiavimas Teisinių priemonių (administracinių nuobaudų ir kitų administracinio
pobūdžio priemonių) taikymas veterinarinės medicinos srityje.
Visuomenės sveikatos raida ir samprata. Biomedicininis visuomenės sveikatos pagrindas - biologiniai,
socialiniai, psichologiniai visuomenės sveikatą įtakojantys veiksniai. Tarptautinių organizacijų (PGSO, PSO,
PPO, Codex alimentarius) vaidmuo visuomenės sveikatai. Visuomenės sveikatos veiklos grupės ir jų tarpusavio
sąveika. Gyvūnų, jų sveikatos sąsaja su fizine, dvasine ir socialine žmonių gerove. Visuomenės sveikatos
sudėtinės dalys: epidemiologija ir populiacinė medicina; rizikos analizė; maisto higiena, tyrimai ir
technologijos; klinikiniai įgūdžiai. Aplinkos pokyčių poveikio, prekių globalizacijos ir žmonių judėjimo įtaka
visuomenės sveikatai. Klimato pokyčiai ir atsirandančios gyvūnų ligos. Tiesioginis ir netiesioginis poveikis

populiacijoms, bendruomenei, landšaftui. Medicinos ir veterinarijos specialistų sąveika sprendžiant iškilusias
problemas.

Studijų tikslai ir uždaviniai: Tikslas – mokėti kontroliuoti, analizuoti, vertinti gyvūnų ir maisto apsaugos
priemonių įgyvendinimą pagal teisės aktų reikalavimus.
Uždaviniai:
1. Gebėti atlikti maisto ir pašarų saugos kontrolę nuo pirminės gamybos iki galutinio produkto;
2. Gebėti organizuoti gyvūnų apsaugos priemonių įgyvendinimą pagal teisės aktų reikalavimus;
3. Mokėti spręsti visuomenės sveikatos problemas, vykdyti visuomenės sveikatos saugą, analizuoti neinfekcinių ir
infekcinių ligų paplitimą gyvūnų populiacijoje, siūlyti profilaktines priemones bei vertinti jų efektyvumą.
Kaupiamojo balo formulė: 100% BV = 50% KB + 50% E,
BV – bendras vertinimas; KB – kaupiamasis balas; E – privalomas egzaminas
50% KB = 30% A + 20% S + 10% P;
A – aktyvumas laboratoriniuose darbuose: jei be pateisinamos priežasties praleisti ne daug kaip du laboratoriniai
darbai ir teigiamai vertinamos atliktų laboratorinių darbų užduotys; jei praleidimų daugiau, už kiekvieną
prakleidimą atimamas 1 procentas); S – savarankiško darbo vertinimai; P – papildomi balai (pvz. už SMD)
Studijų rezultatai :
Numatomos žinios. Numatoma, kad studentus baigęs valstybinės veterinarijos ir visuomenės sveikatos studijas
gebės kontroliuoti maisto ir pašarų saugą nuo pirminės gamybos iki galutinio produkto, spręs visuomenės
sveikatos problemas. Įgys teorinius ir praktinius pagrindus, kaip organizuojama valstybinė veterinarinė kontrolė,
paremta nepriklausomu rizikos vertinimu, kaip rengiamos ir įgyvendinamos veterinarinių patikrinimų strategijos.
Numatomi gebėjimai:
Pažintiniai: Numatoma išugdyti studento gebėjimą identifikuoti naujas problemas, kurti bendras žmonių ir
gyvūnų apsaugos strategijas.
Praktiniai : Numatoma, kad sėkmingai baigęs valstybinės veterinarijos ir visuomenės sveikatos dalyką gebės
savo veikloje vertinti gyvulininkystės objektų, skerdyklų, maisto produktus perdirbančių įmonių, turgaviečių,
žaliavų sandėlių veterinarinę - sanitarinę būklę, atlikti žaliavų kokybės kontrolę ir kontroliuoti maisto gamybos
procesą, įvertinti maisto produktų ir žaliavų tinkamumą žmonių maistui.
Perkeliamieji : Ugdomas studento gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją ir savarankiškai įgyvendinti
žmonių ir gyvūnų kontrolės programas.
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Atlikti, analizuoti, vertinti gyvūnų sveikatos, gerovės ir
maisto saugos valstybinės kontrolės rezultatus. Bendradarbiauti su veterinarijos srities ir kitomis įstaigomis,
dirbti tarpdalykinėje komandoje ir tarptautinėje erdvėje.
Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo
asmenybės formavimui.

Studijų turinys:
Paskaitų temos (28 val.)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tema 1.Lietuvos respublikos veterinarijos įstatymas. Valstybės politiką veterinarijos srityje. Valstybinės
veterinarijos struktūra ir funkcijos (2 val.).
Tema 2. Veterinarijos pareigūno samprata. Jo teisės ir pareigos, atsakomybė. Veterinarijos pareigūno
teisinis apibrėžimas, jo teisės ir pareigos, funkcijos, pareigūno etika, prievolė kelti kvalifikaciją, veiklos
vertinimas (2 val.).
Tema 3. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, jo formos, reikšmė. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, jo
teisiniai pagrindai. Bendradarbiavimo organizavimas rengiant ir derinant, svarstant teisės aktų projektus.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagrindai ypatingų situacijų: krizių, protrūkių metu (2 val.).
Tema 4. Valstybinės veterinarinės kontrolės samprata. Jos organizavimo teoriniai ir praktiniai pagrindai.
Valstybinė gyvūnų sveikatos ir gerovės, gyvūninio maisto, pašarų, veterinarinių preparatų kontrolė ES ir
Lietuvoje. Teisės aktai, reglamentuojantys valstybinės kontrolės organizavimą, koordinavimą ir vykdymą.
Reikšmė šalies efektyviam epizootinės situacijos užtikrinimui (2 val.).
Tema 5. Valstybinės veterinarinės kontrolės, paremtos nepriklausomu rizikos vertinimu organizavimas.
Rizikos vertinimo samprata. Pagrindiniai teisės aktai ir kokybės vadybos dokumentai (kokybės vadovas),
reglamentuojantys nepriklausomą rizikos vertinimą, jo neorganizavimo pasekmes. Valstybinės kontrolės
strategijos (2 val.).
Tema 6. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Europos maisto saugos tarnybos
(EFSA) bendradarbiavimas. Reikšmė valstybinei veterinarinei kontrolei. Nacionalinio maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – institutas) funkcijos, teisės ir atsakomybė rizikos
vertinimo srityje, EFSA vykdomo rizikos vertinimo reikšmė instituto veikloje (2 val.).
Tema 7. Administracinių poveikio priemonių taikymas. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
(ATPK). ATPK struktūra, taikymas ir reikšmė veterinarijoje (2 val.).
Tema 8. Pažeidėjo sąvoka, jį atstovaujantis asmuo, pažeidėjo ir atstovo teisės ir pareigos (2 val.).
Tema 9. Administracinio teisės pažeidimo (toliau – ATP) protokolas, ATP nutarimas, administracinis
sprendimas, Veterinarijos pareigūno veiksmų (neveikimo) apskundimas. Bylinėjimasis teisme (2 val.).
Tema 10. Visuomenės sveikatos raida ir samprata. Visuomenės sveikatos misiją, funkcijos bei uždaviniai.
Visuomenės sveikata visuomenės raidos kontekste (2 val.).
Tema 11. Visuomenės sveikatą įtakuojantys veiksniai: biologiniai, socialiniai, psichologiniai (2 val.).
Tema 12. Tarptautinių organizacijų vaidmuo visuomenės sveikatos srityje. Pasaulio gyvūnų sveikatos
organizacija, Pasaulio sveikatos organizacija, Pasaulio prekybos organizacija, Codex alimentarius (2 val.).
Tema 13. Zoonozių prevencija ir kontrolė. Naujai ir pakartotinai atsirandančios zoonozės. “Užleistos”
zoonozės.
Tema 14. Maisto saugos ir mitybos problemos: dabartis ir perspektyvos (2 val.).

Laboratorinių darbų temos (38 val.)
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Tema 1.Valstybinės veterinarinės kontrolės ir veterinarinės priežiūros samprata. Valstybinės veterinarinės
kontrolės ir veterinarinės priežiūros skirtumai ir panašumai. Teisinis pagrindas. (2 val.)
Tema 2. Valstybinis veterinarijos inspektorius. Valstybinio veterinarijos inspektoriaus sąvoka. Teisės ir
pareigos, nustatytos nacionalinėje ir ES teisėje (2 val.).
Tema 3. Veterinarijos pareigūno veiklos kokybės vertinimas. Veiklos kokybės vertinimo periodiškumas ir
reikšmė. Veterinarijos pareigūno veiklos kokybės ir efektyvios valstybinės veterinarinės kontrolės
vykdymo santykis, reikšmė (2 val.).
Tema 4. Valstybinės veterinarinės kontrolės, paremtos nepriklausomu rizikos vertinimu, vykdymas.
Teisės aktai, reglamentuojantys būtinybę valstybinės veterinarinės kontrolės metu vadovautis rizikos
vertinimo principu. Nepriklausomo rizikos vertinimo samprata (2 val.).
Tema 5. Valstybinis mėginys. Valstybinio mėginio ėmimo tikslai. Mėginio atrinkimas, mėginio ėmimo
procedūra. Imituojamas mėginio ėmimas, mėginio paėmimo tirti akto pildymas (2 val.).
Tema 6. Patikrinimo aktas ir administracinis sprendimas. Teisinis įforminimas, sąveika, administracinio
sprendimo teisinė galia (2 val.).
Tema 7. Gyvūnų gerovės pažeidimo įforminimas. Gyvūnų gerovės pažeidimas, samprata. Pažeidimo
kvalifikavimas. Administracinės priemonės ir poveikio priemonės už gyvūnų gerovės reikalavimų
pažeidimą, vadovaujantis ES ir Lietuvos teisės aktais (2 val.).
Tema 8. Pažeidimai, nustatyti gyvūnų sveikatos valstybinės kontrolės metu. Administracinių poveikio
priemonių taikymas teisės pažeidėjui. Gyvūnų sveikatos reikalavimų pažeidimas. Administracinės
priemonės ir poveikio priemonės už gyvūnų sveikatos reikalavimų nesilaikymą, vadovaujantis ES ir
Lietuvos teisės aktais (2 val.).

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tema 9. Administracinės atsakomybės taikymas už gyvūnų sveikatos ir gerovės pažeidimus.
Administracinės atsakomybės taikymas už gyvūnų sveikatos ir gerovės pažeidimus fiziniams ir
juridiniams asmenims (2 val.).
Tema 10. Visuomenės sveikatos priežiūros principai ir priemones. Visuomenės sveikatos problemų
informacijos šaltiniai bei tyrimų metodai (2 val.).
Tema 11. Zoonozių prevencija ir kontrolė: Diagnozavimas, priežiūra, ankstyvas naujų ir plintančių
infekcijų nustatymas, zoonozinių sukėlėjų kontrolė ir likvidavimas (2 val.).
Tema 12. Maisto sauga ir didėjanti maisto apsauga. Maisto kiekis (Maisto apsauga). Gamybos gerovė.
Apsauga (2 val.).
Tema 13. Maisto sauga. Priemonės ūkyje: ligų kontrolė, higiena, likučiai, antibiotikų naudojimas, fermų
stabilumas, fermų sveikatos planavimas (2 val.).
Tema 14. Aplinkosauga. Aplinkosaugos elementai: atliekų tvarkymas; gyvūninių šalutinių produktų
tvarkymas; vaistų poveikis (2 val.).
Tema 15. Grėsmių prevencija, stebėjimas ir pasirengimas krizėms. Skubios reakcijos sistema. Krizių
valdymo grupes. ES veterinarinė greito reagavimo komandą. ES antigenų ir vakcinų bankai (2 val.).

16. Tema 16. Valstybių narių ir Europos Komisijos vaidmuo. Pagrindinių ligų stebėjimo, pranešimo ir
kontrolės metodų suvienodinimas per harmonizuotus teisės aktus. Importo sąlygų ir procedūrų
harmonizavimas (2 val.).
17. Tema 17. Klimato pokyčiai ir atsirandančios gyvūnų ligos. Tiesioginis ir netiesioginis poveikis
populiacijoms, bendruomenei, landšaftui. Modeliuojami klimato kaitos pokyčiai žmonių sveikatai (2
val.).
18. Tema 18. Gyvūnai visuomenėje. Žmogaus–gyvūno sąveika (terapijai naudojami gyvūnai, gyvūnai
kompanionai, cirko gyvūnai) (2 val.).
19. Tema 19. Veterinarinė visuomenės sveikata kaip esminė visuomenės sveikatos dalis jungianti žmones –
gyvūnus–aplinką. Medicinos ir veterinarijos specialistų sąveika sprendžiant iškilusias problemas (2 val.).

Savarankiško darbo temos
Savarankiškas darbas sudaro literatūros studijavimą, ruošiantis laboratoriniams darbams ir egzaminui bei
tiriamąjį darbą (60 val.), konsultacijas (7 val.):
Tema 1. Pažeidimo, vykdant valstybinę veterinarinę kontrolę nustatymas (2 val.).
Tema 2. Pažeidimo kvalifikavimas, teisinis įforminimas (6 val.)
Tema 3. Teisės pažeidimo nagrinėjimas, bendravimas su pažeidėju ir jo atstovu (6 val.)
Tema 4. Sankcijos už pažeidimą. (2 val.)
Tema 5. Savarankiško darbo rezultatų analizė. (10 val.)
Pagrindinė literatūra
Leidimo Leidinio autoriai ir pavadinimas
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2. Studijų krypties

Dalyko/modulio pavadinimas:

Gyvūnų auginimas ir jų produkcija

Dalyko/modulio kreditai:

2

Mokymo/si metodai: (įrašoma)

paskaitos, savarankiškas darbas, savarankiškas literatūros studijavimas.

Valandos:

Paskaitos 40 val., Savarankiškas d. 30 val., konsultacijos 10 val. Iš viso 80
val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas Tarpinė įskaita Baigiamoji įskaita Atlikta 
Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:
(neredaguojama, parinktys iš
studijų programos)

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2010/2011

Dėstomas:

Viename
semestre

Iki:

Anotacija ( iki 200 žodžių): Galvijų pieno ir mėsos produkcija. Sveikų veršelių gavimas ir įvairios ūkinės
paskirties veršelių auginimo bei suaugusių galvijų auginimo ir laikymo technologijos. Svarbiausios pieninių ir
mėsinių galvijų veislės ir jų biologiniai ypatumai. Mėsinių galvijų auginimas. Galvijų veislininkystė. Melžimo
įtaka pieno kokybei ir tešmens sveikatingumui. Įvairių veislių arklių auginimo ir treniravimo technologijos.
Kiaulininkystės būklė Lietuvoje, užsienyje, tolesnės vystymo kryptys. Kiaulių biologinės ir ūkinės savybės.
Kiaulių produktyvumas ir jį įtakojantys faktoriai. Kiaulienos gamybos technologijos. Paukštininkystės vystymo
tendencijos, paukščių linijų derinių charakteristika ir jų produktyvumas; paukščių laikymo sistemos. Kiaušinių ir
paukštienos gamybos technologija; paukštienos ir kiaušinių kokybiniai parametrai. Avininkystės ir ožkininkystės
būklė ir vystymo perspektyvos. Avių ir ožkų biologinės savybės. Avių ir ožkų auginimo technologijos. Kailinių
žvėrelių rūšys, jų veislės. Žvėrelių laikymo sistemos ir priežiūra. Skirtingoms žvėrelių rūšims naudojami pašarai ir
šėrimo technologija. Kailių ir mėsos gamybos technologija. Lietuvoje auginamos žuvų rūšys. Žuvų auginimas
tvenkiniuose. Karpių veisimo ir auginimo technologijos.

Studijų tikslai ir uždaviniai:
Studijuojantys gebės ir mokės vertinti:
−
−

su galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, avininkystės ir ožkininkystės, arklininkystės,
žvėrininkystės,, žuvininkystės vystymo tendencijomis mūsų šalyje ir užsienyje;
su įvairiais faktoriais įtakojančiais pieno ir mėsos produkciją bei kokybę, sveikų veršelių gavimo ir
išauginimo bei suaugusių galvijų priežiūra ir laikymo technologijomis, svarbiausiomis pieninių ir
mėsinių galvijų veislėmis bei jų biologiniais ypatumais, mėsinių galvijų auginimo technologijomis bei
reprodukcijos organizavimu, galvijų veislininkyste;

−
−
−
−
−

su karvių melžimo technologija;
kiaulių ūkinėmis savybėmis, bandos reprodukcijos organizavimu bei produktyvumu;
su kiaulių auginimo bei kiaulienos gamybos technologijomis
su įvairių veislių arklių auginimo ir treniravimo technologijomis;
su kiaušinių ir paukštienos gamybos technologija, paukščių laikymo sistemomis, ir kiaušinių bei
paukštienos kokybės vertinimu;
− su avių ir ožkų auginimo technologijomis;
− su žvėrininkystės išvystymu Lietuvoje ir kitose šalyse, pateikti pagrindines žinias apie žvėrelių veisles,
jų auginimą, priežiūrą bei produkcijos kokybę
− pateikti Lietuvoje auginamų žuvų rūšių apibūdinimą.
Studijuonatys gebės ir mokės:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

apskaičiuoti galvijų pieno ir mėsos produkciją;
žinoti įvairių faktorių įtaką pieno ir mėsos produkcijai bei kokybei;
įvertinti prieauglio auginimo bei suaugusių galvijų šėrimo ir laikymo technologijas;
pateikti pagrindinių pieninių ir mėsinių veislių biologines charakteristikas;
žinoti mėsinių galvijų laikymo ir reprodukcijos organizavimo ypatumus;
žinoti galvijų veislininkystės sistemą Lietuvoje;
žinoti melžimo įtaką pieno kiekiui, kokybei, tešmens sveikatingumui, mastitų diagnostiką ir
profilaktiką, melžimo įrenginių sanitarinį apdorojimą;
išmokyti studentus vertinti paukščių produktyvumą, paukščių laikymo sistemas, suteikti žinių apie
paukščių mitybos ypatumus, išmokyti vertinti paukštienos ir kiaušinių kokybę;
žinoti arklių auginimo ir treniravimo technologijas;
pateikti pagrindines žinias apie žvėrelių veisles, jų auginimą, šėrimą, priežiūrą bei produkcijos kokybę;
žinoti kokiais pašarais šerti įvairių rūšių žvėrelius skirtingais fiziologiniais laikotarpiais;
įvertinti žvėrelių produkciją;
žinoti žuvų auginimo tvenkiniuose pagrindus.

Kaupiamojo balo formulė: 100% egzaminas
Dėstomas dalykas susideda iš įvairių gyvulininkystės šakų analizės bei vertinimo, kuriam skiriamas nedidelė
paskaitų apimtis, todėl organizuoti tarpinį žinių įvertinimą yra sudėtinga. Galutinis studentų žinių įvertinimas
bus vykdomas egzamino metu.
Studijų rezultatai :
Numatomos žinios
Numatomi gebėjimai: įgis žinių apie galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, avininkystės ir
ožkininkystės, arklininkystės, žvėrininkystės, žuvininkystės vystymo tendencijas, gebės analizuoti įvairius
veiksnius, įtakojančiais pieno ir mėsos (kiaulienos, galvijienos, paukštienos, triušienos ir kt.) produkciją bei
kokybę, mokės vertinti kiaulienos, kiaušinių ir paukštienos, avių, ožkų arklių, žvėrelių auginimo technologijų
efektyvumą.
Pažintiniai: Studijų proceso metu susipažins su karvių melžimo technologijomis, išmoks apibūdinti Lietuvoje
auginamas žuvų rūšis, įvairių gyvūnų (paukščių, kiaulių, galvijų, avių, ožkų ir kt.) veislių biologiniais ir
produktyvumo ypatumais
Praktiniai : Mokės įvertinti galvijų pieno ir mėsos produkciją, organizuoti mėsinių galvijų laikymą ir
reprodukciją, taikyti tinkamas sistemas paukščių, avių, ožkų, triušių ir kt. laikymui, įverti jų poveikį gyvūnų
sveikatingumui bei produktyvumui, organizuoti arklių auginimą ir treniravimą.
Perkeliamieji : Gebės analizuoti veisimo ir veislininkystės sistemą Lietuvoje bei Europos Sąjungoje, lyginti
įvairių paukščių, kiaulių, galvijų ir kt. laikymo sistemas, nustatant silpnąsias ir stipriąsias šių sistemų puses.
Vertinti gyvūninės kilmės žaliavų kokybės įtaką maisto kokybei.
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: organizuoti galvijų, kiaulių, paukščių, avių ir ožkų, arklių,
žvėrių, žuvų auginimą, priežiūrą bei vertinti jų produkcijos kokybę.

Studijų turinys:
Paskaitų temos
1. Tema 1. Galvijų biologiniai ypatumai ir ūkinė reikšmė. Galvijininkystės būklė ir vystymo tendencijos užsienio
šalyse ir Lietuvoje. Galvijininkystės vystymo tendencijos ir perspektyvos ES šalyse, pasaulyje ir Lietuvoje.
Galvijų biologiniai ypatumai. Galvijų reikšmė žemės ūkiui. (1 val.)
2. Tema 2. Galvijų pieno produkcija ir jos apskaita. Įvairių faktorių įtaka karvių pieno kiekiui ir sudėčiai.
Laktacijos kreivės. Pieno fizinės savybės ir cheminė sudėtis. Pieno produkcijos apskaita. (1 val.)
3. Tema 3. Galvijų mėsos produkcija ir jos įvertinimas. Galvijų mėsos produkciją apibūdinantys rodikliai. Įvairių
faktorių įtaka mėsos produkcijos kiekiui ir kokybei. Priemonės galvijienos kokybei gerinti, galvijų mėsos
produkcijos įvertinimas. (1 val.)
4. Tema 4. Įvairios ūkinės paskirties galvijų prieauglio auginimo technologijos. Telyčių auginimo veislei,
prieauglio auginamo mėsai ir veislinių buliukų auginimo technologijos. (1 val.)
5. Tema 5. Suaugusių galvijų auginimo ir laikymo technologijos. Užtrūkusių veršingų karvių ir veršingų telyčių
laikymas ir priežiūra. Karvių laikymas ir priežiūra vasarą. Bulių laikymas ir priežiūra. (1 val.)
6. Tema 6. Galvijų veislininkystė. Svarbiausios pieninių, pieninių-mėsinių ir mėsinių galvijų veislės ir jų
biologiniai ypatumai. Pieninių ir mėsinių veislių galvijų veislininkystės sistemos. Olandijos, Danijos, Anglijos,
Vokietijos ir Lietuvos juodmargiai, Holšteinai, Anglerai, Danijos žalieji, Lietuvos žalieji galvijai, Airšyrai,
Džersiai, Švicai, Simentaliai, Šarole, Limuzinai, Aubrakai, Herefordai, Aberdynų angusai, Šorthornai, Galovėjai,
Kianai. (3 val.)
7. Tema 7. Higieniniai reikalavimai ir melžimo organizavimas. Higieniniai reikalavimai pieno ūkiams.
Reikalavimai žaliam pienui. Mechanizuotas ir rankinis melžimas. Pieno atleidimas, melžimo dažnumas,
intervalai tarp melžimų. Melžimo įtaka pieno kiekiui ir kokybei. Pirminis pieno paruošimas ir laikymas Melžimo
organizavimas įvairiais įrenginiais. Melžtuvų skaičius. Melžimo įrenginių sanitarinis apdorojimas. (3 val.)
8. Tema 8. Mastitų atsiradimo priežastys ir prevencinės priemonės. Karvių tešmens sveikatingumo
priklausomybė nuo tešmens tinkamumo mechanizuotam melžimui bei melžimo įrenginių techninio stovio.
Vakuumas ir jo įtaka tešmeniui. Mastitų diagnostika ir profilaktika. Mastitu sergančių karvių melžimo
organizavimas. (2 val.)
9. Tema 9. Kiaulininkystės būklė ir tolesnės plėtros kryptys Lietuvoje, Europos Sąjungoje bei pasaulyje.
Kiaulininkystės reikšmė žemės ūkyje ir šakos vystymo strategija artimiausiais metais. Kiaulininkystės vystymo
ypatumai ES ir kitose šalyse. (2 val.)
10. Tema 10. Kiaulių biologinės – ūkinės savybės. Kiaulių produktyvumas ir jį įtakojantys faktoriai. Kiaulių
biologiniai bei ūkiniai ypatumai, jų svarba efektyviai produkcijos gamybai. Kiaulių produktyvumo klasifikacija.
Genetinių ir technologinių veiksnių įtaka kiaulių produktyvumui. Kiaulių bandos reprodukcija. (2 val.)
11. Tema 11. Kiaulių laikymo sistemos ir technologijos. Kiaulių laikymo sistemos ir technologijos, naudojamos
įvairios gamybinės paskirties bei dydžio kiaulininkystės įmonėse. Jų įtaka kiaulių produktyvumui. (2 val.)
12. Tema 12. Kiaulienos gamybos technologijos.Pramoninės kiaulienos gamybos technologijos principai ir
ypatumai. Kiaulienos gamybos ypatumai smulkiose fermose. (2 val.)
13. Tema 13. Arklių identifikavimo technologijos. Pateikiamas arklių identifikavimo tikslas ir priežastys.
Supažindinama su įvairiais identifikavimo būdais, atsižvelgiant į konkrečių žirgų įvairius požymius. Arklių
ženklinimo metodų apžvalga. (1 val.)
14. Tema 14. Arklių reprodukcijos technologijos. Supažindinama su kumelių lytinio ciklo ypatybėmis. Įvairūs
kergimo būdai bei priemonės didesnei kumeliukų išeigai gauti. Išsimetimų ir bergždumo priežastys. Dirbtinio
arklių sėklinimo privalumai ir trūkumai. (1 val.)
15. Tema 15. Žmonių ir žirgų traumų ir žūties prevencija. Žmonių, dirbančių su žirgais, traumų ir žūties
galimybės bei prevencinės priemonės siekiant jas minimizuoti. Žirgų traumų ir žūties minimizavimo programa.
(2 val.)
16. Tema 16. Kiaušinių gamybos technologija. Vištų linijų charakteristika. Dėsliųjų vištų laikymo sistemos. (ES
direktyva 1999/74). Pakaitinių vištaičių ir suaugusių vištų lesinimas. Paukštidžių mikroklimato parametrai ir
šviesos režimai. Kiaušinių prekybos standartas (ES reglamentas EB1028/2006 ir reglamentas EB 557/2007). (2
val.)
17. Tema 17. Broilerienos gamybos technologija. Mėsinių vištų linijų derinių charakteristikos. Viščiukų
broilerių auginimas (ES direktyva 2007/43/EB) Viščiukų broilerių lesinimo ypatumai.. Paukštienos standartas
(ES reglamentas EEB 1538/91). (2 val.)
18. Tema 18. Avininkystės ir ožkininkystės būklė ir vystymo perspektyvos Lietuvoje bei Europos Sąjungoje.
Avininkystės ir ožkininkystės būklė, vystymo perspektyvos ir avininkystės ir ožkininkystės produktų gamyba
Lietuvoje bei Europos Sąjungos šalyse. (1 val.)
19. Tema 19. Avių ir ožkų biologinės savybės. Avių ir ožkų biologinės savybės. (2 val.)
20. Tema 20. Avių ir ožkų auginimo technologijos. Avių ir ožkų auginimo technologijų ypatumai veislinėse ir
prekinėse bandose. (1 val.)
21. Tema 21. Žvėrininkystės raida. Žolėdžių ir mėsėdžių žvėrelių biologiniai ypatumai, jų prisitaikymas
pramoninėje žvėrininkystėje. Žvėrininkystės išvystymas Lietuvoje ir pasaulyje. Kailinių žvėrelių rūšys, jų

prisitaikymas pramoninėje žvėrininkystėje. Mėsinių, mėsinių-kailinių, kailinių ir pūkinių produktyvumo krypties
triušių veislės. Šinšilų ir nutrijų veislės. Plačiausiai paplitusios lapių ir adinių veislės. (2 val.)
22. Tema. 22. Žolėdžių ir mėsėdžių kailinių žvėrelių auginimo technologijos. Kailinių žvėrelių laikymo
sistemos. Žolėdžių ir mėsėdžių kailinių žvėrelių reprodukcinės savybės. Žvėrelių šėrimo ypatumai skirtingais
fiziologiniais laikotarpiais. Reikalavimai gautai žvėrelių produkcijai įvertinti. (2 val.)
23. Tema 23. Akvakultūros reikšmė ir jos objektai pasaulyje ir Lietuvoje. Akvakultūros dalies didėjimo
tendencijos bendrame žuvininkystės produktyvume. Pagrindinės akvakultūros žuvų, vėžiagyvių, moliuskų bei
augalų rūšys. (1 val.)
24. Tema 24. Žuvininkystės plėtros iki 2015m. strategija Lietuvoje. Stipriosios ir silpnosios Lietuvos
žuvininkystės pusės. Europos sąjungos parama Lietuvos žuvininkystei. (1 val.)
25. Tema 25. Šiltavandenės ir šaltavandenės Lietuvos tvenkinių žuvys. Karpiai, sidabriniai karosai, baltieji
amūrai, margieji ir vaivorykštiniai upėtakiai. (1 val.)
Savarankiško darbo temos
1. Tema 1. Galvijų pieno ir mėsos produkcija. (4 val.)
2. Tema 2. Kiaušinių ir paukštienos gamybos technologijų analizė. (4 val.)
3. Tema 3. Dezinfekcinės ir antiseptinės medžiagos naudojamos melžimo procese, bei jų įtaka pieno kokybei. (4
val.)
4. Tema 4. Karpių auginimo technologija Lietuvoje. (4 val.)
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Kokio pasirengimo reikia: Studentai pradėdami „Gyvūnų auginimo technologijos“ dalyko studijas turi būti
praėję šių dalykų kursą: Anatomiją; Bendrąją genetiką; Gyvūnų veisimą ir biometriją; Zoohigieną ir sanitariją;
Pašarų biochemiją ir žemės ūkio gyvūnų mitybą.
Atsakingi dėstytojai: Prof. R. Gružauskas, prof. V. Jukna, doc. P. Matusevičius, doc. S. Tušas, doc. N.
Kvietkutė, lekt. dr. A. Šimkienė, lekt. dr. A. Kanapeckas, lekt. M. Paleckaitis

6.

Veterinarinė akušerija ir ginekologija

Katedra/klinika/institutas:
(dėstantis dalyką arba
atsakingas už modulį)

LSMU VA
Neužkrečiamųjų ligų
katedra

Fakultetas:
(pagal padalinio
priklausomybę)

LSMU VA Veterinarijos
fakultetas

Studijų programa:

Veterinarinė medicina

Studijų pakopa:
(neredaguojamas –
ateina iš studijų
programos)

Vientisųjų studijų

Dalyko tipas:

Privalomas

Kursai:

PirmasAntras
Trečias Ketvirtas
⌧Penktas Šeštas

Kodas:

(formuojamas
automatiškai duomenų
bazėje)

Blokas:
2. Studijų krypties

Dalyko/modulio pavadinimas:

Veterinarinė akušerija ir ginekologija

Dalyko/modulio kreditai:

9

Mokymo/si metodai: (įrašoma)

Paskaitos, laboratoriniai darbai, praktiniai darbai, seminarai, savarankiškas
praktinis (tiriamasis) darbas, savarankiškas literatūros studijavimas

Valandos:

Paskaitos 66. Praktikos darbai 89. Seminarai 6. Savarankiškas d. 79. Iš viso
240.
(visos dalyko/modulio valandos)

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas ⌧Tarpinė įskaita ⌧ Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:
(neredaguojama, parinktys iš
studijų programos)

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2009/2010

Dėstomas:

Iki:

Dviejuose
semestruose

20../20...

Priklausantys dalykai:
Dėstantis padalinys

Pavadinimas Veterinarinė akušerija ir
ginekologija

LSMU VA
Neužkrečiamųjų
ligų katedra
Dėstantis padalinys
LSMU VA
Neužkrečiamųjų
ligų katedra

Paskaitos 36 val. Praktikos darbai 62 val.
Seminarai 3 val. Savarankiškas d. 39 val.
Iš viso 140 val.

Pavadinimas Andrologijos ir
reprodukcinės biotechnologijos
pagrindai

Paskaitos 30 val.. Praktikos darbai 27 val.
Seminarai 3 val. Savarankiškas d. 40 val.
Iš viso 100 val.

Anotacija: Atskirų gyvūnų rūšių veisimosi anatominiai ir fiziologiniai ypatumai. Ovuliacija, geltonieji kūnai,
folikulų atrezija. Lytinės ir fiziologinės brandos amžius. Lytinio ciklo neurohumoralinės reguliacijos ypatumai.
Naminių ir laukinių gyvūnų lytinio ciklo ypatumai. Spermatozoidų gyvenimo trukmė lytiniuose takuose,
kiaušinėlių slinkimas kiaušintakiu, apvaisinimas. Klinikiniai ir laboratoriniai nėštumo diagnostikos metodai.
Išorinių faktorių ( mitybos, laikymo, eksploatacijos ir kt. ) įtaka patelės organizmui nėštumo metu. Zigotų ir
embrionų žuvimas ir rezorbcija. Išsimetimai. Atvedimas ir jį nulemiantys faktoriai. Pelvimetrija. Patologinio
atvedimo priežastys. Operacinės akušerijos pagrindiniai uždaviniai. Pagrindiniai akušerinės pagalbos principai.
Fetotomija: uždara, atvira. Vaisiaus išsigimimai. Gimdos subinvoliucija. Puerperinė infekcija ir intoksikacija.
Parezė po atsivedimo. Eklampsija. Puerperinio periodo eigos kontrolė. Puerperinio periodo susirgimų
profilaktika. Asfiksija. Įgimtos anomalijos ir išsigimimai.
Išorinių faktorių (šėrimo, laikymo, priežiūros,
melžimo ir kt.) įtaka pieno liaukos vystymuisi ir jos funkcijai. Karvių mastitai. Paplitimas ir ekonominiai
nuostoliai. Mastitų diagnostika ir gydymas. Pieno ydos. Spenio kanalo patologija. Nevaisingumo formos jų
paplitimas ir ekonominiai nuostoliai. Nevaisingumo klasifikacija. Pagrindinės nevaisingumo formos. Gimdos
kaklelio susirgimai. Gimdos, kiaušintakių ir kiaušidžių susirgimai. Simptominis nevaisingumo gydymas ir
profilaktika. Natūralus ir dirbtinis lytinių funkcijų stimuliavimas. Medikamentinė reprodukcijos kontrolė.
Patelių lytinio ciklo sinchronizacija. Veterinarinė andrologija. Gyvulių ir paukščių sėklinimo organizavimas.
Spermos ėmimas iš reproduktorių. Spermos fiziologija ir biochemija. Įvairių veiksnių įtaka spermatozoidams.
Spermos vertinimas. Spermos konservavimas. Embrionų transplantacija. Reprodukcijos vertinimas. Bandos
reprodukcijos diagnostika.

Studijų tikslai:
Mokėti kaupti žinias, jas kūrybingai taikyti, lyginti savo pasiekimus su kolegų ir perimti gerąją patirtį.
Mokėti klinikiniai vertinti įvairių rūšių gyvūnų reprodukcinę fiziologiją, diagnozuoti dažniausiai
pasitaikančius susirgimus, organizuoti jų gydymą ir profilaktiką. Žinoti reprodukcinės biotechnologijos
esminius momentus.
Uždaviniai:
Gebėti saugiai dirbti su gyvūnais, užtikrinant gyvūnų gerovę ir taikyti mėginių ėmimo technikos ir saugos
reikalavimus
Mokėti taikyti klinikinius tyrimo metodus ir juos interpretuoti
Mokėti vertinti reprodukcinę būklę remiantis klinikiniais metodais ( palpacija, skenavimu)
Mokėti taikyti diagnostikumus ir kūrybingai skirti gydymo metodus
Mokėti teikti akušerinę pagalbą
Mokėti atlikti dirbtinio sėklinimo ir embrionų transplantacijos parocedūras

Kaupiamojo balo formulė: BV = ( KB + KE) x 1Ko,
BV – bendras vertinimas; KB – kaupiamasis balas; KE – privalomas kompleksinis egzaminas, Ko – koeficientas:
„1“, jei E vertinimas teigiamas ir „0“, jei neigiamas.
KB = 0,4 x K + 0,1x S,
KE = 0,2x Pr + 0,3x E,
S – savarankiškas darbas; K – kolokviumų vertinimai; Pr – praktinio darbo vertinimas; E – egzamino vertinimas
Studijų rezultatai :
Numatomos žinios: įgys žinių apie įvairių rūšių gyvūnų reprodukcinės funkcijos sutrikimus, ginekologines,
andrologines ligas ir gimdymo eigos sutrikimų rūšis, taikomus diagnostikumus ir ginekologinių sutrikimų
gydymo būdus.
Numatomi gebėjimai:

Pažintiniai: Numatoma išugdyti studento gebėjimą pažinti, analizuoti ir vertinti pagrindinius procesus
vykstančius įvairių rūšių gyvūnų organizme perprasti jų reguliacijos mechanizmą.
Praktiniai: baigęs modulio studijas studentas gebės interpretuoti fiziologinius rodiklius, savarankiškai vertinti
mėginius, diagnozuoti, skirti gydymą ir numatyti profilaktiką visų ginekologinių sutrikimų, apie kuriuos
perteikia modulio medžiaga. Mokės suteikti akušerinę pagalbą, atlikti svarbiausias klinikines procedūras – vaistų
aplikaciją į gimdą, lavažą, lytinės sistemos rektinę palapaciją, echoskopiją, lytinės dominatės vertinimą,
dirbtinio sėklinimo ir embrionų persodinimo procedūras
Perkeliamieji: Ugdomas studento gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai organizuoti ir
atlikti tyrimus, apibendrinti jų rezultatus ir daryti išvadas atsižvelgiant į sukauptą profesinę patirtį bei
skiepijamas nuolatinis siekimas profesiniai tobulėti

Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: Savarankiškai vertinti gyvulio reprodukcinę fiziologiją ir
atskirti nuo patologijos, identifikuoti susirgimą, diferencijuoti nuo kitų sutrikimų, parinkti racionaliausią
gydymą, numatyti ligos baigtį, organizuoti profilaktikos priemones

Studijų turinys:
Paskaitų temos
1. Tema: Lytinės ir fiziologinės brandos amžius - 3 val.
Gyvulių veisimosi anatominiai ir fiziologiniai ypatumai.Karvių, avių, kumelių, mėsėdžių išoriniai ir vidiniai
lytiniai organai. Patelių lytinių organų kraujagyslės, limfagyslės ir nervai.Oogenezė ir jos stadijos. Ovuliacija,
geltonieji kūnai, folikulų atrezija. Lytinės ir fiziologinės brandos amžius. Pilnavertis ir nepilnavertis lytinis
ciklas.Lytinio ciklo neurohumoralinė reguliacija. Naminių gyvulių lytinio ciklo ypatumai. Pubertinis periodas, jo
reguliavimo būdai.
2. Tema: Nėštumo diagnostika - 3val.
Patelių apsėklinimo tipai. Spermatozoidų judėjimas patelių lytiniais takais. Spermatozoidų gyvenimo trukmė
lytiniuose takuose, kiaušinėlių slinkimas kiaušintakiu, apvaisinimas. Apvaisinimo etapai: denudacija,
spermatozoidų perėjimas per skaidriąją zoną, pro apytrinio ertmę, kiaušinėlio protoplazmą. Pronukleksų
suartėjimas ir susiliejimas. Superfecundatio. Klinikiniai ir laboratoriniai nėštumo diagnostikos metodai.
3. Tema: Nėštumo patologija.- 3 val.
Išorinių faktorių (mitybos, laikymo, eksploatacijos ir kt. ) įtaka patelės organizmui nėštumo metu. Zigotų ir
embrionų žuvimas ir rezorbcija. Vaisiaus mumifikacija, maceracija ir putrescencija, vaisiaus ir jo dangalų
vandenė. Placentos uždegimas. Kraujavimas iš gimdos. Priešlaikiniai sąrėmiai ir stangos. Nėščiųjų edema,
nėščiųjų neatsikėlimas. Gimdos išvarža. Negimdinis nėštumas. Makšties išsivertimas ir iškritimas. Išsimetimai:
slaptas, piolnas, nepilnas. Išsimetimų išeitys : mumifikacija, maceracija, putrescencija. Išsimetimų priežastys,
infekciniai abortai. Išsimetimų profilaktika.
4. Tema: Vaisiaus atvedimo fiziologija ir patologija - 3 val.
Atvedimas ir jį nulemiantys faktoriai. Vaisiaus ir lytinių takų santykis atvedimo metu. Padėtis, pozicija, pirmeiga
ir galūnių išsidėstymas atvedimo metu. Pelvimetrija. Atskirų ž.ū. gyvulių patelių dubens struktūros ypatumai.
Sąrėmiai ir stangos. Atvedimo stadijos: paruošiamoji, vaisiaus išstūmimo ir nuovalų atsidalijimo.Rūšiniai
ypatumai. Patelės padėties įtaka atvedimo eigai. Patologinio atvedimo priežastys. Silpni sąrėmiai ir stangos.
Stiprūs sąrėmiai ir stangos. Vulvos ir makšties susiaurėjimas. Gimdos kaklelio susiaurėjimas. Gimdos kaklelio
spazmai. Gimdos užsisukimas. Nuovalų susilaikymas. Vaisiaus išsigimimas. Gimdos kaklelio ir gimdos
plyšimai. Makšties, vulvos ir tarpvietės plyšimai. Gimdos išsivertimas ir iškritimas.
5. Tema: Operacinė akušerija - 3 val.
Operacinės akušerijos pagrindiniai uždaviniai. Pasiruošimas operacinei akušerinei pagalbai. Akušerio ir darbo
vietos paruošimas operacijai. Akušeriniai instrumentai. Operacinio lauko paruošimas. Akušerinių operacijų
diagnostika ir technika. Pagrindiniai akušerinės pagalbos principai. Vaisiaus dydžio ir patelės dubens
neatitikimas. Reliatyviai per didelis vaisius. Siauras ir deformuotas dubuo. Operacinė technika esant neteisingai
galvos padėčiai: šoninė, viršutinė, apatinė ir esant kaklo užsilenkimui. Smulkių ir stambių gyvulių patelių
neteisingų kojų padėčių atitaisymas, esant galvinei pirmeigai: priekinės galūnės sulenktos prie riešo, alkūnės,
peties sąnarių. Užpakalinės galūnės sulenktos per dubens šlaunikaulio, kulnies sąnarius. Nenormali vaisiaus
padėtis, pirmaeiga. Fetotomija: uždara, atvira. Vaisiaus išsigimimai. Lauko akušerija: akušerinės pagalbos

suteikimas lauko sąlygomis, naujagimio gaivinimas. Pagalba esant gimdos užsisukimui. Chirurginis placentos
atidalinimas.
6. Tema: Puerperiumo periodo patologija – 3 val.
Gimdos subinvoliucija. Vulvitai, vaginitai, cervicitai ir endometritai. Para- ir perimetritai. Puerperinė infekcija ir
intoksikacija. Akušerinis sepsis. Puerperinė septicemija, piemija ir septikopiemija. Sapremija. Parezė po
atsivedimo. Hipokalcemijos profilaktika. Energijos trūkumai ir ginekologiniai sutrikimai. Eklampsija.
Neatsikėlimas po atvedimo. Nuovalų ir vaisiaus suėdimas. Puerperinio periodo eigos kontrolė. Puerperinio
periodo susirgimų profilaktika.
7. Tema: Jauniklių ligos – 3 val.
Asfiksija. Mekoniumo susilaikymas. Įgimtas analinės angos ir tiesiosios žarnos nebuvimas. Kraujavimas iš
bambos virkštelės. Urachuso fistula. Bambos virkštelės uždegimas. Sąnarių kontraktūra. Įgimtos anomalijos ir
išsigimimai. Jauniklių hipotrofija. Asfiksijos.
8. Tema: Mastitų profilaktika ir gydymo metodai – 3 val.
Pieno liaukos struktūriniai ypatumai. Išorinių faktorių (šėrimo, laikymo, priežiūros, melžimo ir kt.) įtaka pieno
liaukos vystymuisi ir jos funkcijai. Mechaninio, rankinio melžimo ir žindymo įtaka pieno liaukai. Mašininio bei
rankinio melžimo technika. Karvių mastitai. Paplitimas ir ekonominiai nuostoliai. Išorinių ir vidinių (melžimo
sanitarinis stovis, tešmens paruošimas ir priežiūra, lytinio aparato susirgimai, organizmo reaktyvumas,
paveldimumas) faktorių reikšmė mastitų etiologijoje. Mastitų klasifikacija. Ūminiai ir lėtiniai mastitai.
Seroziniai, katariniai, pūliuoti, fibrininiai, hemoraginiai, specifiniai mastitai, slapti mastitai. Mastitų išeitys:
išgyjimas, induracija, gangrena, atrofija. Mastitų diagnostika ir gydymas. Tešmens edema. Spenių ligos.
Kumelių, kiaulių, kailinių žverelių, šunų, kačių, triušių mastitai. Agalaktija ir hipogalaktija. Pieno neatleidimas.
Pieno ydos. Spenio kanalo užaugimas. Spenio kanalo augliai. Spenio kanalo susiaurėjimas. Laktorėja.
9. Tema: Veterinarinė ginekologija – 6 val.
Vet. ginekologijos esmė ir jos uždaviniai, sprendžiant ūkinių gyvulių nevaisingumo problemas. Nevaisingumo
paplitimas ir ekonominiai nuostoliai. Nevaisingumo klasifikacija. Pagrindinės nevaisingumo formos. Įgimtas
nevaisingumas. Nepilnaverčiai kiaušinėliai ir spermatozoidai, nepilnavertės zigotos. Frimartinizmas.
Hermafroditizmas. Infantilizmas. Gimdos, gimdos kaklelio ir makšties anomalijos. Įgimto nevaisingumo
profilaktika. Alimentinis nevaisingumas. Alimentinis infantilizmas. Nevaisingumas dėl išliesėjimo. Alimentinė
distrofija. Nevaisingumas dėl nutukimo. Nevaisingumas dėl baltymų stokos ar pertekliaus. Klimatinis
nevaisingumas. Kontinentinis, zoninis ir mikroklimatinis nevaisingumas. Makro- ir mikroklimato poveikis
gyvulių vislumui. Klimatinio nevaisingumo profilaktika. Eksploatacinis nevaisingumas. Šio nevaisingumo esmė
(neužtrūkinta arba trumpa užtrūkinimo trukmė, ilga laktacija ir kt.). Eksploatacinio nevaisingumo profilaktika.
Simptominis nevaisingumas. Nevaisingumas dėl: vulvitų, vestibulitų, vaginitų, vestibuliarinių ir makšties cistų,
gortnevitų, infekcinio folikuliarinio vaginito, kompiliobakteriozės, trichomonozės ir kt. Gimdos kaklelio
susirgimai: endocervicitas, miocervicitas, pericervicitas. Induracija. Neteisinga kaklelio padėtis. Gimdos.
Kiaušintakių ir kiaušidžių susirgimai. Ūminis ir lėtinis endometritai. Slaptas lėtinis endometritas. Gimdos
atonija. Pyometra. Hydrometra. Miometritai. Gimdos augliai. Salpingitai. Oofaritas, perioofaritas. Kiaušidžių
atrofija. Susilaikęs geltonkūnis. Anafrodizija. Folikulinės cistos. Nymfomanija. Kiaušidžių hypofunkcija.
Simptominis nevaisingumo gydymas ir profilaktika. Dirbtinis nevaisingumas. Dirbtino nevaisingumo
profilaktika. Senatvinis nevaisingumas. Pakitimai vykstantys lytiniuose organuose. Profilaktika. Lytinių funkcijų
stimuliacija ir sinchronizacija. Natūralus ir dirbtinis lytinių funkcijų stimuliavimas: KKKS, KKS, hormonai,
neurotropiniai preparatai, prostaglandinai. Patelių lytinio ciklo sinchronizacija.
10. Tema: Kiaulių, kumelių dažniau pasitaikantys ginekologiniai sutrikimai – 3 val.
Kiaulių MMA. Kumelių endometritai. Lavažo taikymo galimybės ,, nešvarios‘‘ kumelės atveju. Kumelių
ginekologinė plastika. Endometriozė, jos profilaktika, gydymas. Kumelių lytinės funkcijos atstatymo metodai.
11. Tema: Kačių, kalių ginekologiniai sutrikimai ir jų gydymas – 3 val.
Kalės ir katės lytinio ciklo fazės bei jų fiziologiniai ypatumai. Optimalaus kergimo laiko nustatymo būdai ir
metodai. Apvaisinimo fiziologija. Placentos ir vaisiaus vystimasis. Nėštumo trukmė, diagnostikas. Gimdymo
fiziologija ( periodai ir trukmė ). Distokija: klinikinis tyrimas, diagnozė, motininės ir vaisinės. Distonijos
priežastys, gydymas.
Pogimdyminio periodo patologija: (kraujavimas, placentos užsilaikymas, ūminis metritas, placentinė
subinvoliucija, eklampsija, pogimdyminė pieno liaukos patologija ). Pseudonėštumas. Piometra (etiologija,
patogenezė, diagnozė, gydymas bei komplikacijos ). Nepageidautinas susikergimas. Nėštumo prevencija bei
nutraukimas.
Medikamentinė reprodukcijos kontrolė.
12. Tema: Patinų lytinė fiziologija - 9 val.
Patinų temperamentai, elgsena. Patinų lytinės elgsenos reguliavimo sistemos. Feromoninis lytinės elgsenos
reguliavimas. Neurohumoralinė reguliacija. Patinų lytiniai refleksai. Patinų šėrimas, lytinis apkrovimas.
Zoohigieninės normos. Reproduktorių šėrimo tipai. Mitybos koreliacija su lytiniu apkrovimu. Racionalus
reproduktorių panaudojimas. Reproduktorių laikymo ypatybės. Impotencijos formos ir priežastys. Negalėjimas
atlikti lytinio akto ir negalėjimas apvaisinti. Kriptorchizmas. Autoimunizacija.
13 Tema: Spermos ėmimo pagrindai - 4 val.

Spermos ėmimo būdai ir metodai. Dirbtinio spermos paėmimo teorinės prielaidos. Spermos ėmimas lytinio akto
metu. Spermos ėmimas be lytinio akto. Elektrostimuliacija.
14. Tema : Spermos sudėtis –2 val.
Spermos sudėtinės dalys, biocheminis sudėtis. Spermos plazmos biocheminė sudėtis. Spermatozoido cheminis
sąstatas. Atskirų spermos sandų biologinė reikšmė.
15. Tema: Spermos vertinimas - 2 val.
Spermos vertinimo būdai. Spermatozoidų ir spermos patologijos. Organoleptinis ir laboratorinis spermos
vertinimas. Spermatozoidų koncentracijos, judrumo, išgyvenimo trukmės, rezistencijos nustatymo būdai.
Spermatozoidų patologijos įvertinimas. Spermos dažymas vitaliniais dažais
16. Tema: Žinduolių apvaisinimas in vitro – 4 val.
Oocitų aspiracija, kapacitacija,
akrosominė reakcija, polispermija. Oocitų brandinimas, apvaisinimo
technologija, vertinimo metodai. Embrionų transplantacijos teorinės prielaidos. Embrionų išėmimo ir perkėlimo
metodai, naudojami įrankiai. Klonavimas, transgeniniai gyvuliai.
17. Tema: Spermos konservavimo būdai - 2 val.
Kriokonservavimo pagrindai. Anabiozė - ypatinga ląstelės egzistavimo forma. Ląstelės užšalimo teorija.
Liofilizacija. Spermos atvėsinimas, įšaldymas.
18 Tema: Dirbtinis sėklinimas -4 val.
Sėklinimo organizavimas Lietuvoje. Veterinarinė ir zootechninė sėklinimo reikšmė. Ekonominė sėklinimo
prasmė. Kiaulių ir karvių sėklinimo sistema. Veislininkystės darbo organizavimas Optimalaus (kalių, kačių)
kergimo laiko nustatymo būdai ir metodai Sėklinimo būdai. Sėklinimo technologijos. Apsivaisinimo vieta.
Patelės reakcija į spermą.Vizocervikalinis, manocervikalinis, rektocervikalinis sėklinimo būdai.Lietuviška ir
prancūziška sėklinimo technologijos. Ankstyvas telyčių sėklinimas. Optimalus sėklinimo laikas. Spermos
suleidimo vieta, kokio amžiaus sėklinamos patelės. Kiaulių, kumelių karvių sėklinimo laikas. Sėklinimas po
vaisiaus atvedimo. Spermos suleidimo vieta ir apsivaisinimas
19. Tema: reprodukcijos diagnostika - 3val.
Sveikatingumo įtaka apsivaisinimui. Bandos sveikatingumo vertinimo reikšmė. Reprodukcinės būklės
diagnostinė reikšmė. Įvairaus amžiaus galvijų sveikatingumo problemos. Veislės įtaka sveikatingumui. Įvairaus
amžiaus galvijų sveikatingumo problemos. Bandos sveikatingumo vertinimo reikšmė. Ūkio struktūra kaip
bandos diagnostinis rodiklis. Karvių mityba kaip bandos diagnostinis rodiklis. Karvių mitybos ypatumai ir
bandos sveikata Karvių apetitas kaip sveikatos požymis. Energijos disbalanso požymiai. Ketozės požymiai.
Karvių išvaizdos (habitus) diagnostinė reikšmė. Karvių produkcijos diagnostinė reikšmė. Pieno sudėties ir
kraujo biocheminio tyrimo diagnostinė reikšmė. Pieno baltymų ir šlapalo koncentracijos diagnostinė reikšmė
vertinant karvių apsirūpinimą energetinėmis medžiagomis. Kraujo mėginio paėmimas karvių prognostinei
diagnostikai. Biocheminių tyrimų rezultatų interpretavimas.
Praktikos darbų temos
Tema: Darbo sauga dirbant su gyvuliais klinikose ir lauko sąlygomis
Saugus fiksavimas
Tema: Lytinių organų topografijos ypatumai
gyvulio amžiaus raidoje (karvių, kiaulių, avių, ožkų)
Tema: Karvių rektinės palapacijos technika
Tema: Karvių gimdos kateterizavimo technika
Tema: Veršingumo diagnostika (palpacijos technika)
Tema: Echoskopijos pagrindai
Tema: Nevaisingumo diagnostika karvėms (diagnostika, gydymas)
gimdos susirgimai
kiaušintakių susirgimai
kiaušidžių susirgimai
makšties ir makšties prieangio susirgimai
nevaisingumo diagnostika ir gydymas avims
nevaisingumo diagnostika ir gydymas kumelėms
nevaisingumo diagnostika kalėms
Tema: Operacinės akušerijos pagrindiniai elementai
Tema: Patogenezinės terapijos metodų įsisavinimas
Tema: Slaptų mastitų diagnostika expres metodais,
pieno sudėties diagnostinė interpretacija
Tema: Klinikinių mastitų gydymas
Tema: Androloginio tyrimo metodai
Tema: Spermos ėmimo metodai
Tema: Spermos vertinimo metodai
Tema: Spermos konservavimo metodai ir kriokonservavimo eiga
Tema: Spermatozoidų patologinių formų nustatymas ir tyrimo diagnostinė reikšmė
Tema: Karvių dirbtinio sėklinimo technologija

- 2 val.
- 5 val.
- 5 val.
- 5 val.
- 5 val.
- 5 val.
- 5 val.
- 5 val.
- 5 val.
- 4 val.
- 2 val.
- 2 val.
- 2 val.
- 5 val.
- 5 val.
- 3 val.
- 5 val.
- 2 val.
- 2 val.
- 2 val.
- 3 val.
- 3 val.
- 2 val.

Tema:
Tema:

Kumelių dirbtinio sėklinimo technologija
Embrionų transplantavimo technika

- 2 val.
- 3 val.

Seminarų temos
1 Tema: Patelių lytinių organų anatominės struktūros ypatumai.
Lytinių organų preparavimas
2 Tema: Patinų lytinių organų anatominės struktūros ypatumai.
Lytinių organų preparavimas

- 3 val.
-3 val.

Savarankiško darbo temos
Savarankišką darbą sudaro literatūros studijavimas, pasiruošimas seminarams, tarpiniams atsiskaitymams
ir vienos iš išvardintų temų nagrinėjimas. Viso studentui skiriama 79 valandos.
Kiaulių reprodukcija
Kiaulių reprodukcinio ciklo ypatumai ir būdingi sutrikimai, gydymas
Lytinė fiziologijos stimuliacijos metodai
Paršingumo nustatymo metodai, atlikimo technika
Paršavimosi fiziologija ir paršavimosi sinchronizacija
Paršavimosi pagalba ir dažniau pasitaikančios distokijų formos
Kiaulių periodo po atvedimo fiziologija ir patologija
Kiaulių mitybos ypatumai, siekiant ekonomiškesnės reprodukcijos
Dažniau pasitaikančios kiaulių ligos, turinčios įtakos reprodukcijai
Paršelių priežiūra, ligos ir jų prevencija
Kiaulių sėklinimo metodai
Avių reprodukcija
Avių veislės ir reprodukcinio ciklo ypatumai
Ūkiniai – veterinariniai metodai skatinantys avių reprodukciją
Avių mitybos ypatumai ir reprodukcija
Avių laikymo technologijos ir reprodukcija
Avių medžiagų apykaitos sutrikimai ir jų įtaka reprodukcijai
Ėringumo nustatymo metodai
Reprodukcinio ciklo sutrikimo formos, diagnostika, gydymas
Ėriavimosi patologijos ir ėriavimosi pagalbos suteikimas
Dažniau pasitaikančios avių ligos ir jų įtaka reprodukcijai
Ėriukų ligos: prevencija, gydymas
Paukščių reprodukcija
Paukščių reprodukcinio aparato anatominiai – fiziologiniai ypatumai
Paukščių lytinio dimorfizmo požymiai ir lyties nustatymas
Dažniau pasitaikančios paukščių reprodukcinės fiziologijos sutrikimai ir jų gydymas
Paukščių mitybos ypatumai ir reprodukcinis aktyvumas
Kiaušinių inkubavimo sąlygos
Naminių paukščių sėklinimo organizavimas
Viščiukų, kalakučiukų, ančiukų priežiūra ir rekomendacijos ūkininkams
Kačių, kalių reprodukcija
Šunų veislės ir reprodukcinio aparato bei ciklo ypatumai
Šuningumo ir katingumo nustatymo metodai
Kalių lytinio ciklo ypatumai ir hormonų raida lytinio ciklo eigoje
Kačių lytinio ciklo ypatumai ir hormonų raida
Kalių ir kačių chirurginės sterilizacijos technika
Kalių ir kačių rujos slopinimo būdai
Kalių piometros gydymo metodai ir chirurginės operacijos technika
Kalių ir kačių dažniau pasitaikančios distokijų formos
Šuniavimosi ir kačiavimosi pagalba
Šunų ir kačių mityba ir reprodukcinė fiziologija
Lapių reprodukcijos fiziologija ir sėklinimo organizavimas
Kalių pieno liaukos patologija
Kalių sėklinimo metodai, atlikimo technika
Kumelių reprodukcija
Kumelių reprodukcinės sistemos anatominiai – fiziologiniai ypatumai

Kumelingumo nustatymo metodai
Kumelių nevaisingumo priežastys ir formos, diagnostika, gydymas
Kumelių mityba ir reprodukcinė funkcija
Kumelių endometritas ir gydymo metodai
Kumelių endometriozė
Kumelių pieno liaukos patologijos: prevencija, gydymas
Kumelių nuovalų užsilaikymas ir gydymo metodai
Kumelių lytinio ciklo stimuliavimo metodai, gydymo efektyvumas
Kumelių sėklinimo organizavimas, sėklinimo laiko parinkimo metodai
Kumeliavimasis ir kumeliavimosi pagalbos suteikimas
Kumeliukų ligos: prevencija, gydymas
Karvių reprodukcija
Mėsinių ir pieninių karvių reprodukcinės funkcijos ypatumai
Karvių medžiagų apykaitos sutrikimų formos, turinčios įtakos reprodukcijai: prevencija, gydymas
„Mėlynojo liežuvio“ liga ir karvių reprodukcija
Neosporozė ir karvių reprodukcija
Virusinė diarėja ir karvių reprodukcija
Infekcinis rinotracheitas ir karvių reprodukcinė funkcija
Kraujasiurbiai vabzdžiai, galintys platinti mastitą. „Vasaros“ mastito prevencija
Karvių mitybos ypatumai ir reprodukcinė funkcija
Mėsinių ir pieninių karvių reprodukcinės funkcijos stimuliavimas
Bandos sveikatingumo vertinimas (Bandos diagnostika)
Egzotiniai gyvūnai
1.„X“ gyvūno reprodukcinės fiziologijos ypatumai
2. Priežiūra, mityba siekiant sudaryti sąlygas optimaliai reprodukcijai
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7. Neužkrečiamosios ligos
Katedra/klinika/institutas:

LSMU VA
Neužkrečiamųjų ligų
katedra

Fakultetas:

LSMU VA Veterinarijos
fakultetas

Studijų programa:

Veterinarinė medicina

Studijų pakopa:

Vientisųjų studijų

Dalyko tipas:

Privalomas

Kursai:

PirmasAntras
Trečias ⌧Ketvirtas
⌧Penktas Šeštas

Blokas:

2. Studijų krypties

Kodas:
Dalyko/modulio pavadinimas:

Neužkrečiamosios ligos

Dalyko/modulio kreditai:

14

Mokymo/si metodai:

paskaitos, praktikos darbai, savarankiškas praktinis (tiriamasis) darbas,
savarankiškas literatūros studijavimas

Valandos:

Paskaitos 70 val. Praktikos darbai 140 val. Savarankiškas d. 163 val. Iš viso
373 val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas ⌧Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita Atlikta 
Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2009/2010

Dėstomas:

Iki:

Dviejuose
semestruose

20../20...

Priklausantys dalykai:
Neužkrečiamųjų
ligų katedra

Bendroji terapija ir profilaktika
Specialioji terapija

Paskaitos 46 val. Praktikos darbai 92 val.
Savarankiškas d. 110 val.
Iš viso 248 val.

Neužkrečiamųjų

Specialioji terapija

Paskaitos 24 val. Praktikos darbai 48 val.

Kitur

ligų katedra

Savarankiškas d. 53 val.
Iš viso 125val.

Anotacija: Vidaus ligų paplitimas. Jų daromi ekonominiai nuostoliai. Vidaus ligų bendrosios terapijos
principai. Terapijos metodų ir priemonių klasifikacija. Etiotropinė, patogenetinė, simptominė terapijos.
Hemoterapija, vitaminoterapija, hormonoterapija, fermentoterapija. Mineralinių medžiagų panaudojimas
gydymui ir profilaktikai. Stimuliuojančioji terapija. Neurotropinė terapija. Prokaino blokados. Dirginančioji ir
atitraukiančioji terapija. Farmakoterapija. Fizioterapija ir fizioprofilaktika. Dietoterapija. Įvairaus amžiaus
galvijų sveikatingumo problemos. Melžiamų karvių mitybos, išvaizdos ir produktyvumo diagnostinė reikšmė.
Laboratorinių tyrimų reikšmė bandos diagnostikoje.
Virškinimo organų: burnos, ryklės, stemplės, prieskrandžių, skrandžio, žarnyno, kepenų ligos. Pilvaplėvės ligos.
Kvėpavimo organų ligos: nosies, gerklų, oro maišų, galvos tuštumų, trachėjos, plaučių ligos. Širdies ir
kraujagyslių ligos. Šlapimo organų: inkstų, šlapimo pūslės šlaplės ligos. Nervų sistemos: galvos, stuburo
smegenų bei apdangalų, periferinių nervų ligos. Kraujo ligos. Odos ligos. Medžiagų apykaitos ligos. Ligų
atsiradimo priežastys, išplitimas, diagnozavimas, gydymas, profilaktika. Prieauglio agamaglobulinemija,
hipogamaglobulinemija, hemolizinė liga, paršelių hipoglikemija, alimentinė anemija, dispepsija. Bezoarų liga.
Gastroenteritas. Enteralgija. Periodinė paršelių ir ėriukų timpanija. Bronchopneumonija. Rachitas. Baltoji
raumenų distrofija. Paršų širdligė.
Paveldimos ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas ir profilaktika. Paukščių avitaminozės, podagra,
apteriozė, perozė, kanibalizmas, gurklio uždegimas ir užsikimšimas. Nutukimas. Žąsų stomatitas, gastroenteritas.
Žarnyno užsikimšimas, kloakos uždegimas. Tryninis peritonitas. Rinitas, sinusitas. Pneumoaerocistitas.
Hemoraginis sindromas. Keratokonjuktyvitas. Paukščių ligų paplitimas. Smulkių gyvulių alimentinė anemija,
gastroenteritas. Audinių steatitas. Kailinių žvėrelių ūmus skrandžių išsiplėtimas. Osteofibrozė. Triušių, nutrijų
ligos. Šunų, kačių ligų priežastys, gydymas, profilaktika.
Studijų tikslai ir uždaviniai: Veterinarinės medicinos fakulteto studentams suteikti pagrindines žinias apie
žemės ūkio gyvulių ir kompanijos gyvūnų vidaus neužkrečiamųjų ligų priežastis, šių ligų vystimosi
mechanizmą, simptomus, diagnozavimo būdus, apie šių ligų gydymo ir profilaktikos metodus ir priemones.
Ugdyti praktinius įgūdžius diagnozuojant neužkrečiamas vidaus ligas, išaiškinant susirgimo priežastis,
sudarant kompleksinio gydymo schemas ir planus, tinkamai parenkant gydymo priemones. Ugdyti terapinių
procedūrų atlikimo įgūdžius įvairių rūšių gyvūnams.
Kaupiamojo balo formulė: 100% BV = 50% KB + 50% KE,
BV – bendras vertinimas; KB – kaupiamasis balas; KE – privalomas kompleksinis egzaminas
50% KB = 10% A + 10% L + 30% K + 10% P,
A – aktyvumas laboratoriniuose darbuose; L – lankomumas (10 proc. jei be pateisinamos priežasties praleisti ne
daug kaip du laboratoriniai darbai, jei praleidimų daugiau, už kiekvieną prakleidimą atimamas 1 procentas); K –
kolokviumų vertinimai; P – papildomi balai (pvz. už SMD)
50% KE = 20% Pr + 30% E,
Pr – praktinio (savarankiško) darbo vertinimas; E – egzamino vertinimas

Studijų rezultatai :
Numatomos žinios. Numatoma, kad sėkmingai baigęs neužkrečiamų ligų studijas studentas įgys žinių apie
įvairių rūšių gyvūnų ligų atsiradimo priežastis, jų patogenezę, pasireiškimo savitumus ir skirtumus,
diferencijavimą nuo kitų susirgimų, jų gydymą ir profilaktines priemones, kurios leistų šių ligų išvengti.
Numatomi gebėjimai:
Pažintiniai: Numatoma išugdyti studento gebėjimą analizuoti ir vertinti pagrindinius patologinius procesus
vykstančius įvairių rūšių gyvūnų organizme, diagnozuoti susirgimus bei skirti atitinkamą gydymą priklausomai
nuo ligos eigos ir bendros organizmo būklės.
Praktiniai : Ugdomas studentų savarankiškas gebėjimas vertinti, palyginti ir susieti gyvūnų fiziologinių rodiklių
kaitą priklausomai nuo ligos eigos, interpretuoti šiuos rodiklius, vertinant mėginius, instrumentinių tyrimų
gautus rezultatus, identifikuoti sveiką gyvūną nuo sergančio, koreguoti gydymą gydymo eigoje, skirti
profilaktines priemones.
Perkeliamieji : Ugdomas studento gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai organizuoti ir
atlikti tyrimus bei ugdomi studijavimo įgūdžiai.
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: : Analizuoti, vertinti, susieti įvairių gyvūnų rūšių nervų,
raumenų, jutimo organų, endokrininės sistemos, kraujo, kraujagyslių ir širdies, kvėpavimo, šalinimo, virškinimo,
medžiagų ir energijos apykaitos savitumus bei reguliacijos mechanizmus, jų nukrypimus nuo normos bei
susirgimus. Gebės vertinti ir interpretuoti gyvūnų kraujo, šlapimo, pieno biocheminius ir morfologinius

rodiklius, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų aktyvumo ir virškinimo trakto fermentų veiklos
duomenis, instrumentinių tyrimų metu gautus rezultatus. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio darbo
įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.
Studijų turinys:
Paskaitų temos
1. Tema 1. Vidaus ligų paplitimas. Jų daromi ekonominiai nuostoliai. Vidaus ligų bendrosios terapijos
principai. Terapijos metodų ir priemonių klasifikacija (2 val.).
2. Tema 2. Etiotropinė, patogenetinė ir simptominė terapijos. Hemoterapija, vitaminoterapija, hormonoterapija,
fermentoterapija (2 val.).
3. Tema 3. Mineralinių medžiagų panaudojimas gydymui ir profilaktikai. Stimuliuojančioji terapija:
proteinoterapija, seroterapija, laktoterapija, lizatoterapija, audinių terapija (2 val.).
4. Tema 4. Neurotropinė terapija: sedatyvinė ir desensibilizuojanti terapija. Prokaino terapija. Dirginančioji ir
atitraukiančioji terapija. Farmakoterapija. Fizioterapija ir fizioprofilaktika. Dietoterapija (2 val.).
5. Tema 5.Virškinimo organų ligų išplitimas, ekonominiai nuostoliai, svarbiausios priežastys, diagnozavimo,
terapijos ir profilaktikos principai (2 val.).
6. Tema 6. Stomatitas. Ryklės uždegimas ir paralyžius. Stemplės uždegimas, spazmai ir paralyžius.
Užspringimas. Stemplės stenozė (2 val.).
7. Tema 7. Prieskrandžių ligos: didžiojo prieskrandžio persipildymas, atonija, acidozė ir alkalozė, timpanija,
ruminitas ir parakeratozė. Trauminis retikulitas ir retikuloperitonitas. Knygenų parezė ir užsikimšimas.
Šliužo uždegimas, dislokacija, persipildymas, užsikimšimas. Hoflundo sindromas. Opaligė (2 val.).
8. Tema 8. Skrandžio ir žarnų ligos: uždegimas, opaligė. Plonųjų ir storųjų žarnų uždegimas (2 val.).
9. Tema 9. Arklių diegliai. Jų klasifikacija ir diferencijavimas. Skrandžio išsiplėtimas. Katariniai žarnų
spazmai. Žarnų išputimas. Koprostazė ir chimostazė. Mechaninis žarnų nepraeinamumas.
Tromboemboliniai diegliai (2 val.).
10. Tema 10. Kepenų ligos. Jų išplitimas, diagnozavimas, terapijos ir profilaktikos principai. Hepatitas,
hepatozė, kepenų cirozė. Cholangitas ir cholecistitas. Tulžies akmenys (2 val.).
11. Tema 11. Peritonitas ir ascitas. Jų etiologija, patogenezė, simptomai, gydymas ir profilaktika (2 val.).
12. Tema 12. Kvėpavimo organų ligų išplitimas, ekonominiai nuostoliai, svarbiausios priežastys,
diagnozavimas, gydymo principai (2 val.).
13. Tema 13.Viršutinių kvėpavimo takų ligos: kraujavimas iš nosies, rinitas, laringitas, tracheitas, oro maišų ir
galvos tuštumų ligos. Makro- ir mikrobronchitas (2 val.).
14. Tema 14. Plaučių uždegimai. Jų klasifikacija ir diferencijavimas. Krupinė, aspiracinė, metastazinė,
atelektazinė, hipostazinė pneumonijos. Bronchopneumonija. Plaučių gangrena. Plaučių edema (2 val.).
15. Tema 15. Alveolinė plaučių emfizema. Intersticinė plaučių emfizema. Plaučių ligos. Pleuritas.
Hydrotoraksas ir pneumotoraksas (2 val.).
16. Tema 16. Širdies ir kraujagyslių ligų išplitimas, svarbiausios priežastys, diagnozavimas, gydymo principai ir
profilaktika (2 val.).
17. Tema 17. Perikarditas, širdiplėvės vandenė. Miokarditas, miokardozė, kardiosklerozė. Endokarditas. Širdies
ydos (2 val.)..
18. Tema 18. Kraujo apytakos nepakankamumas. Arteriosklerozė. Kraujagyslių trombozė ir embolija (2 val.)..
19. Tema 19. Šlapimo organų ligų išplitimas, priežastys, diagnozavimas, terapijos principai (2 val.).
20. Tema 20. Nefritas, pielonefritas, nefrozė, inkstų cirozė. Šlapimo pūslės uždegimas. Šlapimo akmenys.
Šlapimo pūslės spazmai ir paralyžius. Uretritas (2 val.).
21. Tema 21. Nervų sistemos ligų išplitimas, klasifikacija, diagnozavimas, terapijos ir profilaktikos principai (2
val.).
22. Tema 22.Galvos smegenų anemija ir hiperemija. Saulės ir šilumos smūgis. Galvos smegenų ir dangalų
uždegimas. Smegenų vandenė. Stuburo smegenų ir dangalų uždegimas (2 val.).
23. Tema 23. Funkcinės nervų ligos. Neurozės. Vegetoneurozės. Stresai. Eklampsija, epilepsija, betanija (2
val.).
24. Tema 24. Kraujo sistemos ligų išplitimas, klasifikacija, diagnozavimas ir gydymo ir profilaktikos principai
(2 val.).
25. Tema 25. Anemijos: postheromaginė, hemolizinė, hipoplastinė ir aplastinė. Hemoraginės diatezės:
hemofilija, trambocitopenija, dėmėtligė (2 val.).
26. Tema 26. Medžiagų apykaitos ligų išplitimas, klasifikacija, priežastys, ekonominiai nuostoliai, gydymo ir
profilaktikos principai. Ketozė. Mioglobinurija. Cukrinis ir necukrinis diabetas. Sulysimas. Nutukimas (2
val.).
27. Tema 27. Makroelementų apykaitos sutrikimai. Kaulų distrofijos: osteomaliacija, Osteofibrozė, osteoporozė.
Laižligė (2 val.).
28. Tema 28. Dehidracija. Kanibalizmas. Ganyklų tetanija. Transporto betanija (2 val.).
29. Tema 29. Mikroelementų apykaitos ligos. Akobaltozų. Jodo stoka. Mangano, cinko, seleno, geležies, vario
stoka. (2 val.).
30. Tema 30. Hipovitaminozės A, D, E, K, C, B, F (2 val.).

31. Tema 31. Odos ligų išplitimas, svarbiausios priežastys. Seruminė liga. Dilgėlinė liga. Egzema. Seborėja.
Hyperhydrozė. Anhydrozė. Nuplikimas. Parakeratozė (2 val.).
32. Tema 32. Šunų ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas, profilaktika (2 val.).
33. Tema 33. Kačių ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas, profilaktika (2 val.).
34. Tema 34. Triušių ir nutrijų ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas, profilaktika (2 val.).
35. Tema 35. Paukščių ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas, profilaktika (2 val.).
Praktikos darbų temos
1. Tema 1. Terapijos metodų ir priemonių taikymas. Etiotropinė, patogenetinė ir simptominė terapijos. Vaistų
sudavimo, suleidimo technika. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
2. Tema 2. Hemoterapija, vitaminoterapija, hormonoterapija, fermentoterapija. Stimuliuojančioji terapija:
proteinoterapija, seroterapija, laktoterapija, lizatoterapija, audinių terapija. Klinikų pacientų kuravimas
(4val.).
3. Tema 3. Mineralinių medžiagų panaudojimas gydymui ir profilaktikai. Kūno kondicijos vertinimo technika
ir ryšys su neužkrečiamosiomis ligomis. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
4. Tema 4. Karvių bandos sveikatingumo įvertinimas. Neurotropinė terapija: sedatyvinė ir desensibilizuojanti
terapija. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
5. Tema 5. Prokaino terapija. Dirginančioji ir atitraukiančioji terapija. Farmakoterapija. Klinikų pacientų
kuravimas (4val.).
6. Tema 6. Fizioterapija ir fizioprofilaktika. Dietoterapija. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
7. Tema 7. Burnos ir ryklės ligų diagnozavimas. Gydymo schemų sudarymas. Burnos ir ryklės skalavimas.
Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
8. Tema 8. Stemplės ligų diagnozavimas. Užspringusių gyvulių gydymo būdai. Klinikų pacientų kuravimas
(4val.).
9. Tema 9. Didžiojo prieskrandžio ligų diagnozavimas. Vaistų sudavimas per os. Prieskrandžių zondavimas.
Prieskrandžio turinio paėmimas ir tyrimas. Klinikų pacientų kuravimas. Gydymo schemų sudarymas (4val.).
10. Tema 10. Didžiojo prieskrandžio išputimas: priežastys, diagnozavimas, gydymo būdai. Rumen
troakaravimas (4val.).
11. Tema 11. Didžiojo prieskrandžio turinio acidozė ir alkalozė. Turinio normalizavimas. Turinio perpylimas.
Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
12. Tema 12. Trauminio retikulito diagnozavimas. Magnetiniai zondai ir gaudyklės: jų įdavimo būdai. Klinikų
pacientų kuravimas (4val.).
13. Tema 13. Knygenų ligų diagnozavimas. Gydymo būdai. Knygenų punkcija. Prieskrandžių išplovimas.
Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
14. Tema 14. Skrandžio uždegimas. Skrandžio turinio paėmimas ir tyrimas. Skrandžio zondavimas. Vaistų
sudavimas per os arkliams, kiaulėms, šunims. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
15. Tema 15. Žarnų uždegimas. Diagnozavimas ir gydymo metodai. Rehidracinė terapija. Vaistų suleidimas po
oda, į raumenis, į pilvo ertmę. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
16. Tema 16. Kepenų ligų diagnozavimas ir gydymas. Detoksikuojanti terapija. Klinikų pacientų kuravimas
(4val.).
17. Tema 17. Arklių dieglių diferencijavimas. Rektinis tyrimas diagnozuojant dieglius. Spazminių dieglių
diagnozavimas ir gydymas. Skrandžio plovimas. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
18. Tema 18. Paralyžinių dieglių diagnozavimas. Aklosios ir gaubiančiosios žarnos punkcija. Klizmos.
Mechaninis žarnų nepraeinamumas. Pilvo punkcija. Intraveninės vaistų infuzijos. Klinikų pacientų
kuravimas (4val.).
19. Tema 19. Viršutinių kvėpavimo takų ligų diagnozavimas ir gydymas. Vaistų inhaliacijos. Bronchitų
diagnozavimas ir gydymas. Intratrachėjinės vaistų injekcijos. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
20. Tema 20. Pneumonijų ir bronchopneumonijų diagnozavimas ir gydymas. Pneumonijų gydymas. Taurės.
Prokaino blokados. Aerozolių panaudojimas. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
21. Tema 21. Pleuritų diagnozavimas ir gydymas. Torakocentezė. Autohemoterapija. Alveolinės plaučių
emfizemos diagnozavimas ir gydymas. Intersticinės plaučių emfizemos diagnozavimas ir gydymas. Klinikų
pacientų kuravimas (4val.).
22. Tema 22. Pneumotorakso ir hidrotorakso diagnozavimas ir gydymas. Kvėpavimo organų ligų profilaktikos
priemonių paruošimas fermoje.Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
23. Tema 23. Perikardo ligų diagnozavimas ir gydymas. Skausmo mėginiai. Trauminio perikardito
diagnozavimas. Perikardo punkcija. Klinikų pacientų kuravimas (4val.).
24. Tema 24. Miokardo ligų diagnozavimas ir gydymas. Klinikų pacientų kuravimas. Funkciniai bandymai
diferencijuojant miokardo ligas. Endokardo ligų diagnozavimas ir gydymas. Širdies ir kraujagyslių
nepakankamumo diagnozavimas, gydymas ir profilaktika. Širdies ligų profilaktikos priemonės (4val.).
25. Tema 25. Nefrito, nefrozės ir inkstų cirozės diagnozavimo klinikiniai ir laboratoriniai metodai: skausmo
bandymai, šlapimo cheminis tyrimas baltymų atžvilgiu. Šlapimo pūslės kateterizavimas. Sergančių pacientų
kuravimas klinikose (4val.).

26. Tema 26. Galvos smegenų ir jų dangalų ligų diagnozavimas ir kompleksinis gydymas. Gyvulių, sergančių
stuburo smegenų ir jų dangalų ligomis, diagnozavimas ir gydymas. Vegetacinių neurozių diagnozavimas ir
gydymas (4val.).
27. Tema 27. Įvairiomis mažakraujystės formomis sergančių gyvulių diagnozavimas bei gydymas.
Kompleksinio gydymo schemų sudarymas. Priežasčių, sukėlusių karvių pogimdyminę hemoglobinuriją,
išaiškinimas bei leukozės diagnostikos ir gydymo priemonių aptarimas (4val.).
28. Tema 28. Karvių ketozę sukėlusių priežasčių išaiškinimas, šlapimo tyrimas diagnozuojant šią ligą. Gydymo
ir profilaktikos priemonių aiškinimas (4val.).
29. Tema 29. Arklių mioglobinurijos diagnostikos būdų išaiškinimas ir kompleksinio gydymo aptarimas (4val.).
30. Tema 30. Gyvulių, sergančių cukriniu ir necukriniu diabetu bei alimentine distrofija diagnozavimas ir
gydymas. Ligų, sukeltų dėl makro- ir mikro- elementų apykaitų sutrikimų nustatymas, gydymas ir
profilaktika (4val.).
31. Tema 31. Odos ligų išplitimas ir priežastys. Seruminės ligos, dilgėlinės, egzemų ir nuplikimų atsiradimo
priežasčių aiškinimas, diagnozavimas ir gydymas (4val.).
32. Tema 32. Šunų ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas, profilaktika (4val.).
33. Tema 33. Kačių ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas, profilaktika. (4val.).
34. Tema 34. Triušių ir nutrijų ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas, profilaktika (4val.).
35. Tema 35. Paukščių ligos. Ligų išplitimas, priežastys, gydymas, profilaktika (4val.).
Savarankiško darbo užduotys.
Anamnezės surinkimas, jos aprašymas, ligos istorijos užvedimas (7 val.).
Klinikinis gyvulio tyrimas ir sveikatos būklės (status praesens) aprašymas (10 val.).
Bandos anamnezės ir neužkrečiamųjų vidaus ligų dispanserizacija (12 val.).
Gyvūnų virškinimo organų masažas per pilvo sieną ir per tiesiąją žarną (8 val.).
Įvairių vaistinių formų įdavimas gyvūnams per burną ir per tiesiąją žarną (8 val.).
Parenteralinis vaistų įdavimas gyvūnams (8 val.).
Virškinimo organų ligomis sergančių gyvūnų tyrimas, tyrimo rezultatų aprašymas ir gydymo schemų sudarymas
(20 val.).
Kvėpavimo organų ligomis sergančių gyvūnų tyrimas, tyrimo rezultatų aprašymas ir gydymo schemų sudarymas
(18 val.).
Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių gyvūnų tyrimas, tyrimo rezultatų aprašymas ir gydymo schemų
sudarymas (12 val.).
Medžiagų apykaitos ligomis sergančių gyvūnų tyrimas, tyrimo rezultatų aprašymas ir gydymo schemų
sudarymas (12 val.).
Kraujo ligomis sergančių gyvūnų tyrimas, tyrimo rezultatų aprašymas ir gydymo schemų sudarymas (12 val.).
Odos ligomis sergančių gyvūnų tyrimas, tyrimo rezultatų aprašymas ir gydymo schemų sudarymas (12 val.).
Nervų ligomis sergančių gyvūnų tyrimas, tyrimo rezultatų aprašymas ir gydymo schemų sudarymas (10 val.).
Šlapimo ir lyties organų ligomis sergančių gyvūnų tyrimas, tyrimo rezultatų aprašymas ir gydymo schemų
sudarymas (12 val.).
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8. Veterinarinė chirurgija
Katedra/klinika/institutas:

LSMU VA
Neužkrečiamųjų ligų
katedra

Fakultetas:

LSMU VA Veterinarijos
fakultetas

Studijų programa:

Veterinarinė medicina

Studijų pakopa:

Vientisųjų studijų

Dalyko tipas:

Privalomas

Kursai:

PirmasAntras
Trečias ⌧Ketvirtas
⌧Penktas Šeštas

Kodas:

(formuojamas
automatiškai duomenų
bazėje)

Blokas:

2. Studijų krypties

Dalyko/modulio pavadinimas:

Veterinarinė chirurgija

Dalyko/modulio kreditai:

16

Mokymo/si metodai:

paskaitos, praktikos darbai, savarankiškas praktinis (tiriamasis) darbas,
savarankiškas literatūros studijavimas

Valandos:

Paskaitos 98 val. Praktikos darbai 162 val. Savarankiškas d. 200 val.
Iš viso 460val.

Vertinimo forma:

⌧Egzaminas ⌧Tarpinė įskaita  Baigiamoji įskaita Atlikta 
Savarankiškas darbas (projektas)

Studijų forma:

Nuolatinės studijos

Galioja nuo:

2010/2011

Priklausantys dalykai:
VA
Anesteziologija ir chirurginė
Neužkrečiamųjų
technika
ligų katedra
VA
Chirurginė patologija
Neužkrečiamųjų
ligų katedra
VA
Klinikinė chirurgija ir
Neužkrečiamųjų
oftalmologija
ligų katedra

Dėstomas:

Dviejuose
semestruose

Iki:
Paskaitos 30 val. Praktikos darbai 60 val.
Savarankiškas darbas 70 val.
Iš viso 160 val.
Paskaitos 28 val. Praktikos darbai 42 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Paskaitos 40 val. Praktikos darbai 60 val.
Savarankiškas darbas 80 val.

Anotacija (iki 200 žodžių): Saugaus chirurginio darbo technika ir higiena. Gyvulių fiksavimas. Aseptika ir
antiseptika chirurgijoje. Skausmo pojūčio slopinimas, narkozė. Audinių perskyrimas, kraujavimo stabdymas,
žaizdų siuvimas, siuvimui naudojamos medžiagos. Injekcijos, punkcijos, infuzija. Tvarstymas ir kompresų
panaudojimas. Operacijos atskirose kūno srityse. Trauma, traumatizmas. Bendroji ir vietinė organizmo reakcija į
traumą. Chirurginė infekcija. Atviri mechaniniai sužalojimai (žaizdos). Uždari mechaniniai sužalojimai.
Atmirimų, opų ir fistulių chirurginis gydymas. Svetimkūniai ir organizmo reakcija į juos. Terminiai ir cheminiai
pažeidimai. Kraujagyslių ir limfos sistemos chirurginiai susirgimai. Nervų, raumenų, sausgyslių, jų makščių,
raiščių, bursų, kaulų bei sąnarių ligos. Onkologinės chirurgijos pagrindai. Galvos srities ir ausų ligos. Burnos
ertmės ir dantų ligos. Pakaušio srities, kaklo, trachėjos ir stemplės ligos. Keteros srities ir krūtinės sienos ligos.
Pilvo sienos ir pilvo ertmės organų bei stuburo chirurginiai susirgimai. Šlapimo išskyrimo, lytinių organų ir
pieno liaukos chirurginės ligos.Šlubavimai. Šlubų gyvulių tyrimo metodai. Kojų ligos. Kanopų ir nagų ligos.
Kanopų ir nagų nuskausminimo būdai ir operaciniai gydymo metodai. Arklių kaustymo pagrindai. Ortopedinės
pasagos. Pasagos galvijams. Kanopų ir nagų priežiūra.Akies tyrimo metodika. Akies nuskausminimas.
Apsauginių akies organų ligos. Ragenos ir junginės ligos. Uveitai. Tinklainės ir regos nervo ligos. Akies
skaidriųjų terpių ligos. Glaukoma. Medikamentinis akių ligų gydymas. Operaciniai akių ligų gydymo metodai.

Studijų tikslai ir uždaviniai: Tikslas – įgyti žinių apie saugų darbą su gyvūnais, darbo higienos įgūdžius.
Įsisavinti vietinės ir bendrosios nejautros taikymo ypatumus, aseptikos ir antiseptikos sąvokas, jų praktinį
taikymą. Įsisavinti chirurginių operacijų bendrus dėsningumus: nuskausminimas, audinių perskyrimas, kraujavimo
kontrolė, žaizdos siuvimas. Išmokti atlikti injekcijas, infuzijas, punkcijas. Suformuoti gebėjimą dalyvauti
praktiškai atliekant chirurgines operacijas, dirbant kartu su vet.gydytoju ar dėstytoju. Įgyti žinias apie chirurginių
patologijų etiologinius ir patogenetinius ypatumus, jų poveikį į organizmą bei jo sistemas atskiruose ligos
etapuose. Įsisavinti chirurginių patologijų klinikinius požymius, jų dinamiką ligos eigoje bei gydymo taktiką
atskiruose ligos etapuose. Išmokti taikyti anesteziologijos ir chirurginės technikos studijose įgytas žinias
konkrečių patologijų gydyme. Suvokti rūšinius gyvūnų organizmo atsakomųjų reakcijų ypatumus įvairių
chirurginių patologijų atveju, jų įtaką gydymo metodų bei vaistinių medžiagų pasirinkimui. Įgyti žinių apie
konkrečių patologijų pasireiškimo ypatumus atskirose kūno dalyse ir sistemose (galvos, kaklo, krūtinės, pilvo,
dubens srities ir jos organų, šlapimo išskyrimo ir lyties organų, galūnių bei akių). Išmokti metodiškai ir nuosekliai
ištirti chirurginį pacientą, diagnozuoti ligą, nustatyti jos priežastis, paskirti racionalų gydymą, pasiūlyti
profilaktikos priemones.
Kaupiamojo balo formulė: (ACHT x0,2)+(CHPx0,1)+(KLCHOx0,2)+(KEx0,5)=BĮ
Bendras įvertinimas susideda iš kaupiamojo balo dalies ir kompleksinio egzamino dalies.
Kaupiamasis balas 50% (ACHT 20%+CHP 10%+KLCHO 20%)+kompleksinis egzaminas 50%=Veterinarinės
chirurgijos žinių bendras įvertinimas 100%. (BĮ).
Kaupiamąjį balą studentas gali suformuoti studijuodamas kiekvieną veterinarinės chirurgijos dalyką.
ANESTEZIOLOGIJA IR CHIRURGINĖ TECHNIKA (ACHT)
[(A x 0,1)+(K(1-3)vidurkis x 0,9) + (PB x 0,05)] = ACHT
CHIRURGINĖ PATOLOGIJA (CHP)
[(A x 0,1)+(K(1-2)vidurkis x 0,9) + (PB x 0,05)] = CHP
KLINIKINĖ CHIRURGIJA IR OFTALMOLOGIJA (CHP)
[(A x 0,1)+(K(1-3+KD)vidurkis x 0,9) + (PB x 0,05)] = KLCHO
A – aktyvumas; ACHT – anesteziologija ir chirurginė technika; AK – apgintas koliokviumas; BĮ – bendras žinių
įvertinimas; CHP – chirurginė patologija; K – koliokviumai; KD – kursinis darbas; KE – kompleksinis
egzaminas; KLCHO – klinikinė chirurgija ir oftalmologija; PB – papildomi balai;
Aktyvumas (A) – praktikos darbų lankomumas, savalaikis koliokviumų gynimas ir kursinio
darbo pristatymas – vertinamas 10 balų ir x iš o,1.
Iš vertinimo (10 balų) atimama po 1 balą už:
1. Praktinių užsiėmimų praleidimą studijų ciklo metu (už kiekvieną praleistą užsiėmimą atimama po 1 balą).
2. Pavėlavus atsiskaityti koliokviumą;
3. Gavus neigiamą koliokviumo įvertinimą;
4. Pavėlavus pristatyti kursinį darbą.

Studijų rezultatai :
Numatomos žinios. Numatoma, kad sėkmingai baigęs veterinarinės chirurgijos studijas studentas įgys žinių apie
chirurginių patologijų ypatumus įvairių rūšių gyvūnams, jų diagnozavimo, gydymo ir jų eigos prognozavimo
pagrindus.
Numatomi gebėjimai:
Pažintiniai: Numatoma išugdyti studento gebėjimą atpažinti chirurginį susirgimą bei numatyti jo gydymo
galimybes ir taktiką atskirų rūšių gyvūnams

Praktiniai : Ugdomas studentų gebėjimas dalyvauti chirurginio paciento gydyme pradedant ligos diagnozavimu,
paciento būklės įvertinimu ir baigiant operacijos atlikimu, dirbant komandoje bei dalyvavimu pooperacinėje
priežiūroje.
Perkeliamieji : Ugdomas studento gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai organizuoti ir
atlikti gydomuosius veiksmus bei ugdomi darbo komandoje ir studijavimo įgūdžiai.
Baigęs dalyko kursą studentas įgis žinių ir gebės: atpažinti chirurginį pacientą, nustatyti intervencinio gydymo
skubumo būtinumą, mokės metodiškai ištirti pacientą, tiksliai diagnozuoti ligą, nustatyti jos kilimo priežastis,
paskirti racionalų gydymą bei siūlyti ir taikyti profilaktikos priemones. Įgis studijavimo ir savarankiško praktinio
darbo įgūdžius, reikalingus nuolatinei profesinei saviugdai bei savo asmenybės formavimui.

Studijų turinys:
Paskaitų temos
1. Tema 1.Veterinarinės chirurgijos objektas ir uždaviniai. Operacijų klasifikacija. Topografinės anatomijos
reikšmė chirurgijoje. Chirurgijos vystymosi raida. Operacijų indikacijos ir kontraindikacijos. Chirurginio darbo
organizavimas. Gyvulio rengimas operacijai ir operacinė priežiūra. 2 val.
2. Tema 2.Veterinarinės anesteziologijos tikslas ir uždaviniai. Anesteziologijos vystymosi raida, jos ryšys su
farmakologija. 1 val.
3.
Tema 3.Nejautros klasifikacija. Įvairių nejautros sukėlimo būdų indikacijos ir kontraindikacijos. Vietinė
nejautra. Preparatai, naudojami vietinės nejautros sukėlimui ir jos atlikimo būdai. Regioninė nejautra:
medikamentai ir atlikimo technika. 2 val.
4. Tema 4. Bendrosios anestezijos rūšys. Narkozė. Narkotizavimo būdai. Premedikacija. Narkozės stadijos.
Narkozės komplikacijos, jų gydymas ir profilaktika. 1val.
5. Tema 5.Anestezijos monitoringas. Anestezijos lygio bei kokybės vertinimas instrumentinėmis priemonėmis
bei klinikinio monitoringo aparatūra. Gyvulio paruošimas narkotizavimui, pooperacinė priežiūra bei skausmo
kontrolė. 1 val.
6. Tema 6. Inhaliacinė narkozė. Gyvūno paruošimas inhaliacinei narkozei, naudojama aparatūra. Inhaliacinei
narkozei naudojami preparatai, jų farmakokinetinės charakteristikos. 1 val.
7. Tema 7. Arklių bendroji anestezija. Diegliuojančių arklių narkotizavimo ypatumai. Kumelingų kumelių
narkotizavimas. 1 val.
8.
Tema 8. Galvijų nejautros ypatumai. Galvijų sedacijos ir narkotizavimo ypatumai. Sedacijos ir lokoregioninės nejautros derinimas operuojant atskiras organizmo sistemas. 1val.
9. Tema 9. Smulkiųjų gyvūnų narkotizavimas. Dirbtinis kvėpavimas bei jo kokybės kontrolė operuojant
krūtinės ląstoje. 2val.
10. Tema 10. Siuvamoji medžiaga: chirurgijoje naudojami siūlai, jų rūšys bei savybės, naudojimo vieta ir
tikslingumas, žymėjimai, tarptautinė standartizacija. 2 val.
11. Tema 11. Galvos ir krūtinės srities operacijos. Galvos nervų laidinė anestezija. Ragų amputavimas. Nosies
žiedo įvėrimas. Sinusų atvėrimas arkliams, galvijams ir smulkiems gyvuliams. Subarachnoidinė
punkcija. Krūtinės ląstos punkcija ir atvėrimas. 2 val.
12. Tema 12. Abdominalinės operacijos. Pilvo sienos anestezija. Pilvo ertmės punkcija. Didžiojo prieskrandžio
punkcija. Aklosios žarnos punkcija arkliams. Laparotomija ir jos variantai. Rumenotomija. Retikuliotomija.
Gastrotomija. Žarnų rezekcija ir sujungimas. 6 val.
13. Tema 13. Cezario pjūvio operacija. Cezario pjūvis karvei, kumelei, kiaulei, aviai, ožkai, kalei, katei ir kt.
patelėms. 4 val.
14.
Tema 14. Išvaržos ir jų gydymas. Intravagininės ir skrotalinės išvaržos, jų gydymas. Umbilikalinių,
abdominalinių, femoralinių ir perinealinių išvaržų gydymas. 2 val.
15.
Tema 15. Patinų ir patelių kastravimas. Kastravimo amžiaus įtaka gyvulio augimui. Įvairių patinų ir
patelių kastravimo būdai. Pokastracinės komplikacijos ir jų gydymas. 2 val.
16.
Tema 16. Organizmą traumuojantys faktoriai, traumatizmas. Bendra ir vietinė organizmo reakcija į
traumą, faktoriai, lemiantys tos reakcijos adekvatumą. 1 val.
17. Tema 17. Chirurginė infekcija. Organizmo atsparumo vaidmuo chirurginės infekcijos procese bei gydymo
taktikos pasirinkime. Aerobiniai ir anaerobiniai abscesai, flegmonos, generalizuota infekcija. 3 val.
18. Tema 18. Žaizdos, jų rūšys, požymiai. Senų ir šviežių žaizdų gydymas. Rūšiniai žaizdų gijimo ypatumai,
gydant atviru ir uždaru būdais. 2 val.
19. Tema 19. Uždari audinių pažeidimai. Sumušimas, hematoma, limfos ekstravazatas, patempimas, trūkimas,
sukrėtimas, suspaudimas. 2 val.
20. Tema 20. Atmirimas, pragula, opa. Nekrozinių procesų klinika ir jų gydymo ypatumai. 2 val.

21.
Tema 21. Svetimkūniai, fistulės. Svetimkūnių patekimo į organizmą keliai, organizmo reakcija į įvairius
svetimkūnius, jų pašalinimo būdai. Fistulių klasifikacija, jų chirurginis gydymas. 2 val.
22.
Tema 22. Terminiai ir cheminiai pažeidimai. Terminis ir cheminis nudegimai. Nušalimas. Aukštos ir
žemos temperatūros panaudojimas chirurgijoje. 2 val.
23.
Tema 23. Kraujagyslių ir limfagyslių ligos. Mechaniniai pažeidimai, aneurizma, ūmus arterinis
nepraeinamumas, flebitas, tromboflebitas, limfangitas, limfadenitas.2 val.
24.
Tema 24. Nervų sistemos ligos. Galvos smegenų sukrėtimas bei sumušimas, stuburo smegenų traumos.
Periferinių nervų mechaninis pažeidimas bei uždegimas. 2 val.
25. Tema 25. Raumenų ligos. Raumenų uždegimas, miopatozė, raumenų atrofija. Raumens plyšimas. 2 val.
26.
Tema 26. Sausgyslių, jų makščių ir bursų žaizdos, jų uždegimas. Sausgyslės trūkimas. Sausgyslės
makšties ir bursos vandenė. 2 val.
27.
Tema 27. Kaulų ligos. Kaulo lūžis, jo gijimo rūšiniai ypatumai. Antkaulio uždegimas, osteomielitas.
Kaulo augimo anomalijos. Osteoma, osteosarkoma. 2 val.
28.
Tema 28. Sąnarių ligos. Sąnario žaizda. Aseptinis ir pūlingas artritas, periartritas, osteochondritas.
Sąnario displazija. Artrozė: priežastys ir gydymas. 2 val.
29.
Tema 29. Onkologinė chirurgija. Nepiktybinių ir piktybinių navikų chirurginio gydymo galimybės ir
taktiniai ypatumai. 2 val.
30.
Tema 30. Klinikinės chirurgijos ir oftalmologijos objektas, tikslas, uždaviniai, ryšys su kitomis
disciplinomis. Galvos srities ligos. Galvos srities žaizdos, raumenų uždegimas, nervų paralyžius, burnos ertmės
cistos, kaulų lūžiai, žandikaulio sąnario išnirimas ir uždegimas. Dantų sakandžio ir trinties anomalijos, dantų
ėduonis, periodontitas ir pulpitas, dantų akmenys. Poliodontija. Danties lūžis. Gomurio patologija. Ausies
uždegimas, hematoma ir limfos ekstravazatas. 2 val.
31.
Tema 31. Pakaušio ir kaklo srities ligos. Pakaušio bursų uždegimas, kaklo slankstelių lūžis ir išnirimas,
Voblerio sindromas. Kaklo srities flebitas, periflebitas ir tromboflebitas. Stemplės žaizda, stenozė, divertikulas ir
ektazija. Trachėjos žaizda ir žiedų patologija. Seilių liaukų ligų operacinis gydymas. 1 val.
32.
Tema 32. Krūtinės ir keteros ligos. Keteros trauma, keteros bursitas. Krūtinės sienos žaizda, šonkaulių
lūžis ir osteomielitas. Tarpšonkaulinė išvarža. Krūtinkaulio osteomielitas ir krūtinkaulio bursitas. 1 val.
33.
Tema 33. Pilvo srities ir ertmės ligos. Pilvo sienos žaizda. Išvarža. Jauniklių bambos virkštelės
patologija. Šliužo dislokacijos gydymo metodai. Peritonitas. Virškinamojo trakto ligų chirurginio gydymo
metodai ir profilaktikos priemonės. 2 val.
34.
Tema 34. Dubens, dubens ertmės organų ir išangės ligos. Dubens kaulų lūžis. Tiesiosios žarnos
iškritimas, žaizda, plyšimas, uždegimas, divertikulas, fistulė, augliai. Anuso atrezija. Rektovagina. Uodegos
nekrozė. 2 val.
35.
Tema 35. Stuburo ligos. Stuburo slankstelių lūžis. Spondilitas, spondilioartritas, tarpslankstelinio disko
išvarža. 1 val.
36.
Tema 36. Šlapimo išskyrimo, lyties organų ir pieno liaukos ligos. Lytinės varpos fimozė, parafimozė ir
paralyžius. Lyties organų navikinių susirgimų gydymas. Įgimtos varpos anomalijos. Balanopostitas. Sėklidžių ir
prielipo ligos. Šlapimo pūslės iškritimas, išsivertimas ir plyšimas. Akmenligės chirurginio gydymo metodai.
Tešmens sumušimas, abscesas, flegmona, papiliomatozė. 3 val.
37.
Tema 37. Peties srities ligos: raumenų uždegimas ir plyšimas, nervų parezė ir paralyžius. Srities sinovinių
ertmių ligų diferencinė diagnostika. Mentės ir petikaulio ligos. Priešpeties sumušimas, žaizda, flegmona.
Alkūnės sąnario žaizda, uždegimas, išnirimas. Dilbio ir riešo srities sumušimas, žaizda. Dilbio kaulų lūžis.
Prekarpalinis bursitas. Riešo sąnario ir sausgyslių makščių uždegimas bei diferencinė diagnostika. Riešo srities
iškrypimas kumeliukams. Plaštakos kaulų lūžis. Metakarpaliniai antkauliai. Piršto lenkiamųjų ir tiesiamųjų
sausgyslių žaizdos, jų trūkimas ir uždegimas. Digitalinės makšties uždegimas. Sesamoiditas ir sesamoidozė.
Pupkaulių lūžis. Čiurnos sąnario ištempimas, raiščių trūkimas ir sąnario uždegimas. 4 val.
38.
Tema 38. Strėnų ir šlaunies žaizdos, jų komplikacijos. Klubo sąnario išnirimas ir displazija.
Šlaunikaulio lūžis. Šlauninio ir sėdimojo nervų paralyžius. Aortos ir jos šakų trombozė. Kelio srities bursų ir
sąnario uždegimas. Kelio girnelės išnirimas ir lūžis. Kelio vidusąnarinių raiščių trūkimas. Meniskų plyšimas.
Blauzdos srities žaizda, flegmona ir raumenų trūkimas. Blauzdos kaulų lūžis. Kulno sąnario žaizda ir ždegimas.
Špatas. Kulno srities tendovaginitas ir bursitas. Plantarinio raiščio uždegimas. Galvijų spąstinė parezė. 4 val.
39.
Tema39. Žemės ūkio gyvulių kanopų ir nagų ligos. Pododermatitai. Specifiniai pododermatitai. Aseptinis
vietinis gyvuonies uždegimas. Aseptinis išplitęs gyvuonies uždegimas. Pūlingas gyvuonies uždegimas.
Gangreninis ir nekrozinis gyvuonies uždegimai. Specifinė trauminė pado opa. Varlės puvinys. Kanopos vėžys.
Atsiskyrusi ir tuščia sienelė. Raginis stulpas. 2 val.
40.
Tema 40. Apynagės ir tarpunagės srities žaizdos. Apynagės ir tarpunagės srities flegmona. Infekcinės
galvijų piršto ligos (nekrobaciliozė, tarpupirščio odos uždegimas, piršto odos uždegimas). Užpenčių ir
skaidulinio intarpo flegmona. Tarpupirščio odos hiperplazija (tiloma). 2 val.
41.
Tema 41. Kanopinių kremzlių nekrozė. Kanopinių kremzlių sukaulėjimas. Giliojo pirštų lenkiamojo
raumens sausgyslės sukaulėjimas. 1 val.
42.
Tema 42. Lėtinis aseptinis pado bloko uždegimas. Užkaustymas. Pado padūrimas. Pūlingas pado bloko
uždegimas. Giliojo pirštų lenkiamojo raumens sausgyslės nekrozė. Kanopos ir nagos sąnario pūlingas
uždegimas. Nagos, kanopos ir varlės kaulų lūžis. Kanopos ir nagos sąnario ištempimas ir išnirimas. 3 val.

43.
Tema 43. Avių tarpupirščio liaukos uždegimas. Avių nekrobaciliozė. Avių nagų puvinys. Kiaulių nagų
rago defektai. Ž. ū. gyvulių kanopų ir nagų priežiūra. 2 val.
44.
Tema 44. Orbitos srities sumušimas, pragula. Akiduobę sudarančių kaulų pažeidimai. Vokų žaizdos,
sumušimas, cheminis ir terminis pažeidimas. Vokų uždegimas. Nenormalios vokų padėtys. Vokų augliai.
Trečiojo voko patologija. Ašarų sekrecijos ir drenavimo patologija. Ašarų liaukos uždegimas. Ašarų taškų ir
kanalėlių susiaurėjimas, užsikimšimas, peraugimas ir nebuvimas. Ašarų maišelio uždegimas. Nosies ašarų
latako uždegimas, susiaurėjimas, užsikimšimas ir peraugimas. 2 val.
45.
Tema 45. Akies junginės žaizdos ir uždegimas. Ragenos žaizda ir opa. Ragenos uždegimas. Infekcinis ir
invazinis ragenos uždegimai. Ragenos cheminis ir terminis pažeidimas. Ragenos degeneracija. Ragenos formos
pasikeitimas. Akies dermoidas. 2 val.
46.
Tema 46. Rainelės, krumplyno ir gyslainės trauma ir uždegimas. Rainelės anomalijos. Įgimtos ir įgytos
lęšio anomalijos. Lęšio drumstis (katarakta) ir jo išnirimas. Stiklakūnio suskystėjimas, drumstis, pakraujavimas,
iškritimas. 3 val.
47.
Tema 47. Tinklainės pakraujavimas ir atšokimas. Tinklainės kraujagyslių patologija. Tinklainės
degeneracija. Tinklainės uždegimas. Tinklainės ir regos nervo sklaidos defektai. Regos nervo uždegimas, edema
ir atrofija. 1 val.
48. Periodinis arklių akių uždegimas. Infekcinis galvijų uvealinio trakto uždegimas. Panoftalmitas. Glaukoma.
Akies atrofija. 2 val.

Praktikos darbų temos
1. Tema 1. Saugumo technikos ir darbo higienos instruktažas. Stovinčio gyvulio fiksavimo metodų
įsisavinimas. Gyvulių guldymas ir paguldytų gyvulių fiksavimo būdai. Fiksavimo stovai, operaciniai stalai ir
kitos priemonės. 6 val.
2. Tema 2. Chirurginės infekcijos profilaktikos būdų įsisavinimas. Įrankių sterilinimas ir laikymas, chirurginių
siūlų bei tvarsliavos sterilinimas. Operacijos ploto paruošimas ir dezinfekavimo būdai. Chirurgo rankų
priežiūra, jų dezinfekavimo būdai. 6 val.
3. Tema 3. Punkcijos, injekcijos ir infuzijos atlikimo būdai. 3 val.
4. Tema 4. Mazgų rišimo įsisavinimas. Mazginės ir ištisinės siūlės. Ertminio organo siuvimas. 9 val.
5. Tema 5. Audinių perskyrimo ir kraujavimo stabdymo technikos įsisavinimas 3 val.
6. Tema 6. Tvarstymo technikos bei kompresų dėjimo įvairiose kūno vietose įsisavinimas. 3 val.
7. Tema 7. Nervų laidinės anestezijos būdai, operuojant galvos srityje. 3 val.
8. Tema 8. Galvijo ragų dalinė ir pilna amputacija. 3 val.
9. Tema 9. Šoninės ir ventralinės pilvo sienos laidinė anestezija. Epidurinė anestezija. 3 val.
10. Tema 10. Prokaino blokadų naudojimas gydant ir apsaugant nuo vidaus organų uždegimo. 3 val.
11. Tema 11. Laparotomijos variantai, žarnos rezekcijos technika ir anastomozės būdai 9 val.
12. Tema 12. Išvaržų operacinio gydymo technika 3 val.
13. Tema 13. Patelių ir patinų kastravimas 6 val.
14. Tema 14. Pirmoji pagalba traumos atveju. šoko profilaktika bei gydymas. Uždegimo chirurginio gydymo
taktika. 3 val.
15. Tema 15. Aerobinių ir anaerobinių infekcinių procesų panašumai ir skirtumai, jų gydymo ypatumai. Sepsio
profilaktika ir gydymas. 3 val.
16. Tema 16. Sužeistų gyvulių gydymas.pooperacinė skirtingais būdais gydomų žaizdų priežiūra. 3 val.
17. Tema 17. Pragulų profilaktika, negyvų audinių pašalinimo iš žaizdos būdai. Dalyvavimas operacijoje. 3 val.
18. Tema 18. Svetimkūnių šalinimo taktika ir technika. 1 val.
19. Tema 19. Pirmoji pagalba nudegus ar nušalus. Parankinių priemonių panaudojimas. Antrinio šoko
profilaktika. 3 val.
20. Tema 20. Vidinio kraujavimo diagnozavimas ir gydymas. Hematomos ir limfos ekstravazato
diferencijavimas, gydymas, galimos komplikacijos. Dalyvavimas operacijoje. 3 val.
21. Tema 21.
Kraujotakos atstatymo galimybės ir būdai ūmaus arterinio nepraeinamumo atveju.
Medikamentinio periflebito gydymas ir profilaktika. 3 val.
22. Tema 22. Smegenų sukrėtimo ir sumušimo diagnostika. Parezės ir paralyžiai. Pažeistų periferinių nervų
chirurginis gydymas. 3 val.
23. Tema 23. Raumenų ligų diferencinė diagnostika. Reumatinio ir eozinofilinio miozitų ypatumai.
Dalyvavimas operacijoje. 2 val.
24. Tema 24. Klinikinis sausgyslių ir jų makščių tyrimas. Tendogeninė kontraktūra. Sausgyslių siuvimo, jų
trumpinimo ir ilginimo technikos. Dalyvavimas operacijoje. 3 val.
25. Tema 25. Bursų punktavimas, uždegimo identifikavimas pagal eksudatą. Poodinių bursų ekstirpavimo
indikacijos ir technika. Dalyvavimas operacijoje. 3 val.
26. Tema 26. Kaulų lūžių diagnozavimas. Rentgeno nuotraukų analizė. Dalyvavimas operacijoje. 3 val.
27. Tema 27. Sąnarių ligų diagnozavimas. Sąnarių punkcijos ir gauto punktato įvertinimas. Rentgeno nuotraukų
peržiūra. 3val.

28. Tema 28.Navikų operacinio gydymo indikacijos ir kontraindikacijos. Kriochirurgija veterinarinėje
onkologijoje. Dalyvavimas operacijoje 3val.
29. Tema 29. Galvos srities anatominė sandara. Galvos srities žaizdų, kaulų lūžių, nervų paralyžiaus diagnostinė
diferenciacija, komplikacijos ir jų gydymo problemos. Pacientų kuravimas. 3 val.
30. Tema 30.Trumpa burnos ertmės tyrimo metodikos analizė. Dantų traukimas ir lyginimas. Dantų keitimosi
sutrikimas. Stacionare gydomų arklių dantų tyrimas ir reikalingų manipuliacijų suteikimas. 3 val.
31. Tema 31. Trumpa ausies anatominė sandara, tyrimo būdai. Otoskopija. Šunų ir kačių ausų ligų gydymo
ypatybės. Verukozinio otito operacinio gydymo technika. 3 val.
32. Tema 32. Pilvo sienos ir pilvo ertmės ligų diagnozavimo ir chirurginio gydymo ypatumai. Pacientų
kuravimas. 3 val.
33. Tema 33. Šlapimo-lyties organų chirurginių ligų analizė ir gydymo metodai. Pacientų kuravimas. I
Kolokviumas. 3 val.
34. Tema 34. Trumpa galūnių anatominės sandaros analizė, gyvulio stovėsenos ir eisenos vertinimas, atskirų
anatominių struktūrų palpacija, lenkimo testų, pasyvių judesių technika, špato bandymas. 3 val.
35. Tema 35. Priekinės kojos palmarinių nervų ir jų šakučių laidinė anestezija, alkūninio, vidurinio, raumeninio
odos nervo nuskausminimas. Užpakalinės kojos plantarinių nervų ir jų šakučių laidinė anestezija, šeivinio,
blauzdinio, užpakalinio šlaunies odos nervo nuskausminimas. 3 val.
36. Tema 36. Peties, alkūnės, riešo, čiurnos, apynagės kanopos (nagos), kelio ir kulno sąnarių punkcija, piršto
lenkiamųjų raumenų sausgyslių makšties punkcija. 3 val.
37. Tema 37. Kryptys, pozicijos, parametrai. Žemės ūkio gyvulių rentgenogramų (sukauptų) analizė. Pacientų
kuravimas. 3 val.
38. Tema 38. Kryptys, pozicijos, parametrai. Smulkių gyvūnų rentgeno nuotraukų (sukauptų) analizavimas. II
Kolokviumas. 3 val.
39. Tema 39. Karvės ir arklio pirštų sandaros panašumai ir skirtumai. Kanopos ir nagos veikimo mechanizmas.
Kanopos (nagos) rago augimas ir jo struktūra. Veiksniai, įtakojantys kanopos (nagos) rago kokybę. 3val.
40. Tema 40. Sveikų ir taisyklingų kanopų ir nagų parametrai, kanopų ir nagų apdorojimo technika ir priežiūra.
Sveikų ir taisyklingų kanopų kaustymo pagrindai. Kaustymui naudojami įrankiai ir pasagos. 3 val.
41. Tema 41. Netaisyklingos, deformuotos ir ligotos kanopos ir nagos, jų priežastys, tokių kanopų kaustymas ir
priežiūra. Ortopedinės pasagos. Pasagos galvijams. 3val.
42. Tema 42. Įvairios galvijo pirštų anestezijos technikos (pagal Raitą, Pinceminą, Šabrovą, Čermaką)
įsisavinimas. Nagos sąnario egzartikuliacijos, piršto amputacijos, giliojo pirštų lenkiamojo raumens
sausgyslės dalinės ir pilnos rezekcijos technika. 3 val.
43. Tema 43. Palmarinių ir plantarinių nervų ir jų šakučių anestezija arkliui. Neurektomijos technika. Pado
bursos atvėrimas, kanopos sąnario atvėrimas, totalinė kanopinių kremzlių ekstirpacija. III Kolokviumas. 3
val.
44. Tema 44. Ekstirpuotos akies preparavimas. Akies refrakcija ir jos patologija bei korekcija, akomodacija ir
akies adaptacija. 3 val.
45. Tema 45. Akies apžiūra plika akimi, akies tyrimas rankomis ir įrankiais. Aplinkos pasirinkimas akies
tyrimui. Regėjimo tyrimas. Ašarų sekrecijos tyrimas (Širmerio testas), ašarų drenažinės sistemos tyrimas,
akies tyrimas šoniniu apšvietimu, Purkinje-Sansono vaizdeliais, oftalmoskopija (tiesioginio vaizdo ir
atvirkštinio), dažančių medžiagų panaudojimas akies tyrime. Tyrimo metodų įsisavinimas, jų taikymo
eiliškumas. 3 val.
46. Tema 46. Specializuoto tipo refleksų (vokų mirktelėjimas į gąsdinimą, vokų mirktelėjimas į akį pašvietus
stipria šviesa), nespecializuoto tipo refleksų (vokų reflekso, ragenos reflekso) ir mišraus tipo refleksų tyrimo
technika ir analizė 3 val.
47. Tema 47. Akies paviršinės, infiltracinės ir laidinės anestezijos technikos įsisavinimas. Akies ligų
patogenetinės terapijos metodų įsisavinimas (novokaininių blokadų technika prokainu). 3 val.
48. Tema 48. Operacijų technikos įsisavinimas (entropium, ectropium, prolapsus oculi, evisceratio, enucleatio,
ecsenteratio). 3 val.

Savarankiško darbo temos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tema 1. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 2. Susipažinimas su įrankių sterilinimu, bei pacientų ruošimu operacijai smulkių ir stambių gyvūnų
klinikose. Literatūros studijavimas. 5 val.
Tema 3. Susipažinimas su injekcijų ir infuzijų atlikimo technika stambiems ir smulkiems gyvūnams. 4 val.
Tema 4. Savarankiškas chirurginių mazgų rišimo įgūdžių formavimas. 5 val.
Tema 5. Operacijų stebėjimas smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4 val.
Tema 6. Dalyvavimas pacientų perrišimuose smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas.
4 val.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Tema 7. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 8. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 9. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 10. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 11. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 12. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 13. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 14. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 15. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 16. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 17. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 18. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 19. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 20. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 21. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 22. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 23. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 24. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 25. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 26. Rentgeno nuotraukų su įvairių rūšių gyvūnų kaulų lūžiais analizė. Literatūros studijavimas. 5 val.
Tema 27. Rentgenogramų su sąnarių patologijomis analizė. Literatūros studijavimas. 5 val.
Tema 28. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 29. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 30. Susipažinimas su veterinarinės stomatologijos įrankiais. Literatūros studijavimas. 5 val.
Tema 31. Susipažinimas su įrankiais bei įranga, naudojamais ausų ligų diagnostikai. 5 val.
Tema 32. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 33. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 34. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 35. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 36. Dalyvavimas klinikiniame darbe smulkių ir stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4
val.
Tema 37. Savarankiška rentgenogramų analizė. 5 val.
Tema 38. Savarankiška rentgenogramų analizė. 5 val.
Tema 39. Dalyvavimas klinikiniame darbe stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4 val.
Tema 40. Dalyvavimas klinikiniame darbe stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4 val.
Tema 41 Dalyvavimas klinikiniame darbe stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4 val.
Tema 42. Dalyvavimas klinikiniame darbe stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4 val.
Tema 43. Dalyvavimas klinikiniame darbe stambių gyvūnų klinikose. Literatūros studijavimas. 4 val.

44. Tema 44. Susipažinimas su veterinarinės oftalmologijos instrumentais ir
darbo ypatumais. 4 val.
45. Tema 45. Susipažinimas su veterinarinės oftalmologijos instrumentais ir
darbo ypatumais. 4 val.
46. Tema 46. Susipažinimas su veterinarinės oftalmologijos instrumentais ir
darbo ypatumais. 4 val.
47. Tema 47. Susipažinimas su veterinarinės oftalmologijos instrumentais ir
darbo ypatumais. 4 val.
48. Tema 48. Susipažinimas su veterinarinės oftalmologijos instrumentais ir
darbo ypatumais. 4 val.
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