Medicininės ir veterinarinės biochemijos programos numatomi rezultatai:
Kompetencijos

Bendrieji
Medicininės ir
veterinarinės
biochemijos studijų
programos rezultatai

Studijų rezultatai
Asmuo, sėkmingai baigęs studijų programą,
gebės:

1. Gebėjimas

bendrauti su
biochemijos ir
kitų mokslo
sričių
specialistais,
taikant
įvairias
komunikavim
o priemones
(žodžiu, raštu
ir taikant IT).

1.1. bendrauti su biochemijos ir jai artimų
mokslų
tyrėjais
ir
specialistais,
sprendžiant tyrimo srities ir profesinės
veiklos uždavinius;
1.2. žodžiu, raštu ir taikant IT pristatyti
atliktą veiklą ir tyrimo rezultatus
lietuvių
bei
užsienio
kalbomis,
prisilaikant priimtos terminijos ir
bendrinės kalbos reikalavimų;
1.3. suprantamai pateikti biochemijos srities
žinias ir pasiekimus besimokantiesiems
bei visuomenei.

2. Gebėjimas
dirbti
individualiai,
specialistų bei
tarpdalykinėje
grupėje,
laikantis LR
įstatymų ir
laboratorinį
darbą
reglamentuoja
nčių teisės aktų
bei
dokumentų.

2.1. individualiai atlikti su profesine veikla
susijusias užduotis;
2.2. dirbti tarpdalykinėje komandoje ir
tarptautinėje erdvėje;
2.3. planuoti darbo laiką;
2.4. taikyti LR įstatymus, profesinę veiklą
reglamentuojančius dokumentus ir
kitus teisės aktus praktiniame darbe bei
jais remiantis įvertinti atsakomybę už
savo veiklos poveikį asmeniui,
visuomenei ir aplinkai.

3. Gebėjimas

nuolat
savarankiškai
mokytis.

3.1. nuolat savarankiškai tobulinti savo dalykinę
kompetenciją (mokymasis visą gyvenimą);
3.2. tobulinti su profesine veikla susijusius ne
biomedicinos srities gebėjimus;
3.3. planuoti ir organizuoti tolesnį mokymosi
procesą.

4. Fundamentinių ir
Specialieji
taikomujų mokslų
Medicininės
ir
principų bei
veterinarinės
technologijų
biochemijos studijų
naujovių taikymas
programos rezultatai
praktiniame darbe
ir tolimesnėse
studijose.

4.1. integruoti bei taikyti tolimesnėse studijose ir
praktiniame biochemiko darbe fundamentinių
(matematikos, tikimybių teorijos, bendrosios,
organinės, bioorganinės, analizinės, fizikinės ir
koloidų chemijos ir kt.) ir taikomųjų mokslų
(biologinės fizikos, biochemijos, genetikos,
mikrobiologijos, histologijos, bendrosios ir
molekulinės patologijos, imunologijos ir kt.) žinias;
4.2. taikyti žinias apie biocheminės analizės
tikslus, metodų principus, jų taikomumo
galimybes laboratorinės diagnostikos, mokslinių
tyrimų ir aplinkotyros srityse;
4.3. įsisavinti ir taikyti naujas techologijas
biocheminiuose tyrimuose.

5. Biologinio
5.1. turėdamas pakankamai žinių apie žmogaus ir
pavyzdžio
gyvūnų organizmo, organų, audinių bei
kokybės
ląstelių sandarą, tinkamai parinkti ir atlikti
įvertinimas,
procedūras, susijusias su biologinių ėminių,
kaupimas
bei biofarmacinių pavyzdžių surinkimu,
biobankuose ir jų
kaupimu, parengimu tyrimui, pirminiu
priežiūra.
kokybės įvertinimu.

5.2. tinkamai prižiūrėti biobankus ir vesti juose
saugomų mėginių apskaitą.

6. Įvairaus masto
biocheminių tyrimų
vykdymas.

6.1. laikantis geros laboratorinės praktikos
principų, tarp jų saugaus darbo, kokybės
kontrolės ir bioetikos reikalavimų, vykdyti
kiekybinius ir kokybinius biocheminius tyrimus
laboratorinės diagnostikos, maisto bei
biofarmacijos žaliavų ir produktų analizės,
aplinkos užterštumo vertinimo srityse,
parenkant ir taikant standartines procedūras
bei racionalius metodus;
6.2. vykdyti atliktų biocheminių tyrimų apskaitą,
pateikti tyrimo duomenis pagal priimtą
tvarką, tinkamai juos kaupti;
6.3. planuoti tyrimams reikalingų medžiagų, darbo
priemonių ir prietaisų poreikį bei racionalumą.

7. Gebėjimas
kritiškai vertinti 7.1. analizuoti biocheminių tyrimų duomenis,
taikant statistinius metodus, juos interpretuoti
biocheminių
tyrimo metodikos, biologinio objekto, individo
tyrimų rezultatus,
ar populiacijos kontekste;
juos interpretuoti
ir
siūlyti
7.2. teikti metodinio pobūdžio rekomendacijas
priemones
biocheminio tyrimo kokybei ir kompleksinio
iškilusioms
pobūdžio rekomendacijas individų ir
problemoms
populiacijų apsaugai užtikrinti;
spręsti
7.3. naudotis duomenų bazėmis ir duomenų
centrais, ieškant dalykinei veiklai svarbios
informacijos.

