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01 | FF struktūra

FARMACIJOS FAKULTETO STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI
Dekanatas

Vientisųjų studijų programa „Farmacija“

Farmacinių technologijų
institutas
nuo 2018.03.01

Studentų skaičius 2018-12-31
„Farmacija“: 502
„Farmacija“ (Farmakotechnikams) 42
(iš jų 34 baigė 2019.02.01)

Farmacijos
mokslo lab.

II pakopos jungtinė su KTU studijų
programa „Medicininė chemija“

Biofarmacinių
tyrimų lab.

Analizinės ir
toksikologinės
chemijos
k-ra

Farmakogno
zijos
k-ra

VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS

LSMU Studentų skaičius 2018-12-31: 5

Klinikinės
farmacijos
k-ra

Vaistų
chemijos
k-ra

Vaistų
technologijos
ir socialinės
farmacijos
k-ra

Darbuotojai: 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 87 darbuotojai (76,45 etato)
Su mokslo laipsniu 48,05 etato (5,25 moksliniai etatai ir 42,8 pedagoginiai etatai)
Profesoriai 23,6%, docentai 36,94%, lektoriai 24,76%
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO STRATEGINIŲ GAIRIŲ ĮGYVENDINIMO
PLANAS 2017-2021 M.
LSMU MA FARMACIJOS FAKULTETO 2017–2021 M. VEIKLOS STRATEGIJA
Strateginė kryptis: (1) TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI

1.1. Garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų
pritraukimą studijuoti
1.1.1. Bendradarbiavimo su
mokyklomis stiprinimas
(susitikimų skaičius)
Įgyvendinta (44 vnt.)

1.1.2. Konsultavimo profesijos
pasirinkimo klausimais plėtotė
Įgyvendinta (100 %)

• Nuolatinis bendradarbiavimas su LSMU gimnazijos
moksleiviais (20)
• Moksleivių ekskursijos (14)
• Išvykos į mokyklas (5)
• Kauno gabių vaikų ugdymo programa (1)
• Atvirų durų diena (1),
• Studijų mugės (3)

• Sukurti programos „Farmacija“ (lietuvių ir anglų k.) ir
„Medicininė chemija“ (lietuvių k.) studijų programų
pristatymai
• Sukurti FF studijų programos „Farmacija“ reklaminiai
lankstinukai
• Atnaujintas LSMU farmacijos fakulteto tinklalapis
lietuvių ir anglų kalbomis
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1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio
bendrąsias ir dalykines kompetencijas
1.2-1 Ne mažiau kaip 90% įstojusiųjų
sėkmingai baigia studijas
Įgyvendinta (100 %)

„Farmacija“ 89,2%, „Medicininė chemija“ 100%.
„Farmacija“ absolventų įsidarbinimas: 98% po 6 mėn. (2018
m. karjeros centro duomenys)

1.2.1 Visų studijų programų
Maksimaliam terminui (6 metams) akredituota studijų
suderinimo su tarptautiniais studijų
programa „Farmacija“ (lietuvių ir anglų k.) , 2018-01-26 SKVC
krypčių aprašais ir rekomendacijomis, komisijos posėdis
garantavimas
Įgyvendinta (100 %)
1.2.2. Aktyviai bendradarbiauti su SA,
alumnais ir socialiniais partneriais
tobulinant studijų programų turinį,
(įskaitant teorinės ir praktinės dalies
tinkamą subalansavimą bei
pasirenkamųjų dalykų pasiūlos
lyderystės, valdymo bei kitomis
aktualiomis bendrųjų kompetencijų
ugdymo temomis didinimą)
Įgyvendinta (100 %)

Atnaujintos studijų programos „Farmacija“ ir „Medicininė chemija“
(100 %) (nauji privalomi dalykai Farmacijos rinkodara, Farmacinė
ekonomika, Verslo atstovų paskaitos (UAB „Aconitum“);
„Farmacijos profesinė praktika“ kokybės didinimui orientuota į
LSMU vaistinę;
Pasirenkamieji dalykai lyderystės, valdymo bei aktualiomis bendrųjų
kompetencijų ugdymo temomis: „Farmacija“ 2018/2019 (16 dalykų),
„Medicininė chemija“ 2018/2019 (5 dalykai)
Nauji pasirenkamieji dalykai: Lyderystė Farmacijoje, Medicina ir
farmacija mene, Saugių kosmetikos gaminių kūrimas
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1.3 Garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų
studijuojančiųjų lūkesčius
1.4 Plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą
1.3.2 Dėstytojų motyvacijos didinimo
sistemos sukūrimas ir įdiegimas
vertinant pedagoginių ir mokslinių
kompetencijų perdavimą studijų
siekinių įgyvendinimui;
Įgyvendinta iš dalies

Sukurta ir FF taryboje patvirtinta fakulteto darbo grupė
kurti darbuotojų skatinimo sistemai (protokolo Nr. FF 1719)

1.3.3 Geriausių dėstytojų
pritraukimas Neįgyvendinta

Didėjantis pritrauktų dėstytojų skaičius ir dalis (%) nuo visų
dėstytojų kasmet

1.4.1 Lanksčių ir mišrių studijų formų
plėtra
Įgyvendinta (3 vnt.)

Įdiegta „Gintarinės“ vaistinės“ ir „Norfos vaistinės“ Vaistų
suderinamumo programa INXBASE farmacijos fakulteto
kompiuteriuose;
Nuotolinės ir mobilios studijos organizuojant mokslines praktines konferencijas

1.4.2 Tikslinių visuomenės grupių
poreikius atitinkančių paskaitų
rengimas, seminarų, konferencijų
organizavimas
Įgyvendinta (8337 dalyviai)

Dalyvavusiųjų skaičius:
1 Farmacijos mokslų konferencija (250 dalyvių)
35 mokslinės -praktinės konferencijos (8087 dalyviai)
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1.2.4 Šiuolaikiniam studijų procesui reikalingos aplinkos garantavimas;
1.2.3-2 Paraiškų įrangai, instrumentams ir medžiagomis įsigyti
parengimas ir pateikimas VPT
15000

FF išlaidos 2018 m. prekėms, paslaugoms, ilgalaikiam turtui,
komandiruotėms pagal padalinius

13000
11000
9000
7000

Viso 2018 m.

FF lėšos 2018 m. prekėms,
paslaugoms, ilgalaikiam turtui,
komandiruotėms,
reprezentacinėms išlaidoms:
78 000 Eur.
VB papildomos lėšos reagentams
2018 metų gale.

5000
3000
1000
-1000

tūkst. EUR

Žr. Priedą, dok. „FF išlaidų SĄMATA 2018“,
Ekonomikos ir planavimo tarnyba.
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Strateginė kryptis: (2) MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS
IR
INOVACIJOS
2.2 Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant
aukščiausio lygio sumanios specializacijos krypčių mokslinius tyrimus;

2.1-1 Mokslo palyginamojo tyrimo
bendras įvertinimas
Įgyvendinta (100 %)

Mokslo palyginamojo tyrimo bendras įvertinimas: vertinimo
vienetas Farmacija: 2018 m. – 4,15 (R&D 4, socialinėekonominė nauda 4, plėtros galimybės 5) (2015 m. – 3,0)

2.2.1-1 Mokslo straipsnių publikuotų CA
WOS duomenų bazės leidiniuose,
priskiriamuose Q1-Q2 kvartilėms, skaičius

Mokslo straipsnių publikuotų CA WOS duomenų bazės
leidiniuose, priskiriamuose Q1-Q2 kvartilėms, skaičius (% nuo
visų publikacijų): 2017 – 23 (49%), 2018 – 27 (68%)

Įgyvendinta (100 %)
2.2.1-2 Nacionaliniams mokslo
projektams vykdyti pritrauktų lėšų
santykis (%) su valstybės biudžeto
lėšomis, skirtomis mokslui
2.2.2-3 Vykdomų tarptautinių mokslinių
projektų pritrauktų lėšų santykis (%) su
valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis
mokslui Įgyvendinta (100 %)

Įsteigtas Farmacinių technologijų institutas (nuo 2018.03.01);
Vykdomų nacionalinių mokslo projektų pritrauktų lėšų
santykis (%) su VB lėšomis, skirtomis mokslui(VB apie 150 000
Eur): 2017 – 58 120 Eur (39%), 2018 – 321 653 Eur (214%);
Vykdomų tarptautinių mokslinių projektų pritrauktų lėšų
santykis (%) su VB lėšomis:
2017 – 8 500 Eur (6%); 2018 – 17 500 Eur (12%);

2.2.4 Skleisti
aukščiausio lygio
mokslinių tyrimų rezultatus

Ne mažiau kaip 0,3 publikacijos, tenkančios vienam mokslininko
etatui, CA WOS leidiniuose su IF > 30% nuo agreguoto rodiklio tai
žurnalo kategorijai:
0,76 /vienam dėstytojo etatui per 2018 metus arba
2,02/vienam mokslininko etatui per 2018 metus

Įgyvendinta (100 %)
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2.2.1-1 Mokslo straipsnių publikuotų CA WOS duomenų bazės
leidiniuose, priskiriamuose Q1-Q2 kvartilėms, skaičius.
Stabilus ar didėjantis mokslo straipsnių publikuotų CA WOS duomenų bazės leidiniuose, priskiriamuose
Q1-Q2 kvartilėms skaičius: 2018 – 27 (2016 – 20, 2017 – 23). Viso straipsnių 2018 m. – 40.

Palyginamoji mokslo straipsnių „ CA WEB of Science“
lentelė: bendras skaičius/skaičius 1 etatui
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Mokslo straipsnių „ ICI WEb of Science“ priskyrimas kvartilėms
1st Q

2nd Q

3rd Q

4th Q

18
9

15
13

13

13
8

2,88

1,63

1

1,23

3 0,6

Viso 2017 m.

1,13

Sk/1 et.

7

18

Žr. Priedus, dok. „FF publikacijų ataskaita_2018“, „FF
publikacijų ataskaita pagal kvartiles_2018“, Bibliotekos ir
informacijos centras
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„Statistinė lentelė pagal spaudinių rūšis “, Farmacijos fakultetas, 2018 m.

MA Farmacijos fakultetas (U510000)

PUBLIKACIJŲ GRUPĖ
Publikacijų
skaičius

Padalinio
Visų autorių
Padalinio
Padalinio
autorių indėlis
skaičius
autorių skaičius autorių indėlis
procentais

Monografijos, Studijos (K1a, K1b, K1c)
Knygų dalys (Y)
Vadovėliai (K2a)
Mokymo knygos (K2b)
Patentai (N*)
Straipsniai Clarivate Analytics JCR žurnaluose su citavimo

0
0
1
3
1
40

0
0
6
18
3
368

0
0
3
10
1
109

0,000
0,000
0,502
2,111
0,333
20,222

0%
0%
50,20%
70,37%
33,30%
50,55%

Iš jų: Straipsniai Clarivate Analytics JCR žurnaluose su
citavimo rodikliu >0, kurių CR >30 proc. nuo atitinkamos

35

345

92

16,427

46,93%

Straipsniai kituose recenzuojamuose žurnaluose (S1, S2 (be
citav.rodiklio); S3, S4, S5)

7

31

19

3,934

56,20%

Straipsniai konferencijų medžiagoje Clarivate Analytics
Proceedings (P1a)

0

0

0

0,000

0%

52

426

142

27,102

52,12%

Iš viso :
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FF mokslininkų pasiekimai rengiant mokslinius straipsnius LSMU kontekste:
LSMU geriausių 2018 metų biomedicinos mokslininkų penkiasdešimtukas
Mokslininkai uvo reitinguojami atsižvelgiant į jų autorinį indėlį straipsniuose, publikuotuose 2016-2018 metais „Clarivate Analytics
Web of Science“ leidiniuose, kurių cituojamumo rodiklis yra didesnis už 30 proc. nuo atitinkamos mokslo kategorijos agreguotojo
cituojamumo rodiklio bei į mokslo kategorijos agreguotąjį cituojamumo rodiklį.
1. Prof. dr. Jurga Bernatonienė
8. Prof. dr. Liudas Ivanauskas
9. Prof. dr. Valdas Jakštas
13. Prof. dr. Vitalis Briedis
22. Prof. dr. Daiva Majienė
28. Prof. habil. dr. Valdimaras Janulis
29. Prof. dr. Vilma Petrikaitė
49. Dr. Ugnė Čižauskaitė
LSMU Mokslo centro sudaryta lentelė.
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2.3 Ugdyti jaunuosius talentus, sudaryti sąlygas mokslinei jų karjerai
2.3-1 Apgynusiųjų
daktaro disertacijas
santykis (%) su
įstojusiaisiais į
doktorantūrą
Įgyvendinta

12 doktorantų
3 apgintos disertacijos
3 doktorantai baigė doktorantūros studijas 2018 metais, gynimai
numatyti 2019 metais.

2.2.3 Aukščiausio lygio
mokslinių tyrimų
rezultatų sklaida
Įgyvendinta

Doktorantų dalyvaujančių nacionaliniuose ir tarptautiniuose
moksliniuose projektuose skaičius (5 doktorantai)

Nacionalinių ir tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauja
doktorantai, skaičius (10 doktorantų)
LSMU doktorantas 2018 (1 vieta) Miglė Paškevičiūtė
LSMU doktorantas 2018 (2 vieta) dr. Justė Baranauskaitė
LSMU jaunasis mokslininkas 2018 (3 vieta) prof. Lina Raudonė
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2018 m. apgynė disertacijas 3 doktorantai:
1. Justė Baranauskaitė, FF Vaistų technologijos ir socialinės
farmacijos k-ra, „Technologinių veiksnių įtaka miltelių su
raudonėlių (Origanum Onites L.) žolės ekstraktu
fizikomechaninėms savybėms ir veikliųjų junginių atpalaidavimui
iš kapsulių“, 2018-10-25
2. Ugnė Čižauskaitė, FF Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos
k-ra, „Augalinių ekstraktų įtaka emulsinių sistemų kokybei ir
drėgmės, lipidų kiekiui bei odos pigmentacijai“, 2018-03-30
3. Vytis Čižinauskas, FF Klinikinės farmacijos k-ra, „Liposominių
nano-nešiklių su dihidrokvercetinu modeliavimas,
charakterizavimas ir galimybių pritaikyti apsaugai nuo UV
spinduliuotės poveikio tyrimas“, 2018-08-29
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2.5. Skatinti mokslo žinių komercializavimą
2.5.3. Garantuoti
mokslo rezultatų ir
kitų teikiamų
paslaugų kokybę
Įgyvendinta

Pradėta FTI Biofarmacinių tyrimų laboratorijos akreditacijos procedūra,
pagal ISO 17025 standartą (paruoštas naujas Kokybės vadovas pagal atnaujintą
standartą, ruošiamos patalpos, atsižvelgiant į studentų/darbuotojų srautus,
paskirstytos darbuotojų funkcijos (lab. vedėja, technikos vadovas, kokybės vadovas,
tyrėjai, stažuotojai), vykdomi reikalingų medžiagų ir priemonių pirkimai, suplanuoti
darbų etapai, atrinkti metodai, įskaitant palyginamuosius tyrimus)

2.5.4 Intelektinės
Patentai: 2 (Ukraina): Savchenko, LP (išrad.); Умінська, КA, Ivanauskas, L (išrad.); Georgiyants,
nuosavybės objektų ir VA(išrad.). Спосіб кількісного визначення сульфаніламіду, прокаїну гідрохлориду та тетрацикліну
гідрохлориду в складі комбінованої екстемпоральної мазі, патент UA № 125632 U;
kitų mokslo žinių
Savchenko, LP (išrad.); Ivanauskas, L (išrad.); Georgiyants, VA(išrad.). СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
МЕНТОЛУ В СКЛАДІ KОМБІНОВАНОЇ EКСТЕМПОРАЛЬНОЇ МАЗІ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
komercializavimo,
патент UA № 126228 U;
technologijų
1 tarptautinis (pateiktas): Bernatonienė J, Pudžiuvelytė L, Jurevičius J, Mačianskienė R,
perdavimo
skatinimas
Susitikimų
su moksleiviais
skaičius
(54),
iš jųoilkartu
Karjeros centru
(15)
Šimonytė S „Elsholtzia
ciliata
essential
extractsu
as antiarrhytmic
drug“, 2018-04-06
Įgyvendinta
(3 vnt.)
Ekskursijų
skaičius (8).
bendradarbiavimas
LSMU gimnazijos
moksleiviais.
2.5.5Nuolatinis
Bendrų mokslo
Mokslo ir verslosu
projektai
(7)
ir verslo projektų
Sutartys su verslu (11)
inicijavimas ir
Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2018“ –
vykdymas
aukso medalis už inovatyvios natūralios kosmetikos
Įgyvendinta (18 vnt.) priemonę su UAB „Valerijono vaistine“,
pradėta rengti licenzijavimo sutartis su LSMU
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Strateginė kryptis: (3) TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS

3.1. Ugdyti Universiteto bendruomenės tarptautiškumą
3.2. Tarptautinius Universiteto ryšius išplėtoti į strategines partnerystes ir projektus
3.1.1 Svarbiausių fakulteto
veiklą reglamentuojančių
dokumentų užsienio kalba
prieinamumas fakulteto
bendruomenei
Įgyvendinta iš dalies (1 vnt)

Paruoštas programos „Farmacija“ Magistro baigiamųjų darbų
reglamentas anglų kalba

3.2.2. Plėtoti strateginius Naujų užsienio partnerių pagal veiklos sritis, skaičius (7)
studijų, mokslo, sveikatos San Jorge universitetas , Saragosa, Ispanija - ERAZMUS+ studentų ir dėstytojų mobilumo
sutartis
priežiūros ir verslo
Libanas, AZM universitetas – bendradarbiavimas dėl studentų pritraukimo (su Libano FF
programas bei projektus alumnu)
Įgyvendinta
Konektikuto universitetas, Farmacijos fakultetas, JAV - bendradarbiavimo sutartis
Rytų Pjemonto universitetas (Italija), Rytų Suomijos Universitetas,
Upsalos Universitetas (Švedija), Lundo Universitetas (Švedija) – bendri moksliniai
tyrimai (pateikti 2 stambūs moksliniai projektai)
Užsienio šalių tyrėjų skaičius (6) (Jorko universitetas, Anglija; Rygos Stradinio
universitetas, Latvija; Londono universiteto koledžas, JK; Charkovo nacionalinis
farmacijos universitetas, Ukraina;)
Laimėtas Italijos užsienio reikalų ministerijos finansavimas studentų
mainams, Kaljario universitetas (dokt. K. Perminaitė) 2018.10.01-2019.06.01.
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3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą
3.3.1 -1 Užsienio
studentų skaičius

Užsienio studentų skaičiaus santykis su visais studijuojančiaisiais siekia 2%

3.3.3. Skatinti
studentų ir
dėstytojų
tarptautinį judumą
Įgyvendinta iš
dalies

Išvykstančių dalinėms studijoms ir praktikai studentų skaičius: studijoms- 4;
praktikai – 2 (1,2% visų studentų)
Atvykstančių dalinėms studijoms ir praktikai studentų skaičius: studijoms7; praktikai – 2 (1,8% visų studentų)
Išvykstančių/atvykstančių dėstyti pagal mainų programas dėstytojų
skaičius: atvyko – 3; išvyko – 4 (11,9% visų dėstytojų)

3.3.6. Skatinti teikti Vykdomų paraiškų skaičius (4)
projektus pagal EK “Pernašos į periodonto uždegimo paviršių sistemos su Pelargonium sidoides veikliąja
medžiaga inžinerija ir funkcionalizacija” (PELARGODONT), S-M-ERA.NET – 17 – 2),
Horizon 2020 ir
100 000 Eur
kitas programas
„Vaistus tiekiančių 3D spausdintų matricų strategija personalizuotų žmonėms skirtų

Įgyvendinta

implantų vystymui“ (DD-SKAFF), (S-MERA.NET-18-2), 100 000 Eur
“Auginimo technologijų įtaka biologiškai aktyvių junginių kaupimuisi bulvėse su
spalvotu minkštimu”, Ekhagastiftelsen fondas, Švedija; 111 810 Eur
01.2.2-LMT-K-718-01-0062 ,, Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas
(EUNUTRITECH)”, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų
programos priemonė, 699 966,93 Eur
Pateiktų paraiškų skaičius (7)

PAGRINDINIAI VYKDOMI PROJEKTAI
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PELARGODONT – nauja
medicinos priemonė
periodontito gydymui

DD-SCAFF – naujas griaučių implantas
su ilgai išliekančiu antimikrobiniu
poveikiu

 Selektyvus patogenų
nuslopinimas
 Ilgalaikiam ir pakartotiniam
gydymui
Grant agreement No
S-M-ERA.NET-17-2

100 000 Eur

MICROBIOME

 Valdomas bioaktyvios
medžiagos išlaisvinimas

 Tvirta mechaninė jėga ir
regeneracinis poveikis
Grant agreement No
 Ilgalaikis antimikrobinis veikimas
S-M-ERA.NET-17-2

100 000 Eur

UAB Akvavita – funkcinių
gėrimų su antioksidacinėmis
savybėmis vystymas

IMMUNITY

NUTRACEUTICALS

EUNUTRITECH – daugiafunkcinių
nutraceutikų vystymas sveikai
mikrobiomai

 Veikia lokalizuotai, neturi
pašalinio poveikio

 Sinerginės savybės

POLYPHENOL
S
ELAGITANNINS

implanto vietoje

UAB Birštono Mineraliniai
Vandenys - funkcinių gėrimų su
unikalia mineralų sudėtimi
vystymas

Nerves

Digestion

Fluid
balance

Sports

Bones
and muscles

ANTHOCYANINS
EU Regional
Funds

EU Regional Funds

699 966 Eur

Grant agreement No
01.2.2-LMT-K-718-01-0062

302 237 Eur

EU Regional Funds
Grant agreement No
J05-LVPA-K-01-0248

198 878 Eur

Grant agreement No
J05-LVPA-K-04-0103

16 |

Strateginė kryptis: (4) SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS

4.2. Ugdyti sveiką visuomenę
4.2.1 Informacijos apie sveikatos
stiprinimą, ligų profilaktiką ir
holistinio sveikatos supratimo
įtvirtinimą sklaida

Įgyvendinta (22 vnt.)

Dalyvavimas 5 TV laidose (LRT „Vartotojų kontrolė“, LRT „Knygų
mugė“, LRT „Daiktų istorijos“, „Sveikatos kodas“, „Mokslo –
verslo pusryčiai tiesiogiai iš Kauno“), 16 mokslo populiarinimo
straipsnių, renginys „Lietuvos metų vaistininkas 2018“

4.2.3 Siūlymų sveikatos
Dalyvauta SAM, Farmacijos departamento prie SAM, VVKT ir
priežiūros politiką
kitų įstaigų veiklose, formuojant nacionalinę sveikatos politiką,
formuojančioms
didinant vaistininko prestižą šiuolaikinėje visuomenėje:
institucijoms aktualiais
Europos vaistų agentūros ekspertai (4),
visuomenės
sveikatos,
rinkodaros
komisijos
pirmininkas
(1),
Susitikimų
su moksleiviaisVaistų
skaičius
(54), iš etikos
jų kartu
su Karjeros
centru
(15)
sveikatos
priežiūros
Ekskursijų
skaičius (8). Tarptautinė farmacijos istorijos asociacijos viceprezidentas (1),
Nuolatinis
bendradarbiavimas
su LSMU gimnazijos
moksleiviais.
paslaugų
organizavimo,
SAM konsultantas
(1),
teisės aktų keitimo,
VVKT (vaistų registracijos, nacionalinės, decentralizuotos
atnaujinimo arba inicijavimo procedūros) ekspertai (5),
klausimais teikimas;
LFS valdybos nariai (3),
Įgyvendinta
LVS valdybos nariai (2),
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Strateginė kryptis: (5) VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA UNIVERSITETO
BENDRUOMENĖ
5.1. Telkti Universiteto bendruomenę, stiprinti tarpusavio ryšius tarp
bendruomenės narių
5.2. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę
5.3. Ugdyti socialiai atsakingą ir atvirą Universiteto bendruomenę

5.1.1 Organizuoti komandos
formavimo renginius
bendruomenei;
Įgyvendinta (2 vnt.)

2 komandos formavimo renginiai (Mokslo metų
užbaigimas, Kalėdinis fakulteto renginys). Apdovanoti
geriausi ir nuoširdžiausi dėstytojai.

5.2.1 Organizuoti studentų ir
7 renginiai su studentais, alumnais, darbdaviais, verslo
alumnų, socialinių ir verslo
partneriais,
farmacijos
visuomeninėmis
Susitikimų su moksleiviais skaičius
(54), iš
jų kartuspecialistų
su Karjeros
centru (15)
partnerių bei darbdavių atstovų
organizacijomis (LVS, LFS ir kt.)
Ekskursijų skaičius (8).
susitikimus, apskritojo stalo
Nuolatinis bendradarbiavimas su LSMU gimnazijos moksleiviais.
diskusijas, paskaitas, seminarus;
Įgyvendinta (7 vnt.)
5.3.2 Tapti atviru visuomenei
Universitetu;
Įgyvendinta (8 vnt.)

Seminarai chemijos mokytojams (4), mokslo populiarinimo
paskaitos (2), verslo pusryčiai (1), ekskursija Kauno
lopšelio darželio Daigelis vaikams 1 (25 vaikai)
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2017-2018 mokslo metų užbaigimas

Advento popietė: „2018-uosius palydint“

2018 metų IX farmacijos mokslų
konferencija „ Mokslas ir praktika“

Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2018“ – 20 |
aukso medalis už inovatyvios natūralios kosmetikos
priemonę su UAB „Valerijono vaistine“Lietuvos metų
vaistininkas – 2018

Lietuvos metų vaistininkas – 2018

2018.02.23 - renginys, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti,
kuriame dalyvavo LR SAM ministras prof. A. Veryga, LR Seimo Sveikatos
reikalų komiteto narys D. Kaminskas, Europos reikalų komiteto narys dr.
M. Puidokas, farmacijos fakulteto bei vaistininkų bendruomenė
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STRATEGINIAI SIEKINIAI IR VEIKLOS 2019
•
•

•

•
•
•
•
•

Gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimas studijuoti
–

Bendradarbiavimo su mokyklomis stiprinimas, vizitai į mokyklas, moksleivių ekskursijos, aktyvus
programos viešinimas

Studijų kokybės efektyvumo ir patrauklumo gerinimas,
–
–
–
–
–
–
–

studijų programų atnaujinimas,
studijų dokumentų atnaujinimas,
nuolatinis studijų proceso monitoringas,
aktyvus bendradarbiavimas su studentais,
elektroninio studijų organizavimo plėtra
dėstytojų motyvacijos didinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas vertinant pedagoginių ir mokslinių
kompetencijų perdavimą studijų siekinių įgyvendinimui;
geriausių dėstytojų pritraukimas

Studijų tarptautiškumo didinimas
–
–
–

dėstytojų ir studentų mainų aktyvinimas,
užsienio studentų skaičiaus didinimas,
svarbiausių fakulteto veiklą reglamentuojančių dokumentų užsienio kalba prieinamumas fakulteto
bendruomenei

Mokslo plėtra
–
–

atlikti užsakomuosius tyrimus, ekspertines veiklas, vykdyti nacionalinius ir tarptautinius mokslo projektus
skatinti mokslo žinių komercializavimą

Laboratorijos akreditacija
Doktorantai, jauni mokslininkai
Aktyvinti fakulteto matomumą šalies sveikatos politikos gairių įgyvendinime,
Vieningos, kūrybingos ir atsakingos bendruomenės ugdymas, tarpusavio ryšių tarp bendruomenės
narių stiprinimas

PAGARBA GYVYBEI

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

www.lsmu.lt

