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ĮVADAS
Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. birželio 30 d. priėmė nutarimą Nr. XI-973 „Dėl Kauno
medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 81–431), kuriuo nutarė reorganizuoti Kauno medicinos universitetą (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademiją (LVA) sujungimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą būdu.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU arba Universitetas) nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. perėmė visas KMU ir LVA teises ir pareigas.
2010 m. rugsėjo 15 d. LR Švietimo ir mokslo ministerija išdavė Lietuvos sveikatos mokslų
universitetui leidimą (registracijos Nr. 23/1981) vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.
Universiteto tikslai:
1) vykdyti studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę;
2) darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus
ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, rengti mokslininkus, vykdyti įvairiapusę praktikinę veiklą, mokslo ir kitose srityse bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;
3) bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, moksline, šviečiamąja, meno ir kita
kultūrine veikla skatinti regionų ir visos šalies raidą;
4) ugdyti švietimui, mokslui, menui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią veiksmingai naudotis mokslu ir konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje.
Vadovaujantis „Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo sujungimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą būdu sąlygų aprašo“ (LR Seimo
2010 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. XI-973 1 priedėlis) 7 p. suformuoti Universiteto valdymo
organai.
2010 m. rugsėjo 21 d. į Universiteto senatą išrinkti 49 senato nariai. Senato posėdyje 2010
m. rugsėjo 22 d. išrinkti: LSMU Senato pirmininkas, LSMU Senato pirmininko pavaduotojas ir
LSMU Senato sekretorius.
2010 m. rugsėjo 23 d. Medicinos ir Veterinarijos akademijų mokslo, pedagoginio personalo
bei administracijos ir kito personalo rinkikų konferencijose į LSMU Tarybą išrinkti 4 nariai.
LSMU Studentų konferencijoje išrinktas Universiteto Tarybos narys.
2010 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1656
(Žin., 2010, Nr. 119-6085) patvirtinta LSMU Tarybos sudėtis iš 11 narių.
2010 m. spalio 15 d. įvyko pirmasis LSMU Tarybos posėdis, kuriame Tarybos nariai iškilmingai pasirašė Tarybos nario įsipareigojimą. Patvirtintas LSMU Tarybos darbo reglamentas.
2010 m. spalio 15 d. LSMU Tarybos nutarimu Nr. 1–3 paskelbtas LSMU rektoriaus rinkimų
viešojo konkurso būdu organizavimo 2010 m. tvarkos aprašas.
2010 m. lapkričio 26 d. LSMU Tarybos posėdyje iš trijų pretendentų į LSMU rektoriaus pareigas slaptu balsavimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriumi išrinktas profesorius habilituotas daktaras Remigijus Žaliūnas (2010 m. lapkričio 26 d. LSMU Tarybos nutarimas
Nr. 4-4). Su išrinktu rektoriumi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbo sutartį
pasirašė Universiteto Tarybos pirmininkas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Universiteto Statutu,
LSMU Senatas patvirtino pagrindinius Universiteto veiklą reglamentuojančius dokumentus:
1. LSMU Senato darbo reglamentas, 2010-10-29, Nr. 2-01;
2. LSMU pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamentas, 2010-10-29,
Nr. 2-06;
3. LSMU fakulteto dekano rinkimų reglamentas, 2010-10-29, Nr. 2-05;
4. LSMU mokslo instituto direktoriaus rinkimų reglamentas, 2010-10-29, Nr. 2-05;
5. LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo rinkimų reglamentas, 201010-29, Nr. 2-05;
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6. LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų
skyrimo nuostatai, 2010-10-29, Nr. 2-09;
7. LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti organizavimo ir atestacijos tvarka,
2010-12-23, Nr. 4-03.
Metinė Universiteto rektoriaus ataskaita parengta vadovaujantis LSMU Statuto, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. Nutarimo Nr. XI-973 2 priedėliu, II skyriaus
trečio skirsnio 49 straipsnio 7 ir 8 dalimis, kuriose apibrėžiama, kad rektorius kasmet per tris
mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos teikia Tarybai tvirtinti ir viešai skelbia
metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą
bei supažindina Senatą ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Universiteto metinę veiklos ataskaitą.
2010 m. Rektoriaus ataskaita susideda iš 21 dalies ir 7 priedų, apimtis – 203 puslapiai.
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1. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
BENDRUOMENĖ
2010 kalendorinių metų pabaigoje, t.y. 2010 m. gruodžio 31 d., Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto bendruomenę sudarė 26 152 asmenys (žr. 1.1 lentelę):
1.1 lentelė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendruomenė (2010-12-31)
Bendruomenės grupė

LSMU Akademijos
ir kiti padaliniai

LSMU ligoninė
Kauno klinikos

Iš viso
Universitete

Akademikai

2*

2*

Profesoriai-emeritai

6

6

Mokslo daktarai

812

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai be
mokslo laipsnio

496

496

Projektų darbuotojai

61

61

Kitas personalas

1053

Studentai

6981

269**

871***

2633

3686
6981

Iš jų: rezidentai

951

Iš jų: doktorantai

285

285

Iš jų: pagrindinių, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentai

5745

5745

10441

10441

Tęstinių studijų specialistai

818****

951

Gydytojai

10

1180

1190

Slaugos specialistai

20

2398

2418

7029

26 152

Iš viso bendruomenės narių

* bendruomenės nariai, įskaičiuoti į profesorių-emeritų skaičių; ** mokslo laipsnį turintys darbuotojai, įskaičiuoti į bendrą gydytojų skaičių: iš jų 6 habil. dr. ir 53 dr. neturi darbo sutarčių LSMU; *** bendruomenės
nariai, iš kurių 6 habil.dr. ir 53 dr. įskaičiuoti į bendrą gydytojų skaičių; **** bendruomenės nariai, įskaičiuoti
į bendrą studentų – rezidentų skaičių.

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto žmogiškieji ištekliai
Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2010 m. pabaigoje (2010-12-31) dirbo 2452 darbuotojai. Jų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas pateiktas 1.2 lentelėje.
1.2 lentelė
Darbuotojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas
Darbuotojų skaičius

Procentai

Dėstytojai

1094

44,6

Mokslo darbuotojai

202

8,2

Projektų darbuotojai

61

2,5

Kiti

1095

44,7

Iš viso

2452

100,0

Bendrą darbuotojų skaičių sudarė 1594 moterys ir 858 vyrai (žr. 1.3 lentelę).
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1.3 lentelė
Bendras darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį
Darbuotojų skaičius

Procentai

Vyrai

860

35,0

Moterys

1592

65,0

Iš viso

2452

100,0

Universiteto (universiteto, padalinių ir jų struktūroje esančių struktūrinių vienetų) vadovų
pasiskirstymas pagal lytį pateiktas 1.4 lentelėje.
1.4 lentelė
Universiteto vadovų pasiskirstymas pagal lytį
Vadovų skaičius

Procentai

Vyrai

120

60,3

Moterys

79

39,7

Iš viso

199

100,0

2010 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1741 darbuotojui buvo pagrindinė darbovietė (pagrindinės pareigos), 711 darbuotojų Universitete užėmė antraeiles pareigas. Darbuotojų, užėmusių pirmaeiles ir antraeiles pareigas, pasiskirstymas pateiktas 1.5 lentelėje.
1.5 lentelė
Darbuotojai, užimantys pagrindines ir antraeiles pareigas
Pagrindinės pareigos

Antraeilės pareigos

Iš viso

Dėstytojai, mokslo darbuotojai

711

585

1296

Projektų darbuotojai

31

30

61

Kiti

999

96

1095

Iš viso

1741

711

2452

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pasiskirstymas pagal
pareigas pavaizduotas 1.6 lentelėje.
1.6 lentelė
Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas
Darbuotojų skaičius

Procentai

Profesoriai

122

9,4

Docentai

271

20,9

Lektoriai

280

21,6

Asistentai

421

32,4

Vyriausieji mokslo darbuotojai

19

1,5

Vyresnieji mokslo darbuotojai

62

4,8

Mokslo darbuotojai

41

3,2

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

80

6,2

1296

100,0

Iš viso
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Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pasiskirstymas pagal mokslo laipsnį pateiktas 1.7 ir 1.8 lentelėse.
1.7 lentelė
Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, turintys mokslo laipsnį
Darbuotojų skaičius

Procentai

Mokslo daktarų

800

61,7

Be laipsnio

496

38,3

Iš viso

1296

100,0

1.8 lentelė
Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pasiskirstymas pagal mokslo laipsnį
Pareigos

Mokslo laipsnis

Iš viso

habil. dr.

dr.

neturi

Profesorius

51

71

–

122

Docentas

3

268

–

271

Lektorius

–

258

22

280

Asistentas

–

19

402

421

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

13

6

–

19

Vyresnysis mokslo darbuotojas

3

59

–

62

Mokslo darbuotojas

–

39

2

41

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

–

10

70

80

Iš viso

70

730

496

1296

Universiteto padalinių vadovai, specialistai, aptarnaujantis personalas (ne dėstytojai ir ne
mokslo darbuotojai) sudaro 44,6 proc. visų Universiteto darbuotojų (žr. 1.9 lentelę).
1.9 lentelė
Kiti LSMU darbuotojai
Darbuotojų skaičius

Procentai

Vadovai

199

17,2

Specialistai

600

51,9

Aptarnaujantis personalas

357

30,9

Iš viso

1156

100,0

Šioje darbuotojų grupėje (kiti) daugiausia moterų – 845, kurios sudarė net 73,8 proc. visų
darbuotojų.
Iš 1156 Universitete dirbančių ne dėstytojų ir ne mokslo darbuotojų 564 (48,8 proc.) turi aukštąjį išsilavinimą ir tik 21 darbuotojas neturi vidurinio išsilavinimo (žr. 1.10 lentelę).
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1.10 lentelė
Kitų LSMU darbuotojų išsilavinimas
Išsilavinimas

Darbuotojų skaičius

Procentai

Aukštasis

564

48,8

Aukštesnysis, įgytas iki 1995 m.

206

17,8

Vidurinis

332

28,7

Nebaigtas vidurinis

21

1,8

Prof. techninis

33

2,9

1156

100,00

Iš viso

Per 2010 metų 4 mėnesius (nuo 2010-09-01 iki 2010-12-31) į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą buvo priimta dirbti 386 asmenys, atleista – 113 (23 iš jų buvo tobulinimosi kursų dėstytojai
ir ES struktūrinių fondų remiamų projektų darbuotojai).
Per laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2010-12-31 buvo paskelbta 10 konkursų 96 pareigybėms
užimti: 71 dėstytojų pareigybei, 18 mokslo darbuotojų pareigybių ir 7 akademinių padalinių
vadovų pareigybėms.
Konkurso tvarka buvo išrinkti:
• Universiteto rektorius;
• 4 mokslo institutų vadovai;
• 1 katedros vedėjas;
• 2 klinikų vadovai;
• 10 profesorių;
• 19 docentų;
• 34 lektoriai;
• 8 asistentai;
• 6 vyriausieji mokslo darbuotojai;
• 3 vyresnieji mokslo darbuotojai;
• 3 mokslo darbuotojai;
• 6 jaunesnieji mokslo darbuotojai.
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2. Studijos
2.1. Bendrieji rezultatai
2010 m. rugsėjo 15 d.. LR Švietimo ir mokslo ministerija išdavė Lietuvos sveikatos mokslų
universitetui leidimą (registracijos Nr 23/1981) vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.
Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 3d. įsakymu Nr.V-635 „Dėl
aukštojo mokslo studijų programų naujų valstybinių kodų“, visos pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų programos Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos naujais
kodais.
Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9d. įsakymu Nr.V- 501 „Dėl
laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų
aprašo patvirtinimo“ ir 2010 m. birželio 3d. įsakymu Nr. V-826 „Dėl magistrantūros studijų
programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ padaryti pakeitimai studijų programų
2010-2011m. m. I kursui ir 2011–2012 m. m. II kursui.
Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, 2009 m. rugpjūčio 17 d. Studijų kokybės vertinimo
centro direktoriaus įsakymu Nr. 1–73 „Dėl studijų programų akreditavimo“ pagal 2010–2012
metais numatomų vertinti studijų programų planą nustatyti Lietuvos sveikatos mokslų universitetą sudarančių institucijų (KMU ir LVA) studijų programų akreditavimo terminai. Buvo
vertintos pirmosios pakopos Slaugos ir pirmosios pakopos Veterinarinės maisto saugos studijų
programos:
2010 m. gruodžio 30 d. Studijų kokybės vertinimo centro priimtas sprendimas (registracijos
Nr. 7-04-2948) dėl Slaugos programos akreditavimo trejiems metams.
2010 m. liepos 12 d. Studijų kokybės vertinimo centro priimtas sprendimas (registracijos
Nr. 7-04-1408) dėl Veterinarinės maisto saugos studijų programos akreditavimo trejiems metams.
2010 m. patvirtinti studijas reglamentuojantys ir su studijomis susiję LSMU dokumentai:
• LSMU Senato 2010 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 2-06 patvirtintas „Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamentas“;
• LSMU Senato 2010 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 2-09 patvirtinti „Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai“;
• LSMU Senato 2010 m. gruodžio 23d. nutarimu Nr. 4-05 patvirtinta „Studento pervedimo
į laisvą valstybės finansuojamą ir laisvą valstybės nefinansuojamą vietą Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarka“.
Tęsiant probleminio mokymosi diegimą Medicinos studijų programoje nuo 2010–2011m. m.
probleminis mokymasis įdiegtas penktajame kurse.
2009–2010 m. m. iš viso Lietuvos sveikatos mokslo universitetą sudarančiose institucijose:
buvusiame Kauno medicinos universitete (dabar LSMU Medicinos akademija) ir buvusioje Lietuvos veterinarijos akademijoje (dabar LSMU Veterinarijos akademija), vykdomos 22 pirmosios
ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programos.
Penkiuose Universiteto Medicinos akademijos fakultetuose vykdoma penkiolika nuosekliųjų studijų programų: Biomedicinos srities Medicinos, Farmacijos ir Odontologijos krypčių
vientisųjų studijų programos; Burnos priežiūros krypties pirmosios pakopos studijų programa
Burnos higiena; Visuomenės sveikatos krypties pirmosios pakopos studijų programa Visuomenės sveikata ir dvi magistrantūros programos: Visuomenės sveikata ir Visuomenės sveikatos
vadyba; Slaugos krypties pirmosios pakopos studijų programa Slauga ir magistrantūros studijų programa Klinikinė slauga; Socialinių mokslų srities Socialinio darbo krypties pagrindinių
studijų programa Socialinis darbas medicinoje; Reabilitacijos krypties dvi pirmosios pakopos
studijų programos: Ergoterapija ir Kineziterapija (nuo 2010–2011m.m., vadovaujantis LRV 2009
m. gruodžio 29d. nutarimu Nr. 1749 „Dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos
aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“ ir studijų kryptis
sudarančių šakų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19d. įsa12

kymu Nr.V-222, šios programos priskirtos atitinkamai Kineziterapijos ir Ergoterapijos studijų
šakoms) bei dvi magistrantūros studijų programos: Ergoterapija ir Kineziterapija (nuo 2010 m.
priėmimas į šias programas nebevykdomas), nuo 2010 m. pradėtas priėmimas į Reabilitacijos
krypties magistrantūros studijų programą Fizinė medicina ir reabilitacija.
Atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus ir siekiant sudaryti sąlygas farmakotechnikams įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, nuo 2004 m. vykdomos Farmacijos vientisosios
studijos farmakotechnikams. Medicinos, Odontologijos ir Farmacijos vientisųjų studijų programose, o nuo 2004 m. Visuomenės sveikatos magistrantūros programoje studijuoja užsienio studentai.
Dviejuose Universiteto Veterinarijos akademijos fakultetuose vykdomos 6 studijų programos: Biomedicinos srities: Veterinarinės medicinos krypties vientisųjų studijų programa Veterinarinė medicina; dvi pagrindinių studijų programos: Visuomenės sveikatos krypties – Veterinarinė maisto sauga ir Žemės ūkio ir veterinarijos krypties – Gyvulininkystės technologija;
trys antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos: Visuomenės sveikatos krypties –
Veterinarinė maisto sauga ir Gyvulininkystės technologija bei Socialinių mokslų srities Verslo ir
vadybos krypties – Bioverslo vadyba.
Universitete vykdomos studijų programos pateiktos 2.1.1. lentelėje.
2.1.1. lentelė
LSMU vykdomos studijų programos
Fakultetas

Studijų kryptis

Studijų programa

Studijų pakopa

Studijų apimtis,
trukmė, forma

Medicinos

Medicina

Medicina

Vientisosios studijos

240 kreditų
6 metai , NL

Farmacijos

Farmacija

Farmacija

Vientisosios studijos

200 kreditų
5 metai, NL

Odontologijos

Odontologija

Odontologija

Vientisosios studijos

200 kreditų
5 metai, NL

Odontologijos

Burnos priežiūra

Burnos higiena

Pirmoji pakopa

160 kreditų
4 metai NL

Slaugos

Slauga

Slauga

Pirmoji pakopa

160 kreditų
4 metai, NL
4 metai N

Slaugos

Slauga

Akušerija

Pirmoji pakopa

160 kreditų,
4 metai, NL

Slaugos

Socialinis darbas

Socialinis darbas medicinoje

Pirmoji pakopa

160 kreditų
4 metai, NL

Slaugos

Slauga

Klinikinė slauga

Magistrantūra

80 kreditų
2 metai, NL

Slaugos

Reabilitacija

Kineziterapija

Pirmoji pakopa

160 kreditų,
4 metai, NL

Slaugos

Reabilitacija

Ergoterapija

Pirmoji pakopa

160 kreditų
4 metai, NL

Slaugos

Reabilitacija

Kineziterapija

Magistrantūra

80 kreditų
2 metai, NL

Slaugos

Reabilitacija

Ergoterapija

Magistrantūra

80 kreditų
2 metai, NL

Slaugos

Reabilitacija

Fizinė medicina ir
reabilitacija

Magistrantūra

80 kreditų
2 metai, NL
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2.1.1. lentelė (tęsinys)
LSMU vykdomos studijų programos
Fakultetas

Studijų kryptis

Studijų programa

Studijų pakopa

Studijų apimtis,
trukmė, forma

Visuomenės
sveikatos

Visuomenės
sveikata

Visuomenės sveikata

Pirmoji pakopa

160 kreditų
4 metai, NL

Visuomenės
sveikatos

Visuomenės
sveikata

Visuomenės sveikata

Magistrantūra

80 kreditų
2 metai, NL

Visuomenės
sveikatos

Visuomenės
sveikata

Visuomenės sveikatos
vadyba

Magistrantūra

80 kreditų
2 metai, NL
3 metai, I,N

Veterinarijos

Veterinarinė
medicina

Veterinarinė medicina

Vientisosios
studijos

224 kreditų
5,5 metai, NL

Veterinarijos

Visuomenės
sveikata

Veterinarinė maisto
sauga

Pirmoji pakopa

160 kreditų
4 metai NL
6 metai I
5 metai N

Veterinarijos

Visuomenės
sveikata

Veterinarinė maisto
sauga

Magistrantūra

160 kreditų
2 metai NL
2,5 metai I

Gyvulininkystės
technologijos

Žemės ūkis

Gyvulininkystės
technologija

Pirmoji pakopa

160 kreditų
4 metai NL
5 metai I

Gyvulininkystės
technologijos

Žemės ūkis

Gyvulininkystės
technologija

Magistrantūra

70 kreditų
2 metai NL,I

Gyvulininkystės
technologijos

Verslas

Bioverslo
vadyba

Magistrantūra

80 kreditų
2 metai NL,I

2010 m. gruodžio 31 d. LSMU pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų programose iš viso studijavo 5745 studentai (žr. 2.1.1. pav.). Pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų
studijų programose studijavo: valstybės finansuojamose vietose – 3720 studentų; 1650 mokantys už studijas; 375 užsienio studentai.
Medicinos fakultete studijavo 1905 studentai: 1410 valstybės finansuojamose vietose (iš jų
419 turintys „studijų krepšelius“); 247 mokantys už studijas; 248 užsienio studentai.
Odontologijos fakultete studijavo 758 studentai: 497 valstybės finansuojamose vietose (iš jų
67 burnos higienos studijų programoje); 206 studentai turi „studijų krepšelius“; 152 mokantys
už studijas (iš jų 20 burnos higienos studijų programoje); 109 užsienio studentai.
Farmacijos fakultete studijavo 706 studentai: 446 valstybės finansuojamose vietose (iš jų 141
turi „studijų krepšelius“) ; 250 mokančių už studijas; 10 užsienio studentų.
Visuomenės sveikatos fakultete studijavo 328 studentai: 197 valstybės finansuojamose vietose ( iš jų 94 magistrantai), 35 studentai turi „studijų krepšelius“; 123 mokantys už studijas (iš jų
102 magistrantai) ir 8 užsienio studentai Visuomenės sveikatos magistrantūroje.
Slaugos fakultete studijavo 552 studentai: 234 valstybės finansuojamose vietose, iš jų 162 pagrindinių studijų studentai ir 72 magistrantai, 42 studentai turi „studijų krepšelius“, 318 mokančių už studijas (iš jų 210 studijuoja neakivaizdiniu mokymosi būdu).
Veterinarijos fakultete studijavo 1245 studentai: 838 valstybės finansuojamose vietose (iš jų
50 magistrantų), 202 studentai turi „studijų krepšelius“; 407 mokantys už studijas (iš jų 47 magistrantai).
Gyvulininkystės technologijos fakultete studijavo 251 studentai: 98 valstybės finansuojamose vietose (iš jų 34 magistrantai), 5 studentai turi „studijų krepšelius“; 153 studentai moka už
studijas (iš jų 8 magistrantai).
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MA MF;
1905
MA MF
MA OF

MA OF;
758

LVA GTF;
251

MA FF
MA SLF
MA VSF

MA FF;
706

LVA VF
LVA VF;
1245
MA SLF;
552

LVA GTF

MA VSF;
328

2.1.1. pav. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios ir antrosios pakopų
bei vientisųjų studijų studentų skaičius: 2010-12-31 iš viso buvo 5745 studentai

LSMU sudarančiose institucijose (buvusiame KMU, dabar LSMU Medicinos akademija ir
buvusioje LVA, dabar LSMU Veterinarijos akademija) iš viso studijas baigė ir diplomus gavo
1081 studentas (2.1.2. pav.).
MA OF;
138

MA MF;
269
MA MF

MA FF;
136

MA OF
MA FF
MA SLF
MA VSF

MA SLF;
128

LVA GTF;
161
MA VSF;
106

LVA VF
LVA GTF

LVA VF;
143

2.1.2. pav. Lietuvos sveikatos mokslų universitetą sudarančiose institucijose 2010 m. baigė 1081 studentas

Iš viso į LSMU sudarančias institucijas (buvusį KMU, dabar LSMU Medicinos akademija
ir buvusią LVA, dabar LSMU Veterinarijos akademija) 2010 m. priimti 1137 studentai. 2010 m.
priėmimo į LSMU fakultetų I kursą skaičiai pateikti 2.1.3. paveiksle.
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153

MA MF;
317
MA MF
MA OF
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MA FF
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36
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LVA VF

MA SLF;
180

MA VSF;
100

LVA GTF

LVA VF;
218

2.1.3. pav. Į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą sudarančias institucijas 2010 m. priimti 1137 studentai

Lyginant baigusių ir priimtų studentų skaičius (2.1.4. pav.), galima pastebėti, kad 2010 m. į
LSMU priimtų studentų skaičius yra apie 5,3% didesnis negu tais pačiais metais baigusių.

Baigė 1080

Priimta 1137

2.1.4. pav. 2010 m. į LSMU priimtų ir baigusių studentų skaičiaus palyginimas

Lyginant baigusių ir priimtų į LSMU studentų skaičius fakultetuose (2.1.5. pav.), galima pastebėti, kad 2010 m. į Medicinos, Slaugos ir Veterinarijos fakultetus priimta ženkliai daugiau
studentų negu baigė; šiek tiek sumažėjęs palyginti su 2010 m. baigusių skaičiumi priimtų į Farmacijos ir Visuomenės sveikatos fakultetus studentų skaičius, o priėmimas į Gyvulininkystės
fakultetą labai sumažėjęs. Įtakos tokiam svyravimui gali turėti nuo 2009 m. pakeista valstybės
finansavimo tvarka ir studijų kainos savo lėšomis studijuojantiems studentams padidėjimas.
Valstybės finansavimą pavyksta gauti studentams, stojantiems į tradiciškai aukštesnių konkursinių balų reikalaujančias ir populiarias programas; į šias programas stojantys dažniau ryžtasi
studijuoti savo lėšomis. Tose programose, į kurias stoja motyvuoti, tačiau žemesnius konkursinius balus turintys stojantieji, valstybės finansavimo nepakanka; tačiau šiose programose mažiau užimama ir valstybės nefinansuojamų vietų.
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2.1.5. pav. 2010 m. baigusių ir priimtų į LSMU fakultetus studentų skaičiaus palyginimas

Į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą susijungus KMU ir LVA, septynių fakultetų studentų studijos vyksta 70 padalinių: 29 katedrose, 39 klinikose, 2 institutuose. Kai kurios katedros,
ypač dėstančios bendruosius universitetinių studijų dalykus, abiejose Universiteto akademijose
dubliuojasi. Tęsiant integraciją, reikia struktūrizuoti ir plėsti Universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų katedras. Plėtojant studijų, mokslo, sveikatos priežiūros ir verslo ryšius – kurti
slėnius ir klasterius, į visų pakopų studijas įtraukti Universiteto mokslo institutų laboratorijų
mokslininkus.
Nuo 2002 m. Universitete kuriama vidinė studijų kokybės vertinimo ir tobulinimo sistema,
nuo 2010–2011m. m. Medicinos akademijoje studentų apklausa apie studijų kokybę vykdoma
elektronine forma, panaudojant studijų informavimo sistemos (SIS) duomenų bazę. Universitete atliekama studijų programų savianalizė, kuri padeda įvertinti kiekvienos programos privalumus ir trūkumus bei jas toliau tobulinti. Studijų kokybei gerinti numatomi veiksmai: ECTS
diegimas LSMU, studijų orientavimas į studijuojantį, studijų siekiniais grįstų studijų programų
rengimas, studijų kokybės kontrolė, siekinių vertinimas.
2010 m. į LSMU susijungus buvusiems KMU ir LVA, praplėsta studijų informavimo sistemos
(SIS) bazė, įtraukiant į ją Veterinarijos akademijos duomenis. Patobulinta dalyko/modulio aprašo forma, kuri vieningai taikoma abiejose Universiteto akademijose.

2.2. Priėmimas į vientisąsias bei pirmosios
ir antrosios pakopų studijas 2010 m.
Pirmosios pakopos ir vientisosios studijos
2010 m. priėmimas į aukštąsias mokyklas kaip ir 2009 m. buvo vykdomas pagal Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas taikant „studijų krepšelio“ finansavimo metodiką. „Studijų krepšeliui“
skirstyti parengtas „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2010
metais tvarkos aprašas“; „krepšeliai“ paskirti universitetams ir kolegijoms atskirai ir paskirstyti pagal studijų sritis. Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. Nr. V-302 įsakymu „Dėl
preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias
2010 metais priimami studentai, skaičiaus“ preliminariai valstybės finansuojamų studijų vietų
skaičius paskirstytas pagal 11 krypčių grupių (pagal naują studijų krypčių klasifikatorių). Visos
biomedicinos mokslų srities studijų programos padalytos į dvi krypčių grupes: gyvybės mokslų,
žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupei numatyta skirti 497 valstybės finansuojamas vietas; medicinos ir sveikatos krypčių grupei – 626 valstybės finansuojamas vietas. Tačiau realiai Švietimo ir
mokslo ministerija medicinos ir sveikatos krypčių programų grupei suplanavo lėšas, kurių užteko
tik 520 valstybės finansuojamų vietų, t. y. šioje krypčių grupėje į valstybės finansuojamas vietas
buvo pakviesta 106 studentais mažiau nei ministro įsakyme numatytas preliminarus skaičius.
Ministerijos paaiškinimas buvo toks, kad lėšos buvo planuojamos pagal 2008 m. priėmimo skaičius ir imamas kainų vidurkis. Šie „krepšeliai“ tarp universitetų pasiskirstė taip: LSMU – 307;
VU – 209; LKKA – 3; LVA – 1, t. y. LSMU gavo 59,03 proc. visų medicinos ir sveikatos krypčių programų grupėje paskirstytų „krepšelių“. Gyvybės mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupės
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programose buvo paskirstytos visos numatytos valstybės finansuojamos vietos; LSMU gavo
24,14 proc. šios programų grupės paskirstytų „krepšelių“.
Taigi iš viso 2010 m. iš biomedicinos mokslų srities 1017 paskirstytų valstybės finansuojamų
vietų LSMU teko 41,98 proc.
2010 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA
BPO) sistemoje dalyvavo 44 aukštosios mokyklos. Pagrindinė naujovė – prašymai buvo priimami tik internetu. Iš viso per visus 2010 m. priėmimo etapus LAMA BPO informacinėje sistemoje
užsiregistravo 43 523 stojantieji iš Lietuvos ir užsienio šalių; iš viso nurodyta 441 520 pageidavimų. LAMA duomenimis BP pagrindinio priėmimo metu sutartis pasirašė 24 952 būsimi
pirmakursiai.
Pateikti 67 497 pageidavimai studijuoti biomedicinos srities programose sudaro apie 15 %
visų pageidavimų. Prašymų į universitetines studijų programas pasiskirstymas pagal sritis pateikimas 2.2.1.paveiksle.
9 proc.
5 proc.

6 proc.

53 proc.
15 proc.

Biomedicinos mokslų sritis
Fizinių mokslų sritis
Humanitarinių mokslų sritis
Meno sritis

12 proc.

Socialinių mokslų sritis
Technologijos mokslų sritis

2.2.1. pav. Prašymų į universitetines studijų programas pasiskirstymas
pagal studijų sritis (LAMA BPO duomenys)

LSMU MA skelbė konkursą į 10 vientisųjų ir pirmosios pakopos studijų programas bei 4 antrosios pakopos programas (tarp jų į naują pirmosios pakopos studijų programą „Akušerija“);
taip pat buvo skelbiamas atskiras konkursas į Farmacijos programos studijas farmakotechnikams bei Slaugos (neakivaizdiniu būdu), turintiems aukštesnįjį ar aukštąjį neuniversitetinį išsimokslinimą programas.
LSMU VA priėmimas buvo vykdomas į vieną vientisųjų studijų programą (veterinarinė medicina) ir dvi pagrindinių (veterinarinė maisto sauga ir gyvulininkystės technologija) studijų
programas, kur studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine (neakivaizdinis mokymosi būdas) studijų formomis.
Abi LSMU sudarančios institucijos (KMU ir LVA) 2010 m. priėmimą vykdė atskirai, kadangi
LR Seimo nutarimu dėl Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo sujungimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą būdu numatyta, kad naujas
universitetas savo veiklą pradeda nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Iš viso į LSMU 13 vientisųjų ir pirmosios pakopos studijų programas priėmimas vyko LAMA BPO sistemoje, į kitas programas
priėmimas vyko tik Universitete.
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2010 m. priėmimo planas buvo patvirtintas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2010 m.
kovo 5 d. įsakymu Nr. V-302: į valstybės finansuojamas vietas leistinas priimti studentų skaičius
buvo nustatomas atsižvelgiant į studijų programų, į kurias planuota priimti 2008 m., valstybės
finansuojamų vietų planus. Universitetuose į studijų programų valstybės finansuojamas vietas
buvo galima priimti ne daugiau kaip 150 proc. palyginti su 2008 m.
2010 metų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA
BPO) priėmimas pradėtas vykdyti nuo 2010 metų gegužės 25 d. Siekiant išdalyti visus „krepšelius“ (BP) iki rugpjūčio 4 d. buvo vykdomas dviem pagrindinio priėmimo etapais; rugpjūčio
5–12 d.d. vyko papildomas bendrasis priėmimas. Buvo galima teikti bendrą prašymą į universitetus ir į kolegijas, kiekvienu atveju nurodant po 12 pageidavimų.
Po pagrindinio priėmimo pirmojo etapo pagal pasirašytų valstybės finansuojamų vietų sutarčių skaičių dvi LSMU programos – medicina (4 vieta) ir odontologija (10 vieta) užėmė pozicijas pirmajame dešimtuke.
Iš viso į LSMU vientisųjų ir pagrindinių studijų programas BP sistemoje buvo paduoti 9582
prašymai; pirmuoju pageidavimu LSMU programos nurodyta 1660 prašymų. Į mokamas LSMU
vietas iš viso pateikti 1935 prašymai, tai sudaro 20,19 % nuo bendro skaičiaus; pirmu pageidavimu – 181 prašymas, sudaro 10,9 % nuo bendro skaičiaus. Daugiausia prašymų buvo pateikta
į Medicinos programą.
Į LSMU MA slaugos neakivaizdinę programą pageidavo stoti 58, į farmacijos vientisųjų studijų programą farmakotechnikams – 2.
Laikantis ŠMM patvirtintos tvarkos ir principų vienas asmuo galėjo gauti du kvietimus – vieną į vf, antrą – į vnf vietą. BP pirmajame etape skelbiant kvietimus į mokamas vietas, paaiškėjo,
kad didelė dalis stojančiųjų gavo abu kvietimus į tos pačios programos abi finansavimo formas, t. y. kvietimai susidubliavo. Dėl to kviečiamųjų sąrašuose į mokamas vietas buvo pateikta
daugiau pavardžių, nei nurodyta AM priėmimo kvotose. Sutrikus LAMA IT sistemai, įvyko
sisteminė kvietimų skaičiavimo klaida, kuri iškėlė problemą 5 LSMU programose: paskutinio
pakviestojo balas buvo gerokai mažesnis negu dalies aukščiau už jį konkursinėje eilėje buvusių, bet nepakviestų stojančiųjų. Šios klaidos ištaisyti prieš paskelbiant kvietimus Universitetas
nespėjo, nes kvietimai buvo skelbiami pavėluotai ir aukštajai mokyklai nespėjus patikrinti. Kadangi stojantieji pamatė kvietimų diagramas, dalis nepatenkintųjų LAMA BPO prezidentui pateikė apeliacijas, kurias šis peradresavo LSMU, prašydamas padėti spręsti situaciją. 2010 m. liepos 28 d. buvo sukviestas LSMU MA priėmimo komisijos posėdis, kuriame nutarta patenkinti
apeliacijas ir su apeliantais pasirašyti valstybės nefinansuojamų vietų sutartis: 1 farmacijos programoje, 5 kineziterapijos programoje, 9 medicinos programoje ir 10 odontologijos programoje.
Tokiu būdu į kai kurias programoas priimta daugiau negu buvo planuota (protokolo Nr.1). Po
BP LSMU iš viso pasirašė sutartis su 868 pirmakursiais. Iki BP pabaigos buvo gautos dar 7 apeliacijos. Jos buvo svarstomos ir sprendimai priimami fakultetų priėmimo komisijų posėdžiuose
2010 m. rugpjūčio 19 d. Fakultetai į visas apeliacijas atsižvelgė. Pagrindinio priėmimo metu į
slaugos neakivaizdinę programą pakviesta 56, į farmacijos programą farmakotechnikams – 27.
Po antrojo BP etapo paaiškėjo, kad į Socialinio darbo medicinoje programą sutartis pasirašė
tik 4 mokantys už studijas studentai. Aukštosioms mokykloms buvo palikta teisė nesurinkusių
minimalaus skaičiaus programų studentus pakviesti į kitą savo aukštosios mokyklos programą.
Kadangi minėti 4 asmenys buvo nurodę LSMU MA slaugos arba ergoterapijos programas, 2010
m. liepos 19d. Slaugos fakulteto priėmimo komisijos posėdyje jiems buvo pasiūlyta pereiti į šias
programas. Visi pasirašė naujas sutartis, todėl socialinio darbo medicinoje programoje į I kursą
studentų nepriimta.
2010 m. BP pageidavimų skaičius palyginti su 2009 m. sumažėjo apie 29 proc. (2.2.2. paveikslas), bendras pageidavimų studijuoti LSMU (KMU + LVA) skaičius 2010 m. sumažėjo tik 629, t. y.
apie 6 proc. (2.2.3. paveikslas): MA (buv. KMU) pateiktų pageidavimų sumažėjo 775, t. y. 9 proc.,
o VA (buv. LVA) pateiktų pageidavimų skaičius netgi 166, t. y. 9,8 proc. padidėjo (2.2.4. pav.).
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433189

2009 metai
307767

2010 metai
39520

Prašymuose nurodyta
iš viso AM pageidavimų

43523

Įteiktų prašymų skaičius

2.2.2. pav. LAMA BPO pateiktų prašymų ir pageidavimų 2009 m. ir 2010 m. palyginimas

10211

2009 metai
9582

2010 metai

Bendras skaičius
2.2.3 pav. Bendro pageidavimų studijuoti LSMU (KMU + LVA) skaičiaus 2009 m. ir 2010 m. palyginimas
8722

2009 metai

7947

2010 metai
1489
KMU

1635
LVA

2.2.4. pav. Pageidavimų studijuoti LSMU sudarančiose akademijose (buvęs KMU ir LVA)
2009 m. ir 2010 m. palyginimas

Gana stabilūs konkursai į medicinos, odontologijos, farmacijos, kineziterapijos programas;
ypač padidėjo konkursas į slaugos programą, didelis konkursas buvo į naują akušerijos programą.
2010 m. visai krypčių grupei konkursinis balas buvo skaičiuojamas pagal vienodą „krepšelio“ konkursinio balo formulę. Gyvybės mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupei konkursinį balą sudarė biologijos, lietuvių kalbos ir chemijos valstybinių brandos egzaminų įvertinimai
ir užsienio kalbos metinis pažymys; medicinos ir sveikatos krypčių grupei – biologijos, lietuvių
kalbos ir chemijos arba matematikos valstybinių brandos egzaminų įvertinimas ir matematikos
arba chemijos metinis pažymys. Teorinis didžiausias konkursinis balas galėjo būti 20,8, o pagal geriausiųjų eilės sudarymo tvarką olimpiadų ir jaunųjų mokslininkų konkursų laureatams
buvo pridedami papildomi balai. Į valstybės finansuojamą vietą BP pirmajame etape medicinos
ir sveikatos krypčių grupei žemiausias konkursinis balas buvo 19,18; papildomame priėmime –
19,12; gyvybės mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupei – pirmajame etape žemiausias konkursinis balas buvo 16.12, papildomame priėmime – 15,44. Tai lėmė jau minėtas mažesnis negu
buvo ŠMM patvirtintas medicinos ir sveikatos krypčių grupės programų finansavimas ir netolygus valstybės finansuojamų vietų tarp krypčių grupių paskirstymas. Todėl ne tik LSMU, bet ir
kituose Lietuvos universitetuose slaugos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos krypčių studijų
programos gavo tik po kelis „krepšelius“ arba negavo nė vieno.
Džiugu, kad į LSMU priimama vis daugiau šimtukininkų, 2010 m. sutartis pasirašė 65.
LSMU MA buvo organizuojamas pakartotinis papildomas priėmimas į laisvas po BP valstybės nefinansuojams vietas. Prašymus padavė 54 asmenys. Kadangi fakultetų priėmimo komisijose buvo apsvarstyta galimybė dalį įstojusių į I kursą perkelti į aukštesnius kursus, nes jie yra
įvykdę I kurso programą, atsirado laisvų vietų, į kurias per papildomą priėmimą buvo pakviesti : OF – 16 (visi padavę prašymus); į FF – 4 (1 nepakviestas su mažesniu negu 50 % konkursinio
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balo); į SlF – 5 (1 nepakviestas su mažesniu negu 50% konkursinio balo); į MF iš 25 pateikusių
prašymus pakviesta 16.
Iš viso po BP ir PP į LSMU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas priimti 986 I
kurso studentai. Pažymėtina, kad visiškai pasikeitė LSMU studentų finansavimo santykis – į
valstybės finansuojamas vietas priimta tik 43,3% studentų; kiti 56,7% studijuos savo lėšomis.
Antroji studijų pakopa (magistrantūra)
2010 m. į LSMU antrosios pakopos studijų programas iš viso priimti 157 studentai, iš jų
106 – į valstybės finansuojamas vietas ir 51 – į valstybės nefinansuojamas vietas.
LSMU Medicinos akademijoje 2010 m. priėmimas vyko į 4 programas. Iš viso į pirmąjį kursą
priimti 73 valstybės finansuojami ir 38 valstybės nefinansuojami studentai. Į į programos Klinikinė slauga (nuolatinė studijų forma) valstybės finansuojmas vietas priimta 10; į programos
Fizinė medicina ir reabilitacija (nuolatinė studijų forma) valstybės finansuojamas vietas – 21; į
programos Visuomenės sveikata (nuolatinė studijų forma) valstybės finansuojamas vietas – 22,
valstybės nefinansuojamas vietas – 1; į programos Visuomenės sveikatos vadyba (nuolatinė ir
ištęstinė studijų forma) valstybės finansuojamas vietas – 20, valstybės nefinansuojamas vietas –
37 studentai.
LSMU Veterinarijos akademijoje priėmimas vyko į 3 antrosios studijų pakopos programas,
kurios vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų formomis (2.2.1. lentelė). Bioverslo vadybos magistrantūros studijos pradėtos vykdyti tik šiais metais.
2.2.1. lentelė
2010 m. priėmimo į VA antrosios pakopos studijų programas skaičiai
Programa

Iš viso priimta

Bendras skaičius (vf+vnf)

vf

vnf

Gyvulininkystės technologija (NL)

13

0

13

Gyvulininkystės technologija (I)

0

0

0

Veterinarinė maisto sauga (NL)

20

1

21

Veterinarinė maisto sauga (I)

0

6

6

Bioverslo vadyba (NL)

0

2

2

Bioverslo vadyba (I)

0

4

4

Iš viso

33

13

46

Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma; vf – valstybės finansuojamos vietos;
vnf – valstybės nefinansuojamos vietos

Išvados
1. 2010 m. į LSMU pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų programas iš viso
priimti 1143 studentai.
2. Lietuvos sveikatos moklsų universiteto studijų programos yra patrauklios ir konkurencingos Lietuvos universitetų sektoriuje.
3. Nepaisant nepalankių valstybės finansuojamų vietų finansavimo sąlygų ir to, kad medicinos ir sveikatos krypčių grupėje buvo paskirstyta 100 vietų mažiau negu planuota, LSMU
priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų I kursą rezultatai yra geri, Universitetas gavo 59,03 % visų medicinos ir sveikatos krypčių programų grupėje paskirstytų valstybės
finansuojamų vietų ir 41,98 % visų paskirstytų biomedicinos srities valstybės finansuojamų vietų.
4. Visiškai pasikeitė LSMU studijų finansavimo struktūra: valstybė remia tik 43,3% 2010 m.
priėmimo studentų studijas; 56,7% pirmojo kurso studentų priimti studijuoti savo lėšomis.
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2.3. Fakultetų veiklos sritys ir rezultatai
MEDICINOS AKADEMIJOS FAKULTETAI
MEDICINOS FAKULTETAS
1. Pagrindinės fakulteto veiklos sritys
1.1. Sudarymas galimybių studentams medikams įgyti reikiamą universitetinio lygio
fundamentinės medicinos žinių kiekį sudarant sąlygas tolesnėms klinikinėms studijoms.
1.2. Prielaidų absolventų sėkmingai tolesnei medicinos veiklai ir podiplominėms studijoms užtikrinimas suteikiant jiems prevencinės ir klinikinės medicinos teorinių ir
praktinių žinių bei įgūdžių ir gebėjimų.
1.3. Mediko asmenybės ugdymas suteikiant universitetinio lygio humanitarinių ir socialinių bei bioetikos žinių.
1.4. Studijų aplinkos tobulinimas stimuliuojant studentų ir dėstytojų kooperaciją.
1.5. Teigiamo požiūrio į mediko profesijos prasmingumą formavimas ir puoselėjimas.
Kitos veiklos sritys:
1.6. Nuolatinis dėstytojų edukacinės ir dalykinės kompetencijos kėlimas.
1.7. Studijų programos vidinės integracijos tobulinimas.
1.8. Probleminio mokymosi teorinės ir praktinės studijos, šio tipo mokymosi studijų planų, modulių, problemų formavimas ir aprašų ruošimas.
2. Rezultatai
2.1. 2009/2010 m. m. pertvarkyti studijų planai pagal problemino mokymosi principus.
2.2. 2009/2010 m. m. pakoreguoti 6 kurso studijų planai iki 10 kreditų (100 val.) apimties
prailginant klinikinės praktikos modulį (internatūrą); programa baigta Medicinos
programos baigiamuoju praktiniu (internatūros) egzaminu, kurį sėkmingai išlaikė
visi absolventai.
2.3. Gydytojų diplomai įteikti 239 šalies studentams ir 31 užsienio studentui. Programos
baigiamojo egzamino rezultatai geri. Net 48 absolventų žinios buvo įvertintos „Puikiai“ (10) ir 78 – „Labai gerai“ (9). Nepatenkinamų įvertinimų nebuvo.
2.4. Formuojant studijų programos ir planų pakeitimus, siekiant aukštesnės studijų kokybės, aktyviai dirba naujai sudaryta fakulteto „Studijų programos įgyvendinimo ir
vertinimo komisija“ ir „Studijų programos kūrimo ir vystymo komitetas“.
2.5. 93 Medicinos fakulteto dėstytojai tobulino edukacinę kompetenciją Dėstytojų edukacinės kompetencijos centre rengiamuose patobulinimo cikluose. 40 val. seminarų
cikle „Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika“ dalyvavo 5 MF dėstytojai, dėstytojų
edukacinės kompetencijos tobulinimo programos „Modulis Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymuose (40 val.) dalyvavo 93 MF dėstytojai.
3. Išvados
3.1. Ikidiplominės Medicinos programos studijos vykdomos tinkamai, intensyviai diegiama probleminio mokymosi sistema.
3.2. Intensyvėjo fakulteto tarptautiniai ryšiai ir tarpvalstybiniai studentų ir dėstytojų
mainai.
3.3. Fakulteto dėstytojų edukacinės kompetencijos kėlimas vyksta gana intensyviai.
3.4. Teigiami studentų apklausos rezultatai dėl atskirų dalykų studijų kokybės.
3.5. Nėra galimybės didinti į Medicinos fakulteto pirmąjį kursą priimamų studentų skaičiaus.
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4. Kilusios problemos
4.1. Žymiai sumažėjęs studentų stipendijų fondas, keliantis gerai ir labai gerai besimokančių, bet stipendijos negaunančių studentų nepasitenkinimą.
4.2. Nepakankamos galimybės informacinėms technologijoms diegti į studijų procesą,
netobula, kelianti problemų, SIS informacinė sistema.
4.3. Nepakankamas mokslinių tyrimų lygis dėl finansavimo stokos.
4.4. Nepakankamas kai kurių padalinių aktyvumas siekiant tobulinti studijų procesą ir
materialinę bazę.
5. Problemų sprendimo būdai
5.1. Studentų probleminio mokymosi sistemos diegimas, toliau vykdant dalykų turinio
integraciją.
5.2. Informacinių technologijų studijų informavimo sistemos (SIS) proceso priežiūros tobulinimas.
5.3. Materialinės bazės gerinimas, naujų technologijų diegimas, racionalus fakulteto išteklių skirstymas.
5.4. Dalyvavimas išorinėse mokslinėse programose su kitų šalių institucijomis pritraukiant dalį finansavimo.
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
Fakultetas vadovaujasi Universitete priimtu studijų, mokslo ir klinikinės praktikos vienovės
principu. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1360, internatūros
studijos integruotos į odontologijos vientisųjų studijų programą.
2010 metais gydytojo odontologo diplomus gavo 116 studentų (16 iš jų – užsieniečiai) ir 22
Burnos higienos pagrindinių studijų absolventai. 23 Odontologijos fakulteto studentai studijavo
pagal LLP/Erasmus programą, 10 studentų pagal šią programą buvo atvykę į fakultetą iš užsienio šalių.
Fakultete dirba 71 dėstytojas pagrindinėse pareigose ir 36 asistentai nepagrindinėse pareigose. Pedagoginį fakulteto personalą sudaro 8 profesoriai, 18 docentų, 10 lektorių ir 54 asistentai. 50,03 proc. dėstytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose, yra apgynę daktaro ar habilituoto
daktaro disertacijas. Dėstytojai nuolat dalyvauja edukacinės ir dalykinės kompetencijos kėlimo
kursuose.
2010 metais baigta Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos rekonstrukcija, išplečiant ją ir pritaikant vaikų odontologijos bei profesionaliosios burnos higienos studijoms.
Odontologijos fakultetas neturi vientisos mokslo ir studijų bazės. Fakulteto patalpos yra
išdėstytos per tris universiteto pastatus, esančius įvairiose Kauno miesto vietose. Tai sunkina
studijų organizavimą, kyla problemų konsultuojant pacientus, teikiant specializuotas odontologijos paslaugas. Tikslinga statyti atskirą Odontologijos fakulteto pastatą, kuris sutelktų visas
odontologijos klinikas po vienu stogu. Tai supaprastintų studijų organizavimą, užtikrintų aukštesnį studijų lygį, mokslinių tyrimų efektyvumą, žymiai palengvintų odontologijos paslaugų
teikimą pacientams, pagerėtų personalo darbo sąlygos.
Išvados
• Fakultetas užtikrina kokybiškas studijas, rengia aukštos kvalifikacijos gydytojus odontologus ir burnos higienistus.
• Dėstytojai nuolat dalyvauja edukacinės ir dalykinės kompetencijos kėlimo kursuose.
• Odontologijos fakultetas aktyviai palaiko tarptautinius ryšius. Daugiau studentų ir dėstytojų dalyvauja tarptautinių mainų programose, į fakultetą atvyksta užsienio studentai.
• Būtina atlikti remontą Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.
• Būtina planuoti statyti atskirą Odontologijos fakulteto pastatą ar atlikti esamų pastatų
rekonstrukciją.
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FARMACIJOS FAKULTETAS
Pagrindinės veiklos sritys
a. studijų proceso vykdymas;
b. mokslo tiriamoji veikla;
c. visuomeninė veikla.
Studijų proceso vykdymas
2010 m. į Farmacijos fakultetą studijuoti farmacijos programoje priimti 102 studentai bei 33
asmenys į vientisąsias studijas farmakotechnikams.
Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr.1-73, Farmacijos vientisųjų studijų programa akredituota iki 2011 m. birželio 30 d.
Parengta programos savianalizė 2010-10-30 pateikta SKVC.
Farmacijos programos studijos yra vykdomos analizinės ir toksikologinės chemijos, vaistų chemijos, farmakognozijos bei vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedrose, kitų
LSMU padalinių 12 katedrų ir 3 klinikose, VDU botanikos sode, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, LSMU mokomojoje vaistinėje ir jos filialuose, LSMU universitetinių klinikų vaistinėje, užsienio šalių (Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Ispanijos, Lenkijos,
Čekijos) universitetuose ir vaistinėse. Praktika atliekama Lietuvos visuomeninėse bei ligoninių
vaistinėse. Baigus farmacijos studijas suteikiamas farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir
vaistininko profesinė kvalifikacija bei licencija užsiimti farmacine veikla.
2010 m. įgyvendintas farmacijos studijų programos atnaujinimas ir farmacijos programos
sandara visiškai atitinka farmacijos studijų bendruosius reikalavimus, kurie nustatyti Europos Tarybos (ET) direktyvomis ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Sutinkamai su ET 2005 m. rugsėjo 7 d. direktyvoje (2005/36/EEB) „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ nustatytais reikalavimais mokymo procesui universiteto diplomui gauti, LSMU
vykdoma farmacijos studijų programa užtikrina (a) pakankamas žinias apie vaistus ir vaistų
gamybai naudojamas medžiagas; (b) pakankamas žinias apie vaistų technologiją ir fizikinius,
cheminius, biologinius bei mikrobiologinius vaistų tyrimus; (c) pakankamas žinias apie medžiagų apykaitą, vaistų poveikį, toksinių medžiagų veikimą ir vaistų vartojimą; (d) pakankamas žinias moksliniams duomenims apie vaistus įvertinti, kad remdamasis šiomis žiniomis
asmuo galėtų pateikti tinkamą informaciją ir (e) pakankamos žinios apie teisinius ir kitokius
reikalavimus, susijusius su farmacijos praktika. Be to, vykdytas farmacijos studijų programos
atnaujinimas orientuotas į bendrąsias pasaulines farmacijos universitetinių studijų tobulinimo tendencijas bei nuolat tariamasi su išoriniais partneriais. Tai skatino studijuojančiuosius
naudotis galimybėmis rinktis studijų dalykus ir taip įgyti norimas žinias ir kompetencijas.
Dažniausiai buvo pasirenkami didėjančią svarbą įgaunantys farmacinės rūpybos, klinikinės
farmacijos, biofarmacijos, farmacinių biotechnologijų, šiuolaikinių analizės metodų studijų
dalykai.
Farmacijos programoje iš viso dėsto 58 farmacijos fakulteto dėstytojai. Dėstančių profesorių, docentų, lektorių, asistentų (su mokslo laipsniu ir be laipsnio), mokslo darbuotojų ir techninio personalo skaičiai pateikti 2.3.1. lentelėje. Aukšta pedagoginio personalo kvalifikacija:
profesoriai ir docentai sudaro apie 63 % visų fakulteto dėstytojų. Pakankama profesinė mokslinė fakulteto dėstytojų kompetencija: daktaro laipsnį turi apie 74 %. Farmacijos programos
dėstyme taip pat dalyvauja 72 kitų fakultetų katedrų dėstytojai. Vertinant pateiktus duomenis
galima teigti, kad dėstytojų kvalifikacija yra pakankama siekiant programos tikslų ir siekinių.

24

2.3.1.lentelė.
Farmacijos fakulteto pedagoginio personalo etatų kaita nuo 2006–2007 iki 2010–2011 m.m.
Personalo pareigybės/ etatais

Mokslo metai
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Profesoriai

7,24

6,25

7,75

8,75

8,75

Docentai

18,9

22,87

23,9

22,65

28,05

Lektoriai

20,85

21,15

11,9

11,56

5,33

–

–

–

–

1

13,75

9,25

12,25

15

14,25

Vyresnysis mokslo darbuotojas

–

–

–

–

0,5

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

–

–

–

–

1

Techninis personalas

22

22,25

26,75

26,75

26,75

Dr., asistentai
Asistentai be laipsnio

Farmacijos fakultete toliau diegiamas į praktiką ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas
projektas, kuris sukuria naujas galimybes e-studijoms plėtoti. Taip gerinama studijuojančiųjų prieiga prie mokomosios ir metodinės literatūros, sukuriamas papildomas studijų proceso
lankstumas, sudaromos sąlygos studentams individuliai komunikuoti su dėstytojais ir mokslininkais.
Veiklos rezultatai
1. Norinčių studijuoti ir studijuojančių farmacijos programą studentų skaičius kito nežymiai ir praktiškai išliko ankstesniųjų metų lygio.
2. Farmacijos vientisųjų studijų programą 2010 m. sėkmingai baigė ir magistro laipsnį gavo
92 asmenys.
3. Toliau sėkmingai vykdoma Farmacijos vientisųjų studijų programa farmakotechnikams,
2010 m. baigė trečioji pagal šią programą studijavusiųjų laida – 44 farmacijos magistrai.
4. Įgyvendintas farmacijos studijų programos dalykų atnaujinimas, programa papildyta
naujais dalykais, rodančiais farmacijos mokslo ir praktikos raidos tendencijas.
5. Vykdytas vadovėlių ir mokymo knygų (3 vnt.), kitų metodinių priemonių (1 vnt.) rengimas ir leidyba.
6. Planingai ir sėkmingai apgintos 2 mokslo daktaro disertacijos.
7. Pradėtas vykdyti „Santakos slėnio“ naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro
projektas.
Svarbiausios problemos
Nėra įvertintas farmacijos specialistų rengimo poreikis Lietuvoje, neištirtos parengtų specialistų įdarbinimo galimybės; nepakankama dėstomų studijų dalykų programų integracija padaliniuose riboja veiksmingą žinių perteikimą; nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas daugeliui studentų riboja galimybes dalyvauti tarptautinėse mainų programose bendradarbiaujant
su kitais Europos universitetais bei naudoti studijų procese mokomąją literatūrą užsienio kalbomis; dar nevisiškai patenkinamas vadovėlių lietuvių ir anglų kalbomis poreikis; ribotas laboratorijų aprūpinimas reikalinga aparatūra; mokymo procesą sunkina studijų proceso vykdymas
skirtingose universiteto vietose.
Papildoma grėsmė kyla dėl perspektyvių dėstytojų ir mokslininkų siekio sumažinti savo darbo krūvį arba migracijos į kitas valstybines, mokslinių tyrimų ir verslo institucijas; dažniausiai
deklaruojama tokio proceso priežastis yra darbo užmokesčio skirtumai. Dėl tos pačios priežasties
jauni mokslininkai papildomai dirba ir taip mažėja jų veiklos efektyvumas ir produktyvumas.
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Problemų sprendimo būdai ir siūlymai tobulinti padalinio veiklą
Toliau diegiama atnaujinta farmacijos programa, įtraukiant į šį procesą daugiau fakulteto
vidinių resursų bei aktyviai bendradarbiaujant su kitais LSMU studijų ir mokslo padaliniais.
Jie įtraukiami į visų sričių farmacijos specialistų profesinio tobulinimo sistemos plėtrą bei naujų šiuolaikinių mokymo technologijų (e-mokymo) diegimą. Nuosekliai atnaujinama farmacijos
programos materialinė bazė. Sukuriamos prieigos akademinei bendruomenei prie tarptautinių
farmacijos mokslinių publikacijų bazių. Skatinamas bendradarbiavimas su farmacijos verslu,
integruojant farmacijos studijas ir praktiką, dalyvaujant tarptautinėse mainų programose keičiantis studentais ir dėstytojais. Remiamas fakulteto mokslininkų dalyvavimas teikiant paraiškas nacionaliniams mokslo projektams, struktūriniams ES fondams. Daugelis minėtų problemų
bus efektyviai sprendžiama 2011 m. pradėjus funkcionuoti „Santakos slėnio“ naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrui.
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
Pagrindinės veiklos sritys
Visuomenės sveikatos specialistai rengiami bei tobulinami pagrindinėse, magistrantūros,
doktorantūros studijose bei profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, atliekami visuomenės sveikatos moksliniai tyrimai, konsultuojama sveikatos programų rengimo, sveikatos vertinimo bei sveikatos politikos klausimais. Imamasi konkrečių pastangų doktorantūros teisei
drauge su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis bei naujų magistrantūros programų LSM
ir jungtinių su užsienio partneriais, kurti. Aktyviai vykdomi tarptautinių studentų bei dėstytojų
mainų su Australijos bei Europos universitetais projektai, pasirašomos naujos sutartys. Studijų
programos nuolat tobulinamos. Dalyvaujama dėstant doktorantūros studijų disciplinas: „Modernioji visuomenės sveikata“. Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija“, „Sveikatos mokslinių
tyrimų epidemiologija“, „Partnerystė ir bendravimas sveikatos priežiūroje“ bei „Bioetika“. Šeimos medicinos klinikoje vykdomos šeimos medicinos rezidentūros studijos, 5 akivaizdiniai ir
3 nuotoliniai tobulinimo kursai šeimos gydytojams. Rengiamas naujas VSF pastato projektas,
vyksta fakulteto padalinių bei studijų dalykų pertvarka.
Padalinio veiklos rezultatai
Dalyvavimas projektuose
VSF aktyviai plėtojo tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvavo daugelyje mokslo bei mokymo
projektų ir programų.
1. COST programos projektas IS0603 HOME „Migrantų ir tautinių mažumų sveikata ir socialinė rūpyba Europoje“; 2007–2011.
2. 2008 m. laimėtas ir 2010 m. užbaigtas KMU psichiatrijos klinikos ir šeimos medicinos klinikos projektas – mokymo kursai „Psichikos sutrikimu prevencijos užtikrinimas Lietuvoje tobulinant bendrosios praktikos gydytoju kompetencija“. Projekto suma 440 000 Lt EU
lėšų, trukmė 2009- 09- 01 – 2010 -11 30.
3. Leonardo da Vinci projektas GAP „Bendrosios praktikos gydytojų kompetencijų spragų
užpildymas Europos rinkos kontekste“, 2008–2010.
4. Parengtas projektas ir gautas finansavimas 2010–2013 metams iš Interreg IVB programos
pagal projektą „ICT4Health“.
5. „Elder abuse: A multinational prevalence survey – ABUEL”. Projekto koordinacinis centras – Karolinskos institutas (Švedija).
6. „European best practices for improving access, quality and appropriateness of migrant
health care (EUGATE)“. Pagrindinis koordinacinis centras – Queen Mary and Westfield
koledžas, Londono universitetas (Jungtinė Karalystė).
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7. „European Urban Health Indicators System Part Two: Urban Health Monitoring and
Analysis System to Inform Policy“. Pagrindinis koordinacinis centras – Mančesterio universitetas (Jungtinė Karalystė).
8. Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics (NNPMME). Projekto
koordinatorius – Linčiopingo universitetas.
9. Promoting the Elderly in Clinical Trials (PREDICT) 7 framework. Projekto koordinatorius – Keele universitetas.
10. Vėžių sergančių pacientų skausmo barjerų kontrolė. Projekto koordinatorius Kopenhagos universitetas.
11. European Network of Research Ethics Committees (EUREC NET). Projekto koordinatorius Liono universitetas. (tęsiamas 2010 m.).
12. 7 FW „Quality and Costs of Primary Care in Europe, EUPrimcare“ Grant agreement
No241595. Trukmė: 36 mėnesiai. Projekto koordinatorius Instituto de Salud Carlos III,
Madrid.
13. 7FW CERCA „Community – embedded Reproductive Health Care for Adolescents”
(Projekto Nr. 241615) Trukmė 48 mėn.
14. „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų
metodikos kūrimas bei diegimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001).
15. VSF kartu su Slaugos fakultetu vykdė struktūrinių fondų projektą „Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas“.
16. Parengtas konkursui tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Studentų – sveikatos lyderių – nuostatos sveikatos atžvilgiu identifikacijos asmeninė bei socialinė dimensijos
ir indėlis šiuolaikinės bendruomenės gyvenimo kokybės pokyčiuose“ (S. Laskienė,
A. Blaževičienė, G. Urbonas).
VSF padalinių reikšminga veikla ir pasiekimai
Sveikatos vadybos katedra, įgyvendindama Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) iniciatyvą, kartu su Akušerijos ir ginekologijos klinika organizavo tarptautinius mokymo kursus
„Operaciniai reprodukcinės sveikatos tyrimai“ rusų ir anglų kalbomis. Pradėtas kurti PSO bendradarbiaujantis centras reprodukcinės sveikatos vadybos srityje. 2010 m. lapkričio mėn. organizuoti tarptautiniai kursai rusų kalba „Efektyvus sveikatos priežiūros sistemos valdymas“
(Kazachstano specialistams). Katedros darbuotojai dalyvavo trijuose tarptautiniuose ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose. Katedroje buvo toliau plėtojamos sveikatos vadybos, lyderystės, sveikatos priežiūros kokybės, sveikatos teisės, visuomenės sveikatos, sveikatos
ir jos priežiūros netolygumų, globalios sveikatos studijos.
Aplinkos ir darbo medicinos katedra aktyviai dalyvavo šeimos gydytojų tobulinimo veikloje, 2010 m. tobulinimo kursuose „Darbo medicina“ dalyvavo daugiau nei 200 šeimos gydytojų
iš įvairių Lietuvos regionų.
Filosofijos ir socialinių mokslų katedra dalyvavo tarptautiniame mokslinio tinklo mokslo ir
švietimo srityje kūrime kartu su Krokuvos Jogailos universitetu, Vroclavo, Gdansko, Poznanės
ir Bialystoko medicinos universitetais.
Profilaktinės medicinos katedra 2010 m. parengė 6 projektus ir gavo finansavimą pagal nacionalinę mokslo programą „Lėtinės neinfekcinės ligos“. bendra projektų finansavimo apimtis
siekia 1 mln. litų. Katedros darbuotojai dalyvavo tarptautiniuose projektuose pagal ES FP7 ir
ES Interreg programas, koordinavo tarptautinį „Baltic Heart“ tyrimą. Įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį su Kanados Albertos universiteto Visuomenės sveikatos mokykla organizavo
mokymo seminarą fakulteto dėstytojams „Lyderystės ugdymo pagrindai“. Katedroje buvo toliau plėtojamos sveikatos ekonomikos, žmogiškųjų sveikatos išteklių planavimo, e-sveikatos,
sveikatos politikos, sveikatos psichologijos, edukologijos, epidemiologijos studijos.
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Šeimos medicinos klinika kartu su KMU Psichiatrijos klinika įvykdė mokymo kursus pagal
projektą „Psichikos sutrikimų prevencijos užtikrinimas Lietuvoje tobulinant bendrosios praktikos gydytojų kompetenciją“, dalyvavo Leonardo da Vinci projekte „GAP: Bendrosios praktikos
gydytojų kompetencijų spragų užpildymas Europos rinkos kontekste“. 2008–2010 m. katedros
darbuotojai pradėjo dalyvauti trijuose naujuose 7BP projektuose.
Kilusios problemos ir jų sprendimas. Siūlymai veiklai tobulinti
Šiuolaikiškai įrengtų kompiuterių klasių bei auditorijų ir šiuolaikinių technologijų (kompiuterių, dauginimo, skaitymo įrangos, etc.) stoka. Fakulteto lūkesčiai – universiteto reorganizacijos
bei renovacijos procese bus išplėtota šiuolaikinius studijų poreikius atitinkanti infrastruktūra.
Naujų mokslinės veiklos projektų ir finansavimo bei motyvavimo galimybių paieška, tiek
šalies, tiek tarptautiniu mastu, reikalauja žmogiškųjų išteklių ir ilgalaikės perspektyvos (pvz.
LMT, ES struktūrinių Framework bei kitų stambių projektinių paraiškų rengimas ir projektų
vykdymas). Sudėtinga darbuotojus įtraukti į projektų veiklą dėl darbo krūvių apribojimo ir
mažo valandinio įkainio. Sudėtinga ir ne visada efektyviai veikianti viešųjų pirkimų tvarka.
Reikėtų efektyviau spręsti šias organizacines problemas.
Fakultete numatomi veiksmai studijų programoms tobulinti
1. Tobulinant visuomenės sveikatos programas, laikytis ASPHER rekomenduojamų kriterijų Europos visuomenės sveikatos mokykloms.
2. Standartizuoti ir periodizuoti studijų kokybės vertinimą. Atlikti studijų kokybės vertinimo tyrimus.
3. Įtraukti į studijų planavimą, vertinimą ir gerinimą Alumni bei studentų organizacijas.
Plačiau taikyti šiuolaikines mokymo ir vertinimo metodologijas.
4. Rengti ir nuolat tobulinti dėstytojus.
5. Rengti naujas ištęstinių bei neakivaizdinių studijų programas bendradarbiaujant su VA.
6. Didinti vykdomų studijų programų tarptautiškumą.
7. Skatinti geriausių magistrų diplominių darbų autorius tęsti studijas doktorantūroje.
8. Plačiau taikyti nuotolinio mokymo metodikas (tobulinti mokėjimo už nuotolines studijas
dėstytojams mechanizmą).
9. Programų pokyčius įgyvendinti laipsniškai, aptarti juos bendruose dėstytojų, studentų
bei Alumni susirinkimuose.
10. Stiprinti fakulteto ryšius su darbdaviais. LSMU interneto puslapyje nuolat skelbti informaciją apie siūlomas darbo vietas fakulteto absolventams. („Atvirų durų“ dienos darbdaviams).
11. Organizuoti nacionalines ir tarptautines konferencijas ir seminarus visuomenės sveikatos bei sveikatos vadybos tematika.
12. Bendradarbiauti ir keistis informacija apie studijų programas su kitais universitetais, rengiančiais visuomenės sveikatos specialistus.
13. Plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio partneriais. Įtraukti į mokymo procesą daugiau kitų
Lietuvos universitetų ir užsienio dėstytojų.
14. Skatinti Europos struktūrinių fondų projektų rengimą.
15. Plėtoti tobulinimo kursų rengimą rusų kalba Kazachstano ir Tadžikistano visuomenės
sveikatos bei sveikatos vadybos specialistams.
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SLAUGOS FAKULTETAS
Padalinio veiklos sritys
1. Studijos
1.1. Studijų programos
• Fakultete vykdomos 9 studijų programos: 5 pirmosios pakopos – „Slauga“ (po vidurinės
mokyklos; neakivaizdinės studijos baigusiems kolegijas), „Ergoterapija“, „Kineziterapija“, „Socialinis darbas“, „Akušerija“; 4 antrosios pakopos, „Klinikinė slauga“, „Fizinė
medicina ir reabilitacija“ (į „Kineziterapijos“ bei „Ergoterapijos“ programas priėmimas
nevyko, tačiau yra studijuojantys antrajame kurse);
• registruotos dvi naujos programos: pirmosios pakopos „Akušerijos“ programa, priimta
19 studentų į pirmąjį kursą; antrosios pakopos „Fizinė medicina ir reabilitacija“, priimta
21 studentas;
• „Kineziterapijos“ pirmosios pakopos studijų programoje pirmajame kurse suformuotos
3 grupės (sėkmingo studentų priėmimo metu į I kursą priimta 41 studentas);
• baigiama rengti nauja antrosios pakopos studijų programa „Sveikatinimas ir reabilitacija
fiziniais pratimais“, parengta kartu su dar trijų užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis
(HARPE projektas);
• parengta pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ savianalizės suvestinė, atlikta
akreditacijos procedūra, programa akredituota 3 metams;
• 2010 m. studijas baigė 128 absolventai: Slaugos studijų programą – 70, Kineziterapijos –
14, Ergoterapijos – 6, Socialinio darbo medicinoje – 11, magistrantūros programas – 27
absolventai;
• laipsnio nesuteikiančios studijų programos: Reabilitacijos klinika vykdo dvi rezidentūros programas – „Fizinė medicina ir reabilitacija“ ir „Sporto medicina“, Geriatrijos klinika vykdo vieną – „Geriatrija“;
• dalyvaujama kitų fakultetų studijų programose; įdiegtos probleminės studijos MF IV k.
studentams, kuriems Reabilitacijos klinikos dėstytojai dėsto 2-juose moduliuose;
1.2. Mokymo priemonės
• Parengta 1 metodinė priemonė;
• Biblioteka papildyta naujomis knygomis, pirktomis už ES finansuojamo projekto lėšas.
1.3. Ekspertinė veikla
• Dalyvauta ES Plėtros direktorato ir Techninės pagalbos bei informacijos pasikeitimo instrumento (TAIEX, Briuselis) informaciniame daugiašaliame seminare, skirtame slaugytojų vaidmens Europos integracijos procese klausimams; Banja Luka, Bosnija ir Hercegovina, O.Riklikienės pranešimas „Įstojimas į ES: 2005/36 EB direktyvos įgyvendinimas
Lietuvoje – edukacinis pritaikymas“.
1.4. Vykdyti projektai
• Lietuvoje
▪▪ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-k-01-066;
▪▪ LGVS mokymų projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų
kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“, projekto Nr. VP1-1.1-SADM06-k-01-072
• tarptautiniai
▪▪ penkių Europos universitetų Erazmus projektas „Empowering the Professionalization of
Nurses through Mentorship (EmpNURS)“, 510111-LLP-1-2010-1-FI-ERASMUS-ECUE;
▪▪ šešių Europos universitetų Erazmus projektas studijų programos “European Masters
in Health Rehabilitation through Physical Exercise in Non-clinical Settings” sukūrimui
(HARPE);
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▪▪
▪▪

penkių Europos universitetų projektas „Inovatyvaus ergoterapeutų bakalaurų rengimo programa“ (IOT);
EU-US Atlantis programos finansuojamas projektas „Integrating Self-Management and
Palliation Concepts (IMAPCT): Health Policy and Nursing Education Implications“, dalyvaujant dviem JAV universitetams ir Dundee universitetui (JK).

1.5. Tarptautinis bendradarbiavimas
• tęsiamos studentų ir dėstytojų mainų programos pagal Erasmus LLP programą;
• pasirašytos trys naujos bendradarbiavimo sutartys su Provinciale Hogeschool Limburg (Belgija), Seinäjoki University of Applied Sciences (Suomija), Turku University of Applied Sciences
(Suomija)
• dalyvavimas teminio daugiaprofesinio (slauga, ergoterapija, kineziterapija, akušerija,
socialinis darbas) Rosa-Linea tinklo, vienijančio Skandinavijos šalis, veikloje (intensyvūs
1 sav. kursai Arkada universitete, Suomija; studentų ir dėstytojų mainai; koordinatorių
susitikimas, vykęs Kaune, LSMU); finansuojamas iš Nordplus programos;
• dalyvavimas teminio (slaugos) Nordinnet tinklo, vienijančio Skandinavijos šalis, veikloje
(intensyvūs 1 sav. kursai Stavanger universitete, Norvegija; studentų ir dėstytojų mainai;
finansuojamas iš Nordplus programos.
• dalyvavimas 13-oje tarptautinėje intensyviojoje programoje („Intensive course International Comparative Nursing Module“), Hanze universitetas, Groningenas, Olandija.
1.6. Infrastruktūra
• paskaitos ir seminarai vyksta tvarkaraštyje nurodytose bendrosiose universiteto auditorijose, fakulteto padaliniams priskirtose auditorijose bei universitetinėje ligoninėje;
• naujų patalpų fakulteto reikmėms nebuvo skirta;
• atliktas remontas Slaugos ir rūpybos katedros dėstytojų trijuose kabinetuose;
• įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą „Studijoms skirtos infrastruktūros, bazinės
įrangos atnaujinimas kuriant Lietuvos sveikatos mokslų universitetą“ numatyta MLK
vieną aukštą skirti Slaugos fakulteto reikmėms.
1.7. Kita
• Veikia studentų moksliniai būreliai: Reabilitacijos, Ergoterapijos, Sporto medicinos, Alternatyviosios medicinos, Kineziterapijos;
• Slaugos studijų programos studentai atnaujino Slaugos studentų bendrijos veiklą;
• organizuoti trys seminarai dalyvaujant lektoriams iš užsienio: „Competence based learning
and reflection“, „Diversity and intercultural competencies“, „Advanced Nursing Practice“;
• Įsigyta naujų mokymo priemonių, skirtų studijų procesams įgyvendinti;
• Kineziologijos ir sporto medicinos katedra bendradarbiaudama su Veterinarijos akademijos Kūno kultūros katedra VA patalpose pradėjo vesti naujus tinklinio užsiėmimus.
2. Šviečiamasis darbas
2.1. Šviečiamasis darbas pagal pasirašytas sutartis: Sutartis (Nr. 1/BS-10) su Panevėžio
„Vilties“ vidurine mokykla projektui „Aš ir sveika aplinka“ vykdyti; 2) Projektas „Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“; 3) „Įstaigų vadovų grupinės supervizijos“
(projekto vykdytojas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
2.2. Skaitytos paskaitos: 1) Lietuvos Caritas; 2) Trečiojo amžiaus universitete; 3) Kauno
ir Vilniaus mokyklose, 4) Šiaulių ir Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
5) Kauno diabetu sergančių klubo „Insula“ nariams“; 6) Kauno pagyvenusios moters
veiklos centre „Juozapinė“.
2.3. Bendradarbiavimas: 1) dalyvavimas „Šviesuvos“ draugijos veikloje; 2) bendradarbiavimas su Kauno Panemunės senelių namais 3) NVO „Vaiko ir mamos paramos
fondas „Aušta“: vadovavimas savitarpio pagalbos grupėms, konsultavimas, resursų
paieška;
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2.4. Publikacijos: 1) straipsniai LSMU laikraštyje „AVE VITA, „Lietuvos medicinos kronikoje“; 2) nerecenzuojamas žurnalas gydytojams praktikams „Gerontologijos ir geriatrijos aktualijos“; 3) Kauno raj. Pedagoginės psichologinės tarnybos išleistas rekomendacinis leidinys.
3. Sveikatos priežiūros politikos formavimas (SAM lygiu)
• Dalyvavimas darbo grupėse rengiant dokumentus: 1) Medicinos normas „Bendrosios
praktikos slaugytojas“, „Bendruomenės slaugytojas“, „Kineziterapeutas“; 2) Intensyviosios terapijos ir anestezijos kvalifikacinius reikalavimus; 3) Geriatrijos profilio stacionarinių paslaugų specialiuosius reikalavimus; 4) Negalios ir darbingumo nustatymo tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dokumentus negaliai ir darbingumui
įvertinti; 5) SAM siuntimo į reabilitaciją dokumentus; 6) ruošiant Nacionalinės sveikatos
tarybos metinio pranešimo apie lėtines neinfekcines ligas.
4. Socialinės politikos formavimas (SADM lygiu)
• Dalyvavimas darbo grupėje, rengiančioje siūlymus dėl specialiųjų nuolatinės slaugos ir
nuolatinės priežiūros tvarkos aprašo tobulinimo.
Padalinio veiklos rezultatai
• Naujai akredituota pirmosios pakopos „Slaugos“ studijų programa.
• Pradėtos vykdyti dvi naujos studijų programos – „Akušerija“, „Fizinė medicina ir reabilitacija“.
• Studijų kokybė gerinama siekiant įsisavinti ES struktūrinę paramą, įsigyjant naujos mokymo literatūros bei rengiant naujas mokymo priemones, užtikrinant vidinį studijų kokybės vertinimą, vykdant tarptautinius su studijų procesu susijusius projektus bei plečiant tarptautinį bendradarbiavimą.
• Fakulteto mokslininkai dalyvauja formuojant Lietuvos sveikatos priežiūros, švietimo ir
mokslo bei socialinės apsaugos politiką, taip pat dalyvauja ekspertinėje veikloje tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje mokslinėje erdvėje.
• Fakulteto mokslinis-pedagoginis personalas aktyviai dalyvauja šviečiamajame darbe.
Išvados
• Fakultete vykdomos trijų pakopų studijos ir užtikrinama klinikinio, pedagoginio bei
mokslinio darbo integracija.
• Planuotas studijų, klinikinis, mokslinis, šviečiamasis bei politikos formavimo darbas
įvykdytas.
Kilusios problemos
1. Studijos, infrastruktūra
• per didelis studentų skaičius grupėse dėstant dalykus, formuojančius klinikinius įgūdžius;
• antrosios pakopos studijų programų mažas konkurencingumas lyginant su kitomis magistrantūros programomis;
• nepakanka iliustruotos vaizdinės medžiagos studijoms;
• ekspertų, dalyvavusių išoriniame „Slaugos“ studijų programos vertinime, rekomenduota tobulinti studentų vertinimo kriterijus bei praktikos atlikimo tvarką;
• Slaugos ir rūpybos katedros studijų reikmėms skirtos patalpos yra skirtingose Kauno
m. vietose ir tik iš dalies pritaikytos studijoms, o dideli atstumai tarp patalpų neleidžia
efektyviai ir racionaliai planuoti studijų ir mokslo proceso;
• nepakankamas auditorijų skaičius teoriniams ir klinikiniams dalykams dėstyti, trūksta
specializuotų įgūdžių formavimo auditorijų su įranga;
• informacijos technologijų priemonių stoka auditorijose;
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reikalingas remontas kai kuriose auditorijose bei mokslinio-pedagoginio personalo darbo vietose;
avarinės ir antisanitarinės būklės pagalbinės patalpos šalia sporto salės (M. Jankaus 2,
Kineziologijos ir sporto medicinos katedra) dušai, tualetai, persirengimo kambariai).

2. Kita
• lėšų trūkumas mokslo rezultatų sklaidai (dalyvavimui tarptautinėse konferencijose bei
straipsnių publikavimui prestižiniuose žurnaluose);
• 2010 m. besikeičianti ir Slaugos fakulteto studijų programoms itin nepalanki studentų
priėmimo į aukštąsias mokyklas ir studijų krepšelių skirstymo tvarka sunkina studijų
proceso organizavimą, ir taip pat optimizavimą.
Problemų sprendimo būdai
1. Infrastruktūros gerinimas
• tęsti Slaugos fakulteto ir reabilitacijos mokslo ir studijų bazės kūrimo darbus optimizuojant ir racionaliai planuojant patalpų išdėstymą, įrengiant specializuotas įgūdžių formavimo auditorijas bei modernizuojant auditorijas, kompiuterizuojant ir renovuojant
mokslinio-pedagoginio personalo darbo vietas;
• pagalbinių patalpų šalia sporto salės (M. Jankaus g. 2, Kineziologijos ir sporto medicinos
katedra) remontas;
• sportinės veiklos tolygus paskirstymas sporto bazėse (MA Kineziologijos ir sporto medicinos katedroje ir VA Kūno kultūros katedroje) pritaikant esamas patalpos sveikatos
ugdymui ir stiprinimui.
2. Studijų kokybės gerinimas
• slaugos ir reabilitacijos krypčių pirmosios pakopos studijose normatyvinį studentų skaičių grupėse mažinti iki 10;
• siekti didesnio studentų skaičiaus pirmosios pakopos „Slaugos“ studijų programoje siekiant suformuoti dvi grupes;
• įsigyti modernių metodinių priemonių studijų procesui tobulinti (kompaktinių diskų su
mokomąja vaizdo medžiaga, plakatų, judesius imituojančių muliažų, detalių funkcinių
skeleto modelių, naujų treniruoklių, diagnostikos priemonių, simuliatorių);
• atnaujinti studijų programas, atsižvelgiant į išorinių ekspertų rekomendacijas;
• taikyti naujus mokymo metodus, ypač – nuotolinio mokymo antrosios pakopos studijų
programose bei podiplominiuose kursuose ir taip pat tobulinti e-mokymą;
• atnaujinti ir gausinti privalomą studijų literatūrą;
3. Ieškoti papildomų šaltinių fakulteto veiklai finansuoti.
Siūlymai Slaugos fakulteto veiklai tobulinti
• pirmosios pakopos studijų optimizavimas:
▪▪ siekti racionalaus studijų programų ir studentų skaičiaus;
▪▪ skatinti studentų aktyvų dalyvavimą mokslinės draugijos veikloje bei kitokioje akademinės bendruomenės veikloje;
▪▪ tobulinti studijų programas pagal LR ŠMM bendruosius reikalavimus bei tarptautines rekomendacijas;
▪▪ tobulinti studentų pasiekimų ir įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus;
▪▪ tobulinti praktikų organizavimo tvarką įgyvendinant slaugos kryptyje praktikos vadovų programą.
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antrosios pakopos studijų optimizavimas:
▪▪ „Klinikinės slaugos“ studijų programą dėstyti neakivaizdiniu būdu (ištęstinė studijų
forma);
▪▪ įregistruoti naują reabilitacijos krypties studijų programą „Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais“.
bendradarbiaujant su studentų atstovybe įkurti fakulteto absolventų klubą (Alumni),
pradedant nuo virtualios bendruomenės įsteigimo;
studijų tarptautiškumo didinimas:
▪▪ siekti didesnio atvykstančių iš užsienio universitetų studentų bei dėstytojų skaičiaus;
▪▪ parengti „Slaugos“ pirmosios pakopos studijų programą anglų kalba;
plėsti tarptautinį bendradarbiavimą:
▪▪ bendradarbiavimo intensyvinimas su strategiškai svarbiais partneriais organizuojant
dėstytojų bei studentų mainų vizitus;
▪▪ jungtinių mokslinių projektų rengimas ir teikimas;
▪▪ tarptautinių seminarų ir konferencijų organizavimas;
formuoti aktualias mokslinių tyrimų kryptis, rengti interdisciplininius bendrus tarp fakulteto padalinių projektus ir siekti aktyvesnio mokslininkų grupių formavimosi;
ieškoti galimybių infrastruktūrai gerinti: tiek patalpų skaičiaus ir jų racionalus išdėstymo
didinimas, tiek patalpų aprūpinimas reikalingomis studijų ir mokslo priemonėmis;
gerinti dėstytojų darbo sąlygas: modernizuoti darbo vietas, racionaliai išdėstyti pedagoginį krūvį, sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją dalyvaujant konferencijose ir stažuotėse
užsienyje;
aktyviau bendradarbiauti su socialiniais partneriais;
aktyviai viešinti informaciją apie fakultete vykdomas studijų programas bendradarbiaujant su specialistų organizacijomis, mokyklomis, žiniasklaida.

VETERINARIJOS AKADEMIJOS FAKULTETAI
VETERINARIJOS FAKULTETAS
2009/10 m. m. Veterinarijos fakultete vykdoma veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programa, veterinarinės maisto saugos pirmosios pakopos ir magistrantūros nuolatinės ir ištęstinės
studijų formų programos bei veterinarinės medicinos rezidentūros 11 programų. Taip pat vykdomos papildomosios studijos baigusiems kitų aukštųjų mokyklų neuniversitetines studijas.
Vadovaujantis Visuomenės sveikatos studijų programos išorinio vertinimo ekspertų komisijos išvadomis ir siūlymu, SKVC 2010 07 12, Nr. 7-04-1408, veterinarinės maisto saugos studijų
programa akredituota trims metams.
Veterinarinės medicinos programa atitinka 2005/36/EU direktyvos reikalavimus ir suderinta su išoriniais partneriais. Programos atnaujinimas ir tobulinimas vykdomas pagal projektą
„Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų
ugdymas kodas. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-002 Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-002/7/2010“. Programa
rengiama dėstyti užsienio studentams ir planuojamas užsienio studentų priėmimas nuo 2011
metų. Tam tikslui nupirkta 683 vnt. vadovėlių anglų kalba už 208 888, 92 Lt.
Fakultete kasmet vis daugiau išleidžiama absolventų. 2010 m. iš viso parengti 143 veterinarijos gydytojai magistrai ir visuomenės sveikatos specialistai. Parengti pirmieji visuomenės sveikatos nuolatinių studijų magistrai (28) ir jiems įteikti diplomai. Baigusių fakultetą absolventų
skaičiaus dinamika 2003–2010 m. pateikta 2.3.1. paveiksle.
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2.3.1.pav. Veterinarijos fakulteto studijų programų absolventų skaičiaus dinamika

2010 m. Veterinarijos fakultete vykdant Senato 2010-10-29 nutarimu Nr. 3-05 patvirtintą „Pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamentą“, visose pakopose įgyvendinama
kaupiamojo balo vertinimo sistema vienoda su medicinos akademija. Fakulteto studentų duomenys integruoti į bendrąją LSMU SIS sistemą. Kuriama dalykų aprašų lietuvių ir anglų kalbomis duomenų bazė, skirta katedrų/klinikų/instituto etatiniam krūviui skaičiuoti bei diplomų
priedėliams rengti.
Studijų programos populiarinamos atvirų durų dienose, studijų mugėse, lankomos mokyklos, skleidžiama informacija per žiniasklaidos priemones, internetinėje svetainėje, rengiami
reklaminiai leidiniai.
Fakulteto darbuotojai dėstė visų pakopų studijų programose – bakalauro, magistro bei doktorantūros. Dėstytojai ir mokslininkai dalyvauja 13 projektų ir programų vykdyme.
Dėstytojai dėstė LSMU VA Josifo Taco melžimo mokymo centro (TMMC) programose: „Pienininkystės ūkio kontrolės ir priežiūros reikalavimai“, „Pieno supirkėjų mokymas“. „Ūkininkų
mokymas“, „Karvidžių dezinfekcija“, „Karvių tešmens priežiūra, dezinfekcija“, „Geriamo vandens kokybė ir įtaka žmogaus sveikatai, vandens teršimas ir kokybės gerinimo būdai“. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų kompetencijos ugdymui infekcinių ligų kontrolės ir likvidavimo klausimais.
Darbuotojai dalyvavo ekspertinėje ir vertinimo komisijų veikloje: „Pažangiausias ekologinis
ūkis“ (B. Bakutis), L. Šernienė vertino projektus programoje Eurika (techninė ekspertizė).
Pedagogonis personalas dalyvavo kuriant mokymo programas Kenksmingų likučių kontrolės vykdymas, Informacijos perdavimas maisto grandinėje, Gyvūnų gerovė, Kinologija.
Dėstytojai parašė 2 vadovėlius, 6 mokomąsias knygas, 9 metodinius nurodymus, vykdė užsakomuosius darbus.
Fakultete organizuoti renginiai. Gyvulių skerdenų vertintojų mokymo kursai. Seminarai:
Gyvūninio maisto mokslas ir kokybė, Kiaulių ligų patomorfologinė diagnostika. Kasmet rengiamos studentų mokslinės draugijos konferencijos. Organizuoti 7 sportiniai renginiai.
Kvalifikacijos kėlimas
Darbuotojai dalyvavo mokymuose: „Mokslininkų ir tyrėjų projektų valdymo kompetencijų
ugdymas “, „Maisto mokslo, inovacijų ir technologijų žinių komunikavimo įgūdžių ugdymas“
(KTU).
Pagal Erasmus dėstytojų mainų programą 5 dėstytojai vyko į užsienio šalis dėstyti, 2 buvo
išvykę į stažuotes. Sėkmingai apgintos 5 mokslo daktarų disertacijos.
Pagrindinės ateities gairės gerinat studijų programas ir dėstytojų kvalifikaciją.
• Gerinti veterinarų ir visuomenės sveikatos specialistų parengimą atsižvelgiant į globalizaciją, klimato kaitą, gyvūnų ir žmonių judėjimą;
• Daug dėmesio skirta gyvūnų sveikatai, zoonozėms, naujai pasireiškiančioms ligoms, per
sienas plintančioms ligoms, gyvūnų gerovei, maisto saugai; Mokomuosiuose dalykuose
akcentuoti visuomenės sveikatą.
• Siekti naujos globalios koncepcijos „Vienas pasaulis – Viena sveikata” įgyvendinimo;
• Gerinti studijų aplinką, skatinti studentų, absolventų ir dėstytojų bendradarbiavimą,
grįžtamąjį ryšį.
• Nuolat kelti dėstytojų kvalifikaciją dalykinę ir edukacinę kompetenciją.
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Išvados
1. Studentų skaičius fakultete nuolat didėja, kasmet vis daugiau išleidžiama absolventų;
2. Veterinarinės maisto saugos programa akredituota 3 metams, programoje daromi pakeitimai atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas. Programa papildyta naujais dalykais,
stiprinančiais programos pagrindų ir specialybės dalykų grupes visuomenės sveikatos
srityje integruojant LSMU Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojus.
3. Apgintos 5 mokslo daktarų disertacijos.
4. Aktyvėja pedagoginiai-moksliniai ryšiai tarp giminingų katedrų abiejose akademijose.
Problemos
• per mažai rengiama vadovėlių;
• didesnį dėmesį reikėtų skirti dėstytojų kvalifikacijos kėlimui;
• tobulintina darbuotojų skatinimo tvarka už darbuotojų aktyvumą rengiant naujas studijų programas, už didelės apimties mokslinę produkciją;
• per didelis studentų skaičių grupėse;
• trūksta naujos informacinės, kompiuterinės ir kitos įrangos, reikalingos studijų procesui;
• nepakankamas studentų baigiamųjų darbų finansavimas.
Problemų sprendimo būdai;
Aktyvinti dėstytojus, rengti daugiau vadovėlių. Trūkstant vadovėlių lietuvių kalba, versti
iš užsienio kalbų, parengti paskaitų konspektus. Daugiau lėšų skirti knygoms užsienio kalba
bei CD įsigyti. Daugiau lėšų skirti dėstytojų kvalifikacijai kelti, raginti dėstytojus aktyviau dalyvauti Erasmus mainų programoje. Skatinti dėstytojus už naujų studijų programų rengimą ir
mokslinę produkciją. Mažinti studentų grupių dydį vyresniuose kursuose, kada formuojami
profesiniai įgūdžiai. Planuoti ir įsigyti daugiau diagnostinės, kompiuterinės ir kitos įrangos,
reikalingos studijų procesui. Suvienodinti darbo krūvius paskirstant juos tolygiai tarp katedrų.
Mažinti pedagoginį krūvį ir didinti laiką moksliniams tyrimams. Daugiau lėšų skirti studentų
baigiamiesiems darbams rengti.
GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
Gyvulininkystės technologijos fakulteto prioritetinė veiklos kryptis – organizuoti kokybiškas
studijas, sukuriant sąlygas bei prielaidas rengti aukštos kvalifikacijos specialistus gyvulininkystės sektoriui. Fakultete atliekami gyvūnų genomo, ūkinių gyvūnų veislinės vertės nustatymo
BLUP metodu, mitybinių veiksnių įtakos gyvūnų produktyvumui didinti, sveikatingumui ir
produkcijos kokybei gerinti ir aplinkai išsaugoti, genetinio ir technologinio gyvulių ir paukščių
produktyvumo didinimo ir produkcijos kokybės gerinimo, gyvulininkystės įmonių konkurencingumo moksliniai tyrimai, konsultuojama gyvūnų veislininkystės, gyvūnų paveldimųjų ligų
ir ydų tyrimo bei prevencijos, kilmės patikslinimo bei identifikavimo, vietinių veislių gyvulių
tyrimo, panaudojimo ir išsaugojimo, įvairių rūšių gyvulių šėrimo bei laikymo, pašarų gamybos
klausimais. Gyvulininkystės technologijos fakulteto studijų programas vykdė 86 dėstytojai, iš jų
9 profesoriai, 31 docentas ir 46 kiti dėstytojai. Iš bendro dėstytojų skaičiaus 4 dėstytojai pakviesti
skaityti paskaitas iš kitų institucijų.
Padalinio veiklos sritys
• Fakultete vykdomos 3 studijų programos: 1 pirmosios pakopos ir 2 antrosios pakopos.
• Studentų priėmimo metu į Gyvulininkystės technologijos pirmosios pakopos studijų
programą priimta 15 studentų ir antrosios pakopos – 13 studentų.
• Pirmą kartą į naujai registruotą antrosios pakopos Bioverslo vadybos studijų programą
priimti 5 studentai.
• Skirtos vardinės stipendijos: LVA Senato – 1; Gyvulininkystės technologijos fakulteto tarybos – 2.
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Studijas baigė 96 absolventai, magistrantūros programą – 41 absolventas.
Planingai ir sėkmingai apgintos 5 mokslų daktaro disertacijos, parengti 3 Veterinarinės
genetikos rezidentų baigiamieji darbai.

GTF veikla studijų tiksliniam finansavimui gauti, studijų kokybės gerinimui ir žinomumui didinti
• Kartu su LR Žemes ūkio ministerija parengtas siūlymas LR Švietimo ir mokslo ministerijai „Dėl specialistų rengimo žemės ūkiui ir kaimui“:
▪▪ Rengiant studentų priėmimo teisės aktus ir sudarant studijų krypčių grupių sąrašą,
studijų krypčių grupę ,,Žemės ūkis ir veterinarija“ išskirti į atskirą grupę sąraše ir
numatyti jai valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių atsižvelgiant į aukštos kvalifikacijos specialistų poreikius darbo rinkoje ir ūkio plėtros prognozes.
▪▪ Vykdant studentų priėmimą, sudaryti palankesnes priėmimo sąlygas motyvuotiems
studentams, t. y. ūkininkų vaikams ar turintiems bent 2 metus darbo žemės ūkyje praktikos. Jiems turėtų būti skiriami papildomi balai (patikslinant bendrąją balų
skaičiavimo tvarką) arba mokamos papildomos tikslinės stipendijos (kaip jau numatyta studijuojantiesiems pagal pedagogikos studijų krypčių programas).
▪▪ Darbdavių tikslinės stipendijos. Jos galėtų būti dalinės arba skiriamos pilnos stipendijos.
▪▪ Su studentais, kurių studijų kaina finansuojama tiksliniu būdu, turėtų būti pasirašomos studijų sutartys, kuriose galėtų būti nurodytos specialiosios sąlygos dėl įsidarbinimo.
• Konferencija „Aukštos kvalifikacijos žemės ūkio specialistų rengimo aktualijos ir problemos“, LR Seimas, Vilnius.
• Konferencija – diskusija „Studentų ir moksleivių praktinio parengimo gerinimas“. LR
Žemės ūkio rūmai, Kaunas.
• Projektas: Gyvulininkystės technologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programų
populiarinimas. LR Švietimo ir mokslo ministerija. Projekto suma 20600 Lt.
Mokymo priemonės
Parengtos 7 mokomosios knygos, 1 monografija ir 2 metodinės priemonės, skirtos pirmosios
ir antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentui.
Padalinio veiklos rezultatai
Dalyvavimas projektuose
• Slėnio „Nemunas“ projekto‚ Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-002,
antrosios pakopos studijų programos „Gyvūninių išteklių valdymas” parengimas Gyvulininkystės technologijos fakultete.
• Slėnio „Nemunas“ projekto‚ Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-002,
studijų programos „Veterinarinė medicina“ atnaujinimas ir parengimas anglų kalba Veterinarijos fakultete.
• Eureka E!4478 – „Naujos paukščių lesinimo technologijos sukūrimas, kad pagaminti pagerintos kokybės paukštieną ir kiaušinius“ / „Establishment of new poultry feeding technology in order to produce better value poultry meat and eggs“.
• Nutri-AD (Belgija) – Organinių rūgščių poveikis vištų dedeklių produktyvumui ir kiaušinių kokybei / Influence of organic acids on productivity of laying hens and quality of
eggs.
• Nutri-AD (Belgija) – Organinių rūgščių SANACORE® EN DRY poveikio tyrimas vištų
dedeklių produktyvumui ir kiaušinių kokybei / Influence of organic acids SANACORE®
EN DRY on productivity of laying hens and quality of eggs.
• „Apsaugotų riebalų įtaka melžiamųjų karvių sveikatai, produktyvumui ir pieno kokybės
rodikliams“ 1PM-KK-07-1-001581, sutartis Nr. 09/1664/2 GTF.
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MTD: „Starterinių visaverčių kombinuotųjų pašarų, skirtų paršeliams, gamybos optimizavimas, naudojant kompiuterinę programą „Hybrimin Futter-2008“ 10/05/19/02.
MTD: „Melsvadumblio Spirulina platensis produktų naudojimas šeriant aukšto produktyvumo karves“ 10/2577 2 GTF.
Projektas „Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo ilgalaikė
programa“ 2010 m.
Projektas „Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos administravimo priemonės“ – Genų banko papildymas vietinių veislių DNR mėginiais.
Projektas „Intensyvių kumeliukų ugdymo metodų diegimas Lietuvos žirgynuose“. ES
parodomasis-mokomasis projektas.

GTF padalinių reikšminga veikla ir pasiekimai
Gyvulininkystės katedra
• Tarptautinis seminaras „Gyvūnų mityba-sveikatingumas-produkcijos kokybė / Animal
nutrition–wellness–Quality of production“ 2010 m. gegužės 7 d., Kaunas.
• BOVA kursai. Kiaušinių ir paukštienos kokybės vertinimas / Quality of eggs and poultry
meat. 2010 m. rugsėjo 27 d. – spalio 01 d., Kaunas.
Gyvūnų mitybos katedra
• Seminaras „Ėdalų katėms gamyba ir reikalavimai“ 2010-04-02. (2 ak. val., 56 dalyviai).
• Seminaras „Sausų ėdalų šunims ir katėms gamybos technologiniai aspektai“ 2010-10-19.
• Seminaras „Dietų panaudojimas šunų šėrime“. 2010-11-10. (2 ak. val., 97 dalyviai).
• Seminaras „Mineralinių pašarų priedų gamyba ir panaudojimas gyvulių šėrime“ 201003-22 d. (2 ak. val., 29 dalyviai).
Socialinių mokslų ir informatikos katedra
• BOVA nuotolinio mokymo kursų diegimas;
• Nuotolinio mokymo kursai akademiniam personalui. 2010 m. balandžio 06–08 d.
Jocifo Taco melžimo centras
• Mokymo kursai „Pieno gamyba ir perdirbimas mažuose pieninkystės ūkiuose“. 11 kursų, 154 dalyviai;
• Mokymo kursai „Pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimas“ 10 kursų, 150 dalyvių;
• Mokymo kursai „Pieno supirkėjų mokymas“ 7 kursai, 93 dalyviai;
• Mokymo kursai „Pieno kokybės užtikrinimas pieninkystės ūkiuose“ 1 kursas, 18 dalyvių;
• Mokymo kursai „Taisyklingas karvių melžimas“ 3 kursai, 36 dalyviai;
• Seminaras „Apie pažangią pieno gamybos praktiką“ 17 seminarų, 252 dalyvių;
• Mokymo kursai „Inovatyvios pieno produktų gamybos pagrindai“ 9 kursai, 134 dalyviai;
• Mokymo kursai „Melžimo įrangos vertinimas ir techninė patikra“ 22 kursai, 381 dalyvis;
• Mokymo kursai „Antrinių pieno žaliavų maistinė vertė ir jų perdirbimo būdai“ 4 kursai,
54 dalyviai;
• Mokymo kursai „Dezinfekcija pieno fermose“ 10 kursų, 167 dalyviai.
Tarptautinis bendradarbiavimas
• Dėstytojų mainų programa – Martino Liuterio universitetas, Vokietija; Vienos Žemdirbystės universitetas (BOKU), Austrija; Estijos aplinkos ir biologijos mokslų universitetas,
Estija.
• Dalyvauta institucijų atstovų pasitarime Gyvulių veisimo moksliniame institute (Čekija,
Rapotinas) dėl rengiamo naujo projekto „Mėsinių galvijų genominė selekcija“.
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Kita veikla
Fakulteto dėstytojai tobulino edukacinę ir dalykinę kvalifikaciją:
• Tarptautinė konferencija “Modern trends in meat production”, Agriculture University of
Cracow, Poland.
• Tagung Schweine-und Geflügelernährung. 2010 m. lapkričio 23–25 d.d. Vokietija.
• 5th International Scientific Conference “Safety and Quality of Raw Materials and Foodstuffs”. 2010 m. kovo 4–5 d. d. Nitra, Slovakija.
• XXII International Poultry Symposium PB WPSA „Science for poultry practice-poultry
practice for science“. 2010 m. rugsėjo 6–8 d. d. Lenkija, dalyvavo 3 GTF dėstytojai.
• The 18th Baltic Poultry Conference. 2010 m. rugsėjo 22–24 d. d. Vilnius. Dalyvavo 3 GTF
dėstytojai.
• LVA ir Hohenheimo universiteto Žemės ūkio fakulteto gyvulių mitybos instituto organizuotame tarptautiniame seminare „Gyvūnų mityba – sveikatingumas – produkcijos
kokybė“, Kaunas. Dalyvavo 3 GTF dėstytojai.
• Tęstinio mokymo projektas: „Išskirtinės kokybės galvijienos gamybos technologijos“
• Projektų valdymo kompetencijų ugdymas. Kauno technologijos universitetas, Kaunas.
Dalyvavo 4 GTF dėstytojai.
• Maisto mokslo, inovacijų ir technologijų žinių komunikavimo įgūdžių ugdymas. 2010 m.
gruodžio 9 d. Kaunas. Dalyvavo 4 GTF dėstytojai.
• Ląstelinė terapija ir farmakologija: iš mokslinės laboratorijos į kliniką. 2010 m. kovo 5 d.
Kaunas. Dalyvavo 2 GTF dėstytojas.
• Mokslinių publikacijų rengimas tarptautiniams recenzuojamiems žurnalams. 2010 m. gegužės 20 d. Kaunas. Dalyvavo 1 GTF dėstytojas.
• Šiuolaikinės tendencijos žirgų laikymo, šėrimo ir kanopų priežiūros srityse. 2010 m. birželio 18 d., Lietuvos veterinarijos akademija, Kaunas, dalyvavo 2 GTF dėstytojai.
• UAB „Biržų žemtiekimas“ organizuotoje konferencijoje „Galvijų sveikatingumas, produktyvumas ir pieno kokybė“, Kaunas.
• Tarptautinė konferencija – paroda „Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių populiarinimas“.
2010 m. rugsėjo 16–17 d.d. LSMU VA Gyvulininkystės institutas.
• Mokymai doktorantams ,,Tarptautinių programų paraiškų vertinimo patirtis“. 2010m
rugsėjo 22 d. Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra.
• „Naudojimasis elektroniniais mokslo informaciniais šaltiniais (duomenų bazėmis)“.
2010m lapkričio 29–30 d.d. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Kaunas.
• Mokymai mokslininkams – kaip paruošti straipsnius, kad juos priimtų prestižiniai mokslo žurnalai Emenrald insight 2010 -11 -24.
• Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Cultural Perspectives in a Global Marketplace“, Paryžiuje, 2010 10 19 – 22 d.
• Dalyvavimas tarptautiniame seminare „CASE STUDY METHODOLOGY IN RESEARCH”, 2010 05 17–18 d. Vilnius, ISM.
• Seminaras „Pelno mokesčio įstatymo aktualijos“, Kaunas, 2010 -01 14.
• Seminaras „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai“, Kaunas, 2010- 01 -19.
• Seminaras „Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai“, Kaunas, 2010- 01- 21.
Šviečiamasis darbas
• Respublikinis šviečiamojo pobūdžio renginys – konkursas „Geriausia melžėja“. Josifo
Taco melžimo mokymo centras organizavo 9 konkursus rajonuose, 167 dalyviai.
Kilusios problemos
• Nepakankamas studijų finansavimas.
• Nepakankamas mokslo padalinių dalyvavimas studijų procese.
• Per lėtai diegiami pažangūs studijų metodai, e-mokymas, mažoka dėmesio studentų
praktiniams įgūdžiams lavinti.
• Studijų rinkodara vyksta stichiškai.
38

•
•

Būtina didinti fakulteto prestižą visuomenėje.
Mažas studentų ir dėstytojų aktyvumas dalyvaujant akademinio mobilumo veiklose.

Problemų sprendimo būdai
• Studijų kokybės gerinimas
▪▪ Siekti didesnio studentų skaičiaus Gyvulininkystės technologijos pirmosios pakopos
studijų programoje.
▪▪ Tobulinti dalykų visose studijose rinkimosi reikalavimus, išplėsti studijų dalykų pasirinkimo galimybę.
▪▪ Plėsti galimybes magistrantams ir doktorantams kartu su patyrusiais mokslininkais
dirbti moksliniams tyrimams skirtose laboratorijose, prisidėti prie mokslo projektų
vykdymo.
▪▪ Gerinti praktikų turinį, daugiau dėmesio skirti studentų praktinių įgūdžių lavinimui, kviesti praktikus profesionalus, su jais aktyviau bendradarbiauti.
▪▪ Gerinti studijų proceso aprūpinimą reikiama moksline, metodine ir kita studijų medžiaga, diegti modernių technologijų naudojimą studijų procese.
• Ieškoti naujų, moksleiviams patrauklių informacijos apie fakultetą ir jame vykdomą studijų programą sklaidos formų, labiau viešinti studentų darbus ir jų pasiekimus, rengti
moksleiviams mokslo populiarinimo paskaitas, organizuoti daugiau viešų renginių.
• Panaudoti fakulteto veiklai finansuoti įvairių programų, fondų ir kitų šaltinių teikiamas
galimybes.
Siūlymai Gyvulininkystės fakulteto veiklai tobulinti
• Skatinti studentų aktyvų dalyvavimą mokslinės draugijos veikloje bei kitokioje akademinės bendruomenės veikloje.
• Fakulteto tarptautiškumo plėtotė:
▪▪ Ieškoti būdų studentų mobilumui didinti tiek tarptautiniu, tiek Lietuvos mastu.
▪▪ Skatinti dėstytojus, mokslininkus ir studentus dalyvauti įvairiuose konkursuose.
▪▪ Rengti jungtines antrosios pakopos studijas su užsienio partneriais.
• Mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos plėtojimas:
▪▪ Plėsti bendradarbiavimą su kitų Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigų mokslininkais
panaudojant jų kvalifikacijas fakulteto studijų procese.
▪▪ Skirti didesnį dėmesį dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui perimant patirtį iš kitų Lietuvos ir užsienio universitetų.

2.4. Podiplominės studijos
Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykdomos podiplominės studijos, skirtos profesinei
kvalifikacijai įgyti bei jai tobulinti.
Profesinės kvalifikacijos įgijimas
Profesinė kvalifikacija įgyjama studijuojant internatūros ir rezidentūros studijų programas.
2010 metais internatūrą baigė ir medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją įgijo 224 studentai
(tarp jų 5 užsienio piliečiai). Gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją, baigę rezidentūros studijų programas, įgijo 124 laipsnio nesuteikiančių studijų studentai (tarp jų 2 užsienio piliečiai).
2010 metais į rezidentūros studijas priimta 406 medicinos ir odontologijos krypčių ir 11 veterinarinės medicinos krypties rezidentų. 2010 m. pabaigoje Universitete studijavo 929 medicinos
ir odontologijos krypčių ir 22 veterinarinės medicinos krypties rezidentai (2.4.1 lentelė). 2010
metais nutraukė studijas 18 medicinos ir odontologijos krypčių ir 1 veterinarinės medicinos
krypties rezidentė.
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2.4.1 lentelė.
Rezidentų skaičius 2010 12 31 d.
Rezidentūros studijų kryptis

Valstybės finansuojamos studijos

Mokamos studijos

Medicina

842

36

Odontologija

46

5

Veterinarinė medicina

22

0

Iš viso

910
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Internatūra
2010 metais į medicinos internatūrą priėmimo nebuvo, kadangi ji jau integruota į vientisąsias
medicinos studijas.
Rezidentūra
Rezidentūra – laipsnio nesuteikiančios studijos, skirtos rengti praktinei veiklai specialistus,
įgijusius medicinos, odontologijos ar veterinarijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir gydytojo
(gydytojo odontologo, veterinarijos gydytojo) profesinę kvalifikaciją. Į rezidentūrą 2010 metais
buvo priimta 406, iš jų 7 už studijas mokėjo patys, medicinos ir odontologijos krypčių ir 11 veterinarinės medicinos krypties rezidentų.
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas
Universitete organizuojamos tęstinės studijos specialistų kvalifikacijai kelti, profesiniams
įgūdžiams tobulinti. Per 2010 m. Universiteto klinikinėse bazėse bei teorinėse katedrose tobulinosi 10 167 sveikatos priežiūros specialistai. Valstybės finansuojamus kvalifikacijos tobulinimo
kursus baigė 258 asmenys. Farmacijos fakultete farmacijos specialistų vykdomose tobulinimo
kursų programose 2010 m. kvalifikaciją kėlė 381 vaistininkas ir farmakotechnikas.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, siekdamas sudaryti palankias sąlygas Lietuvos specialistams kelti kvalifikaciją, yra sudaręs sutartis dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymo su Šiaulių universiteto kvalifikacijos institutu, Lietuvos gydytojų sąjunga, VšĮ
„Sužalojimų prevencijos centru“, VšĮ „Sveikatos vadybos centru“ ir kitomis institucijomis. Pagal šias sutartis organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavo 8976 asmenys.
2010 m. buvo pasirašyta sutartis su Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga dėl kvalifikacijos kėlimo programų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams paslaugų teikimo, pagal ją LSMU
kvalifikaciją kėlė 400 sveikatos priežiūros specialistų.
Universiteto klinikose 2010 m. stažavosi 274 įvairių sričių specialistai. Pagal bendradarbiavimo sutartis su užsienio šalių institucijomis, LSMU Neonatologijos klinikoje – 15, Akušerijos
ir ginekologijos klinikoje – 18, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje – 3, Nefrologijos klinikoje – 4, Kardiologijos klinikoje – 22, Anesteziologijos klinikoje – 50, Onkologijos
klinikoje – 1, Urologijos klinikoje – 6, Sveikatos vadybos katedroje – 20 užsienio šalių specialistų.
Įvadinių kursų programas, skirtas verstis siaura medicinos praktika teisei įgyti, 2010 m. baigė
4 transfuziologijos ir 14 echoskopijos specialistų.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir jo padaliniai savarankiškai ar su kitomis organizacijomis ir įstaigomis 2010 m. organizavo 349 mokslines praktines konferencijas ir seminarus.
Šiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 28037 dalyviai.
LSMU Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra 2010 m. organizavo 32 konferencijas (mobiliosios sesijos), kuriose dalyvavo 20982 farmacijos specialistai.
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2.5. Nuotolinių studijų organizavimas
2.5.1. LSMU nuotolinių studijų centras
Nuotolinių studijų centras (toliau – NSC) yra struktūrinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys. NSC tikslas – planuoti ir įgyvendinti Universiteto nuotolinių studijų plėtros
strategiją. NSC dirba 2 darbuotojos: centro vadovė ir IT specialistė. NSC veiklą koordinuoja Taryba. NSC veiklai plėtoti naudojamos Universiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos koordinuojamos ITMIS programos, LieDM paprogramės (peraugusios į Lietuvos virtualaus universiteto
programą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo Ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu
Nr.ISAK-791) bei privačių juridinių ir fizinių asmenų lėšos. Centro veiklos uždaviniai įgyvendinami bendradarbiaujant su universiteto katedromis ir klinikomis, studijų, podiplominių studijų, informacinių technologijų centrais.
2.5.2. Centro veiklos sritys
Pasikeitusi valstybės ekonominė situacija, padiktavo naujas sąlygas Lietuvos aukštųjų mokyklų teikiamoms nuotolinėms studijoms. Švietimo ir mokslo ministerijai sumažinus finansavimą
Lietuvos virtualaus universiteto programai, buvo nuspręsta nuo 2011 sausio 1 d. nebepirkti
brangiai kainuojančios Blackboard VISTA licencijos. LSMU NSC teikiamus nuotolinių studijų
kursus perkėlė į atvirojo kodo platformą MOODLE.
2010 metais LSMU tapo dviejų organizacijų nariu. Sausio mėnesį buvo įsteigta Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija LieDM (toliau – Asociacija). Tai savanoriška Lietuvos mokslo ir
studijų bei švietimo institucijų, vykdančių nuotolines studijas ir e. mokymą(si), asociacija, įkurta institucijų susitarimu. Jos tikslas skatinti ir palaikyti mokslo ir studijų bei švietimo institucijų
bendradarbiavimą plėtojant nuotolinį ir e.mokymąsi Lietuvoje bei mažinti sąnaudas teikiant
mokymosi paslaugas per bendrai naudojamus techninius ir programinius resursus. Asociacija
palaiko ir plėtoja Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM veiklas, naudojasi jo galimybėmis ir centralizuotai teikiamomis paslaugomis. LSMU turi savo įgaliotą atstovą Asociacijos
taryboje.
2010 m. spalio mėnesį LSMU pasirašė Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros Konsorciumo jungtinės veiklos sutartį. Šia sutartimi Konsorciumo nariai susitaria vykdyti
Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms būtinas bendras veiklas sujungiant savo organizacinį,
techninį, technologinį ir finansinį potencialą, profesines žinias bei įgūdžius ir kartu užtikrinti
ilgalaikį bendradarbiavimą vykdant Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros
įgyvendinimo priemones bei jas finansuojant.
2.5.3. Nuotolinių studijų kursų teikimas
Nuotoliniai kursai. Nuotolinių studijų centras teikia 36 nuotolinius kursus. Nuotolinių studijų kursų dalyvių skaičius išdėstytas 2.5.3.1 lentelėje.
2.5.3.1 lentelėje
Nuotolinių studijų kursų dalyvių skaičius
Kursas

Paskirtis

Specialioji epidemiologija

Neakivaizdinės studijos Visuomenės sveikatos
fakulteto studentams

28

Vidaus ligų studijos farmacijos fakulteto
studentams ir provizoriams

Neakivaizdinės studijos Farmacijos fakulteto
studentams

314

Iš viso

Dalyvių skaičius

342
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Vaizdo konferencijų organizavimas. Šiais metais Nuotolinių studijų centras surengė 10 tiesioginių vaizdo paskaitų bei konferencijų transliacijų, kurių archyvą galima peržiūrėti bet kuriuo metu. 2010 m. NSC patalpose vyko tiesioginės vaizdo transliacijos (2.5.3.2 lentelė).
2.5.3.2 lentelė
2010 m. tiesioginės vaizdo transliacijos
Renginio pavadinimas

Statusas

Data

Orientacinis
dalyvių skaičius

Vaizdo konferencija tarp Nuotolinių
studijų centro ir Conecticut University
Health Center

Daugiataškė konferencija

2010-01-20

10

LieDM tinklo „Moodle mokymo aplinka“ mokymai

Tiesioginės transliacijos iš
Kauno technologijos universiteto

2010-03-25
2010-03-30
2010-04-01
2010-04-06
2010-04-08
2010-04-13
2010-04-15
2010-04-20
2010-04-22

10–20

PSB-20/4 projekto grupės susitikimas

Tiesioginė transliacija tarp
NSC ir Švedijos

2010-04-20

20

Konferencijos „Nacionalinė slaugos
politika, jos tęstinumas ir iššūkiai“
tiesioginė pranešimo transliacija iš
Islandijos

Tiesioginė transliacija tarp
LSMU ir Islandijos

2010-05-11

100

Virtualūs pristatymai: „The most
common reason of enucleation after
ocular trauma“ ir „Neglected Tropical
Diseases“

Tiesioginė transliacija tarp
LSMU, Plymuto (Didžioji
Britanija), Akeno (Vokietija),
Varšuvos (Lenkija), PUCRS

2010-05-27

15

Virtualūs pristatymai: „Principles of
Medical Imaging“ ir „First experience
with home monitoring of patients with
implanted cardioverter - defibrillator.“

Tiesioginė transliacija tarp
KMU, Plymuto (Didžioji Britanija), Akeno (Vok.), Varšuvos (Lenkija), PUCRS

2010-06-10

15

WP5 projekto grupės susitikimas

Tiesioginė transliacija tarp
NSC ir Švedijos

2010-06-16

10

LSMU teorinės ir klinikinės farmakologijos darbuotojo A. Ūso disertacijos
svarstymas

Tiesioginė transliacija tarp
NSC ir JAV

2010-06-18

10

Eh4r projekto grupės susitikimas

Tiesioginė transliacija tarp
NSC ir Švedijos

2010-09-22

5

Virtualūs pristatymai: „Pulmonary
Embolism – Acute cardiology does not
mean miocardial infarction only“ ir
„Open sourced information, the future
for medicine“

Tiesioginė transliacija tarp
LSMU, Plymuto (Didžioji
Britanija), Akeno (Vokietija),
Varšuvos (Lenkija), PUCRS

2010-10-22

30

ESF projektai. Nuotolinių studijų centras dalyvavo „Modernios dėstytojų, dirbančių Lietuvos universitetuose internatūros programose, kvalifikacijos tobulinimosi sistemos sukūrimo ir
įdiegimo” bei „Naujos studijų formos ir medžiagos farmakotechnikams, siekiantiems vaistininko kvalifikacijos, rengimo” projektuose. Šiuo metu rengiamas projektas slaugos magistratūros
studijų programai teikti nuotoliniu būdu.
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2.5.4. NSC problemos ir jų sprendimas
Technologiniai resursai. Pasikeitus nuotolinių kursų teikimo platformai iškilo būtinybė nuotolinius kursus saugoti Universitetui priklausančiame serveryje. Paaiškėjo, jog naudojamas serveris netenkina nuotolinių kursų teikimui būtinų reikalavimų. 2011 metais Universitetas turės
naują serverį, kuris visiškai užtikrins nuotolinių kursų saugojimą bei teikimą.
Infrastruktūra. Vaizdo konferencijų rengimas didesnei auditorijai. Įrengus NSC patalpas Kardiologijos institute ir gavus iš LieDM naują mobiliąją įrangą atsirado galimybė nesunkiai organizuoti vaizdo konferencijas bet kurioje Universiteto ar klinikų patalpoje, kurioje įdiegta interneto prieiga.
Universitete nuolatos vykdomi projektai taikant nuotolines studijas, todėl nuotoliniams kursams administruoti gali pristigti specialistų.
Padidėjęs darbuotojų bei studentų skaičius dėl Universiteto reorganizacijos gali pareikalauti
NSC plėtros.
Nuotolinių studijų kursų teikimas. Šiuo metu nuotolinės studijos nėra gerai žinomos ir populiarios tarp gydytojų. Be to, sumažėjus privalomų išklausyti valandų skaičiui gydytojo licencijai
pratęsti, sumažėjo ir mokamų nuotolinių kursų paklausa. Būtina skleisti informaciją apie šį mokymosi metodą, reklamuoti siūlomus kursus konferencijose, spaudoje bei internete. Šios priemonės nemažai kainuoja. Siekiant sudaryti palankias sąlygas nuotolinių studijų plėtrai, būtina
numatyti papildomai lėšų reklamai iš bendrojo LSMU biudžeto.
Kompetencijos didinimas. Universiteto dėstytojai nesidomi nuotolinėmis studijomis, į jas žiūri
kaip į darbą sunkinančią priemonę. Praktika parodė, jog gydytojai praktikai nepasitiki savo
kompetencija informacinių technologijų srityje, todėl studentų mokymas nuotoliniu būdu jiems
neatrodo patrauklus. Manome, jog panašios tendencijos yra ir tarp kitų fakultetų dėstytojų. Siekiant populiarinti nuotolines studijas tarp Universiteto dėstytojų, parengtas kursas dėstytojams
apie nuotolines studijas kaip įrankį mokymo procese.
Pasikeitusi nuotolinių kursų teikimo aplinka tapo nauju iššūkiu Universiteto dėstytojams.
Jiems būtina išmokti naudotis Moodle aplinkos įrankiais teikiant kursus. Šiais metais buvo organizuojami dėstytojų mokymai, tačiau darbuotojai didelio susidomėjimo neparodė. Ketinama
pakartoti Moodle mokymo aplinkos kursus.

2.6. Studijų kokybės tobulinimas
Tęsiant LSMU sudarančiose institucijose – KMU ir LVA – pradėtą vidinės studijų kokybės
sistemos kūrimo procesą, LSMU nuosekliai tobulinama studijų kokybė. LSMU Medicinos akademijoje, vykdant buvusio KMU rektorato 2003 m. patvirtintą „Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo tvarką”, vyksta nuolatinis visų Universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimas. Pasirengta dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimą išplėsti LSMU
Veterinarijos akademijoje, parengta ir Senatui tvirtinti pateikta „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo tvarka“ ir „Lietuvos sviektos mokslų universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos centro nuostatai“. Vykdomas nuolatinis
studijų kokybės vertinimas, palaipsniui į procesą įtraukiant LSMU Veterinarijos akademijos
studentus.
2.6.1. Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimas
Pagrindinės veiklos sritys
Dėstytojų edukacinės kompetencijos centro (DEKC) veikla pradėta LSMU Medicinos akademijoje (MA, buvusiame KMU) 2004 m. sausio mėnesį. Nuo 2005 m. DEKC dalyvauja vykdant
LSMU MA ES fondų remiamus ir kitus projektus. DEKC kartu su studijų padaliniais rengia ir
teikia edukacinės kompetencijos tobulinimo programas ir seminarus:
• 40 akademinių valandų 10 seminarų edukacinės kompetencijos tobulinimo ciklas „Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika”.
• 40 akademinių valandų 10 seminarų ciklas „Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos
ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”.
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•

40 akademinių valandų Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos
„Modulio Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymai.

Veiklos rezultatai
Iš viso 2010 m. DEKC seminaruose dalyvavo 476 klausytojai (2.6.1.1.lentelė).
• 2010 m. sausio 25 d. kartu su Slaugos ir rūpybos katedra surengtas 6 val. tarptautinis
seminaras „Patirtinis mokymasis ir refleksija“ („Competence based learning and reflection“), kurį vedė Peter Stet (Utrecht universitetas, Olandija). Šiame seminare dalyvavo
ir seminaro dalyvio pažymėjimus gavo 11 LSMU MA dėstytojų bei 18 dėstytojų iš kitų
universitetų ir kolegijų.
• 2010 m. sausio 26 d. kartu su Slaugos ir rūpybos katedra surengtas 6 val. tarptautinis
seminaras „Skirtingumai ir komunikacija pagalbą teikiančiose profesijose“ („Diversity
and intercultural competencies“), kurį vedė Toke Smolders ir Peter Stet (Utrecht universitetas, Olandija). Šiame seminare dalyvavo ir seminaro dalyvio pažymėjimus gavo 11
LSMU MA dėstytojų bei 7 dėstytojai iš kitų universitetų ir kolegijų.
• 2010 m. vasario – gruodžio mėnesiais į programos „Modulio Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymus užsiregistravo 102 medicinos, 3 slaugos bei 1 farmacijos fakultetų dėstytojas. Sudarytos 9 klausytojų grupės. Mokymuose dalyvavo, rašė baigiamąjį testą ir
dalyvio pažymėjimus gavo 97 dėstytojai.
• Į seminarų ciklą “Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika” užsiregistravo 9 dėstytojai; sudaryta 1 dalyvių grupė. Surengtas 1 seminarų ciklas; iš viso 40 akademinių valandų.
Seminaruose dalyvavo, parengė ir pristatė baigiamuosius darbus bei gavo seminaro dalyvio pažymėjimus 9 dėstytojai.
• 2010 m. kovo 15–16 d. d. kartu su Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu organizuotas 6 val. seminaras „Probleminis mokymasis“. Šiame seminare dalyvavo ir seminaro
dalyvių pažymėjimus gavo 22 Kauno kolegijos dėstytojai.
• 2010 m. gegužės 20 d. kartu su LSMU MA mokslo centru, Kauno-Grenoblio susigiminiavusių miestų komitetu organizuotas 3 val. seminaras „Mokslinių publikacijų rengimas
tarptautiniams recenzuojamiems žurnalams“. Pranešėjas prof. Jean Paul Stahl (Grenoblis, Prancūzija). Seminare dalyvavo ir pažymėjimus gavo 213 LSMU MA dėstytojų bei
13 dėstytojų iš kitų universitetų ir kolegijų.
• 2010 m. birželio mėn. bendradarbiaujant su Kauno technikos kolegija Europos Socialinio
fondo finansuojamame projekte „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų
programų tobulinimas“ parengtas ir pravestas seminarų ciklas: „Inovatyvių studijų metodų diegimas neuniversitetinių studijų procese tobulinant dėstytojų didaktines kompetencijas“ Dalyvavo 30 Kauno technikos kolegijos dėstytojų.
• Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. LSMU MA dėstytojai informaciją apie rengiamus DEKC seminarus gauna el. paštu.
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2.6.1.1. lentelė.
2010 metais DEKC surengti seminarų ciklai
Seminarų ciklo
pavadinimas

Projektų, kuriuose
surengti seminarai
pavadinimai

Klausytojų skaičius
Valandų
skaičius

Terminai

LSMU
MA

Kitos
aukštosios
mokyklos

Competence based learning and reflection

Dėstytojų edukacinės
kompetencijos tobulinimas

6 val.

sausio 25 d.

11

18

Diversity and intercultural competencies

Dėstytojų edukacinės
kompetencijos tobulinimas

6 val.

sausio 26 d.

11

7

Modulis Tutorių rengimas
(I pakopa)

Dėstytojų edukacinės
kompetencijos tobulinimas

120 val.

vasaris–gruodis

97

–

Aukštojo mokslo sistemos
ir didaktika

Dėstytojų edukacinės
kompetencijos tobulinimas

40 val.

kovas–birželis

9

–

Probleminis mokymasis

Kauno kolegija

6 val.

kovo 15–16 d.d.

–

22

Mokslinių publikacijų
rengimas tarptautiniams
recenzuojamiems žurnalams

Dėstytojų edukacinės
kompetencijos tobulinimas

3 val.

gegužės 20 d.

213

13

Inovatyvių studijų metodų diegimas neuniversitetinių studijų procese
tobulinant dėstytojų
didaktines kompetencijas

Kauno technikos
kolegijos inžinerinės
krypties studijų programų tobulinimas

24 val.

birželis

–

30

Seminaras „Vertinimas
ir įvertinimas“ iš ciklo
Aukštojo mokslo sistemos
ir didaktika

Dėstytojų edukacinės
kompetencijos tobulinimas

4 val.

lapkritis

45

–

386

90

Iš viso

Virtualioji DEKC anketa
Virtualioji kursų dalyvių apklausos anketa sukurta ir įdiegta 2009 m. Seminarų klausytojai
2010 m. vėl buvo kviečiami atsakinėti į virtualiosios anketos klausimus. Visi seminarų ciklo
„Modulio Tutorių rengimas (I pakopa)“ klausytojai yra kviečiami atsakyti į DEKC rūpimus
klausimus. Anketa pasiekiama per internetą, anoniminė, joje pateikiami uždaro ir atviro tipo
klausimai. Seminarų ciklų klausytojai, atsakydami į atviro tipo klausimus, gali reflektuoti ir
teikti siūlymus DEKC. Tai labai reikšminga pagalba siekiant gerinti seminarų kokybę. 2010 m.
iš viso į seminarų ciklo „Modulio Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymus užsiregistravo 97
klausytojai. Į virtualiosios anketos klausimus atsakė 52, t. y. 53.6 proc. kursų klausytojų.
Seminarų klausytojai įvertino, ar seminarai pateisino jų lūkesčius (vertinimo skalė nuo 0 iki
10: 10 visiškai pateisino, 0 visiškai nepateisino). Lyginant 2009 m. ir 2010 m. (2.6.1.1.paveikslas),
galima pastebėti, kad 2010 m. klausytojai seminarus vertino palankiau – ketvirtadalis klausytojų teigė, kad seminarai visiškai patenkino jų lūkesčius. 2009 m. ketvirtadalis seminarų klausytojų savo lūkesčių patenkinimą įvertino 8.
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2.6.1.1.pav. Seminarų klausytojų lūkesčių patenkinimas

DEKC veikla 2004–2010 m.
DEKC plečia savo veiklą, rengia naujus seminarus ir dalyvauja bendroje projektinėje Universiteto veikloje rengiant seminarus. Lyginant seminarų klausytojų sudėtį per septynerius
(2004–2010 m.) DEKC veiklos metus, galima pastebėti, kad paskutinius dvejus metus padaugėjo
projektuose surengtų seminarų klausytojų; 2009 m. pradėtas rengti naujas seminaras modulis
„Tutorių rengimas (I pakopa)“, todėl paskutinius dvejus metus žymiai padaugėjo DEKC seminarų klausytojų (2.6.1.2. paveikslas).
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2.6.1.2. pav. Klausytojų aktyvumas DEKC seminaruose nuo 2004 m. iki 2010 m.

Problemos ir jų sprendimas
Pagrindinė problema – dėstytojų aktyvumas. Siekiant pritraukti ne pagrindinėse pareigose
dirbančius LSMU dėstytojus, kartu su LSMU nuotolinių studijų centru pagrindinių DEKC seminarų medžiaga rengiama nuotolinėms studijoms. Visa parengta seminarų medžiaga, skirta
savarankiškam darbui, įdėta į Moodle serverį.
DEKC darbuotojai vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus. Įvertinant šiuolaikinės žinių visuomenės iššūkius ir vykdant Dėstytojų edukacinės kompetencijos centro virtualios mokymosi
ir bendravimo aplinkos diegimo pirmąjį etapą, siekiant išsiaiškinti infrastruktūrą ir dėstytojų
galimybes taikyti IKT studijų procese, 2010 birželio mėn. atliktas tyrimas. Sukurta anoniminė
virtualioji anketa. Visi 902 dėstytojai, kurių el.pašto ardesai buvo pateikti DEKC, gavo kvietimus dalyvauti apklausoje. Apklausoje dalyvavo 164 dėstytojai – 68,3 proc. moterų ir 31,7 proc.
vyrų.
Tyrimo išvados. Būtina diegti Universitete intranetą, grindžiamą saityno 2.0 technologijomis.
Tai paskatintų visų Universiteto veiklos procesų dalyvius – dėstytojus, administratorius ir studentus naudoti saityno 2.0 technologijas. Tai būtinas žingsnis, nes Universitetas visai neturi
intraneto. Šia prasme Universitetas yra net palankesnėje situacijoje lyginant su kitais universitetais, kurie jau anksčiau naudojasi intranetu. Pastariesiems reikia keisti taikomas technologijas, o
tai visada sukelia vartotojų, pripratusių prie tam tikros sistemos, natūralų pasipriešinimą.
Remiantis atlikto tyrimo išvadomis, sukurtas Dėstytojų edukacinės kompetencijos centro virtualiosios mokymosi ir bendravimo aplinkos modelis, kurio struktūra pavaizduota 2.6.1.3. paveiksle. Rengiamasi DEKC virtualiąją mokymosi aplinką įdiegti praktiškai.
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Mokymai dėstytojams apie saityno 2.0 technologijų taikymą studijoms
Sėkmingų saityno 2.0 technologijų diegimo atvejų aptarimas ir sklaida
Dėstytojų edukacinės
kompetencijos centro
virtualioji mokymosi ir
bendravimo aplinka

Šiuolaikinis bendravimas,kai turinį virtualiojoje erdvėje vartotojas kuria
pats turinį erdvėje
Dėstytojų skatinimas dalytis patirtimi su kolegomis
Dėstytojų skatinimas analizuoti IKT inovacijas studijų sistemoje

2.6.1.3. pav. Dėstytojų edukacinės kompetencijos centro virtualiosios mokymosi
ir bendravimo aplinkos struktūra (modelis)

LSMU Dėstytojų edukacinės kompetencijos centro veiklos perspektyvos
• Tobulinti ir tęsti nuolatinį 40 akademinių valandų 2 modulių seminarų ciklą „Probleminis mokymasis (PM): tutorių rengimas“ atsižvelgiant į klausytojų atsiliepimus virtualiojoje anketoje;
• Tęsti seminarų ciklus „Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika“ bei „Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste“ organizuojant kasmet
po vieną grupę. Tobulinti seminarus atsižvelgiant į klausytojų atsiliepimus virtualiojoje
anketoje;
• Baigti diegti eksperimentinį mišrųjį seminarų ciklą: „El. mokymo(si) pagrindai“, teikiamą virtualioje aplinkoje Moodle.
• Testuoti ir užbaigti DEKC kompiuterizuotos apskaitos sistemos diegimo antrąjį etapą,
kurioje bus galima kaupti seminarų klausytojų el.portfolio, spausdinti pažymėjimus, registruoti juos, rengti ataskaitas.
• Įdiegti ir testuoti DECK tinklalapį su integruotomis saityno 2.0 technologijomis, kurios
sudarys galimybes kursų klausytojams registruotis į kursus, pateikti atliktas savarankiško darbo užduotis, gauti DEKC naujienas, bendrauti su centro darbuotojais, dėstytojais
ir tarpusavyje el.erdvėje.
• Vykdyti Veterinarijos akademijos dėstytojų edukcinės kompetencijos tobulinimą.
• Dalyvauti projektų veikloje.
• Ieškoti galimybių papildomam finansavimui gauti rengiant projektus.
2.6.2. Studijų kokybės vertinimas
2010 m. LSMU MA atliktas kasmetinis studijų kokybės vertinimas. Kompleksinis studijų kokybės vertinimas Kauno medicinos universitete pradėtas 1998 metais (studijų dalykai buvo vertinami Medicinos ir Farmacijos fakultetuose). Nuo 2003 metų studijų kokybė buvo vertinama
kasmet visuose KMU, dabar LSMU MA, fakultetuose. Studijų kokybės vertinimą planuoja ir
rengia Studijų kokybės vertinimo komisija.
2010 metais studentai, kaip ir anksčiau, retrospektyviai vertino tam tikro dalyko studijas ir
dalyką dėstančius dėstytojus. Vertinimo objektais buvo studijų dalykas bei dalyką dėstęs dėstytojas.
Kiekvienas studentas vertino po 3 studijų dalykus:
• vieną Studijų kokybės vertinimo komisijos parinktą studijų dalyką kiekviename kurse;
• ne mažiau kaip du studento laisvai pasirinktus dalykus.
Dalyvauti studijų proceso vertinime turėjo galimybę visi studentai. Studijų kokybės vertinimas atliktas 2010 m. balandžio mėn. 20 d. – gegužės mėn. 15 d. (registracijos 2010/2011 mokslo
metų pasirenkamųjų dalykų studijoms metu).
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Nuo 2007/2008 mokslo metų anketa parengta automatizuotai suvesti duomenis ir juos analizuoti: buvo užkoduoti visi anketos laukai bei atsakymai anketų apdorojimo metu. 2010 m.
vertinant studijų kokybę:
1. Pirmą kartą sudarytos sąlygos visiems ikidiplominių studijų studentams studijų kokybę
vertinti elektroninėje aplinkoje (vertino Interneto („web“) aplinkoje).
2. Pirmą kartą elektroninėje aplinkoje galimybę vertinti studijų kokybę turėjo užsienio studentai.
3. Pirmą kartą elektroninėje aplinkoje galimybę vertinti studijų kokybę turėjo gydytojai rezidentai.
4. Vertinti pateiktos visų pakopų studijų programos – vertintos pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų ir vientisųjų studijų programos.
5. Studijų vertinimas vyko visus mokslo metus.
Įdiegta anketavimo sistema leido užtikrinti anketavimo anonimiškumą. Po rezultatų vertinimo atkodavimo raktą turėjo tik Studijų kokybės vertinimo komisija.
2010 metais LSMU MA vykusiame studijų kokybės vertinime dalyvavo 3021 MA studentas.
2009 metais dalyvavo 2361 studentas. Studentai užpildė 12034 anketas, ankstesniais metais –
7894. Aktyviausiai studijų kokybės vertinimo procese dalyvavo Medicinos, Slaugos, Odontologijos ir Farmacijos fakultetų studentai. Kiek mažesnis aktyvumas buvo Visuomenės sveikatos
fakultete.
2010 metais vykdyto LSMU MA studijų kokybės vertinimo apibendrinimas
• Studijų kokybės vertinimas atliktas elektroninėje aplinkoje. Įdiegus elektroninę vertinimo sistemą beveik 1,5 karto padidėjo studijų kokybės vertinime dalyvavusių studentų
skaičius. Užpildytų anketų skaičius padidėjo daugiau nei 1,5 karto.
• Studijų kokybė vertinta visus metus.
• 2009/2010 metais studentai palankiau vertino studijų dalykus nei 2003–2008 metais atliktose apklausose. Anketose registruotas minimalus nusiskundimų kiekis dėl pedagoginės
etikos pažeidimų.
• Rezidentai nepasinaudojo suteikta galimybe vertinti studijų kokybę.
• Užsienio studentai neišnaudojo visų suteiktų galimybių studijų dalykams įvertinti.
Remiantis 2010 metais atliktu studijų kokybės vertinimu, numatytos tolesnės studijų kokybės vertinimo proceso tobulinimo gairės:
Parengti bendrą studijų kokybės vertinimą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos ir Medicinos akademijoms.
Sudaryti sąlygas studijų kokybę vertinti elektroninėje aplinkoje Veterinarijos akademijos studentams.
Pasirengti internatūros studijų kokybės vertinimui.

2.7. LSMU studijų dabartis ir perspektyvos
2010 m. gruodžio 31d. LSMU visose studijų pakopose iš viso studijavo 6982 studentai, iš jų
5745 – pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisosiose studijose, 951 – rezidentūroje ir 286 –
doktorantūroje. Į pirmąjį kursą priimti 1143 vientisųjų studijų bei pirmosios ir antrosios pakopų
studentai.
Į LSMU susijungus KMU ir LVA, prasiplėtė studijų galimybės. Universitete vykdomos 11
studijų krypčių 22 laipsnį suteikiančios ir trijų krypčių 69 laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros) studijų programos.
Septynių fakultetų studentų studijos vyksta 70 padalinių: 29 katedrose, 39 klinikose, 2 institutuose.
Galima teigti, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra sveikatos mokslų studijų lyderis Lietuvoje, LSMU studijų programos yra patrauklios ir konkurencingos Lietuvos universitetų sektoriuje.
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LSMU studijų prioritetai
Siekant užtikrinti ir gerinti studijų kokybę:
• Įdiegti ECTS (Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą) LSMU;
• Diegti probleminio mokymosi metodiką kitose LSMU studijų programose;
• Studijose daugiau naudoti šiuolaikines informacines technologijas;
• Didinti dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinti dėstytojų ir studentų
mobilumą;
• Tobulinti darbo užmokesčio sistemą, skatinančią dėstytojus ir mokslininkus siekti aukštesnės studijų ir mokslo kokybės.
Siekiant LSMU akademijų ir jų padalinių integracijos:
• Parengti bendri studijų procesą reglamentuojantys dokumentai;
• Parengti socialinių ir humanitarinių mokslų katedrų restruktūrizaciją ir plėtrą.
Planuojant studijų programų ir studijų bazės plėtrą:
• Rengti naujas studijų programas gyvybės mokslų srityje;
• Plėsti tarptautines studijas rengiant Veterinarijos, Slaugos studijų programas anglų kalba;
• Į visų pakopų studijas įtraukti Universiteto mokslo institutų, laboratorijų mokslininkus
bei skatinti Universiteto pedagogus dalyvavauti institutų ir Slėnių mokslinėse programose;
• Panaudojant Universitetui reorganizuoti numatytas lėšas atnaujinti studijų bazę pagerinant studijų sąlygas visuose MA ir VA fakultetuose: Farmacijos fakulteto statyba ir
įrengimas (Santakos slėnio dalis, Atviros priegos mokslo laboratorijos); Užkrečiamų ligų
katedros atnaujinimas; Veterinarijos gydyklos infrastruktūros atnaujinimas rekonstruojant chirurgijos patalpas bei įrengiant aštrių bandymų patalpas; Sporto katedros infrastruktūros atnaujinimas įrengiant patalpas bendros kineziologijos ir sporto medicinos
veikloms; Vivariumo pastato paskirties išplėtimas rekonstruojant esamą bei sukuriant
naują infrastruktūrą; dalies mokomojo korpuso rekonstrukcija pritaikant patalpas gyvūninių žaliavų kokybės studijoms; Mokomojo laboratorinio korpuso rekonstrukcija (Eivenių g. 4); Centrinių rūmų rekonstrukcija (A. Mickevičiaus g. 7 ir 9); Kalbų ir edukacijos
katedros (M. Jankaus g. 2) atnaujinimas; Visuomenės sveikatos fakulteto pastato statyba
(Tilžės g. 18); bendrabučių atnaujinimas.
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3. MOKSLINĖ VEIKLA
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padaliniuose mokslinių tyrimų planavimas ir mokslinės veiklos produkcijos analizė 2010 m. buvo atliekama vadovaujantis LSMU strateginio plėtros plano pagrindinėmis nuostatomis, susijusiomis su moksline veikla.
2010 m. atskiruose padaliniuose (katedrose, klinikose, universiteto mokslo institutų laboratorijose) dirbantys dėstytojai ir mokslininkai vykdė Senate patvirtintas mokslo programas. LSMU
MA Mokslo fondas rėmė Universiteto MA fakultetų mokslininkų grupių veiklą, doktorantus ir
skatino produktyviausius doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir brandžius LSMU mokslininkus.
2010 m. rektoriaus ataskaitoje pateikiama informacija apie:
1. LSMU MA Mokslo fondo veiklą;
2. ataskaitinių metų LSMU MA mokslo produkciją;
3. LSMU MA padalinių aktyvumą dalyvaujant konkursuose, gaunant papildomą finansavimą iš tarptautinių institucijų ir Lietuvos ūkio subjektų moksliniams projektams ir programoms vykdyti; mokslų institutų svarbiausius įvykius;
4. LSMU MA doktorantūros studijų kokybę;
5. LSMU VA mokslo produkciją;
6. LSMU VA padalinių aktyvumą dalyvaujant konkursuose, gaunant papildomą finansavimą iš tarptautinių institucijų ir Lietuvos ūkio subjektų moksliniams projektams ir programoms vykdyti; VA mokslų institutų svarbiausius įvykius;
7. LSMU VA doktorantūros studijų kokybę.

3.1. 2010 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademijos Mokslo fondo veikla
Mokslo fondo veikloje 2010 m. įvyko daug pasikeitimų. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. reorganizuojant Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją buvo įkurtas Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas (LSMU). Siekiant išlaikyti Mokslo fondo, sėkmingai remiančio
mokslininkų bei doktorantų atliekamus mokslo tyrimus nuo 2003 metų, veiklos tęstinumą,
LSMU rektoriaus 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-184 patvirtintas LSMU Laikinasis mokslinės veiklos reglamentas, 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-185 patvirtinti Laikinieji LSMU
MA mokslininkų grupių veiklos nuostatai, 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-187 patvirtinti
Laikinieji LSMU MA Mokslo fondo nuostatai, 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-188 patvirtinta Laikinoji LSMU MA Mokslo fondo premijų skyrimo tvarka ir 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-186 bei 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-268 sudaryta laikinoji LSMU MA Mokslo
fondo valdyba:
Pirmininkė: prof. Vaiva Lesauskaitė, LSMU mokslo reikalų prorektorė
Nariai:
Elvyra Brazytė, LSMU vyr. ekonomistė
Karolis Bumblauskas, Studentų mokslinės draugijos pirmininkas
Agnė Giedraitienė, doktorantė
doc. Rimantas Klimas, LSMU MA Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos
katedra
prof. Limas Kupčinskas, LSMU MA Gastroenterologijos klinikos vadovas
prof. Vita Mačiulskienė, LSMU MA Dantų ir burnos ligų klinika
dr. Narseta Mickuvienė, LSMU MA PRI direktoriaus pavaduotoja klinikai
dr. Rytas Ostrauskas, LSMU MA EI direktoriaus pavaduotojas mokslui
prof. Dalia Pangonytė, LSMU MA Patologinės anatomijos klinikos vadovė
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prof. Janina Petkevičienė, LSMU MA Profilaktinės medicinos katedra
prof. Raimundas Sakalauskas, LSMU MA Pulmonologijos ir imunologijos klinikos vadovas
prof. Alfonsas Vainoras, LSMU MA Kineziologijos ir sporto medicinos katedras vadovas
doc. Ingrida Ulozienė, LSMU Mokslo centro vadovė
prof. Leonas Valius, LSMU MA Šeimos medicinos klinikos vadovas
prof. Antanas Sederevičius, LSMU prorektorius veterinarijai.
LSMU MA Mokslo fondas 2010 metais skyrė finansinę paramą penkiems mokslininkų grupių projektams, iš viso už 120 tūkst. litų:
1. 2008–2010 m. FF Farmakognozijos katedros mokslininkų grupės (vadovas prof. V.Janulis)
projektas „Flavonoidus kaupiančių augalinių žaliavų ir jų ekstraktų antioksidantinio poveikio tyrimai“;
2. 2008–2010 m. OF Dantų ir burnos ligų klinikos mokslininkų grupės (vadovė prof. V. Mačiulskienė) projektas „Biologinis gyvųjų danties ir apydančio audinių atsakas į odontologijoje naudojamus gydymo metodus ir medžiagas“;
3. 2008–2010 m. FF Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros mokslininkų grupės (vadovas prof. A.Savickas) projektas „Ginkmedžių, gudobelių ir sukatžolių optimalių derinių paieška ir kapsulių sukūrimas įvertinus šių augalų poveikį širdies ir kraujagyslių funkcijai“;
4. 2008–2010 m. MF Gastroenterologijos klinikos mokslininkų grupės (vadovas prof.
L.Kupčinskas) projektas „Virškinimo trakto organų uždegimas: fundamentalūs etiologijos ir patogenezės aspektai bei diagnostikos ir gydymo optimizavimas“;
5. 2009–2010 m. MF Kardiologijos klinikos mokslininkų grupės (vadovė prof. J.J.Vaškelytė)
projektas „Ikiklinikinės kairiojo ir dešiniojo skilvelio disfunkcijos įvertinimas pagal rotacinio judesio ir ilgosios ašies funkcijos pokyčius vaikams po aritmijų gydymo radiodažnine abliacija“.
Mokslo fondo valdyba, įvertinusi pateiktas mokslines ataskaitas, pritarė vykdomų projektų
veiklai ir patvirtino šių mokslininkų grupių galutines ataskaitas. Mokslininkų grupių finansinės veiklos analizė (3.1.1 lentelė) rodo, kad dauguma mokslininkų grupių tinkamai planuoja ir
įsisavina Mokslo fondo skirtas lėšas.
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3.1.1 lentelė
Mokslininkų grupėms skirtos Mokslo fondo lėšos ir jų panaudojimas 2010 m.
Nr.

Tema

Vadovas

Mokslo fondo parama (tūkst. Lt)
Skirta
suma

Panaudota suma
Iš
viso

Iš jų:
Darbo
užmokestis, pajamų
ir soc.
draudimo
mokesčiai

Ilgalaikis
material.
ir nematerial. turtas

Kita (kitos
prekės,
reagentai,
komandiruotės
išlaidos)

1.

Flavonoidų, turinčių augalinių žaliavų
cheminės sudėties ir
antioksidantinio poveikio, tyrimai

prof. habil. dr.
V. Janulis

20,0

20,9

–

–

20,9

2.

Biologinis gyvųjų
danties ir apydančio
audinių atsakas į odontologijoje naudojamus
gydymo metodus ir
medžiagas

prof. dr.
V. Mačiulskienė

30,0

25,9

–

6,4

19,5

3.

Ginkmedžių, gudobelių
ir sukatžolių optimalių
derinių paieška ir kapsulių sukūrimas įvertinus šių augalų poveikį
širdies ir kraujagyslių
funkcijai

prof. habil. dr.
A. Savickas

25,0

25,8

12,8

6,0

7,0

4.

Virškinimo trakto organų uždegimas: fundamentalūs etiologijos ir
patogenezės aspektai
bei diagnostikos ir gydymo optimizavimas

prof. habil. dr.
L. Kupčinskas

20,0

19,8

–

9,3

10,5

5.

Ikiklinikinės kairiojo
ir dešiniojo skilvelio
disfunkcijos įvertinimas
pagal rotacinio judesio
ir ilgosios ašies funkcijos
pokyčius vaikams po
aritmijų gydymo radiodažnine abliacija

prof. habil. dr.
J. J. Vaškelytė

25,0

8,8

–

–

8,8

120,0

101,2

12,8

21,7

66,7

Iš viso
Nepanaudota lėšų (tūkst. Lt)

18,8

Mokslininkų grupės šiek tiek daugiau kaip pusę viso Mokslo fondo skirto finansavimo panaudojo kitoms prekėms, reagentams ir paslaugoms įsigyti, komandiruočių išlaidoms padengti. Beveik dešimtadalį lėšų skyrė darbo užmokesčiui ir šeštadalį ilgalaikiam materialiajam/nematerialiajam turtui įsigyti (keturios mokslininkų grupės lėšų darbo užmokesčiui neskyrė).
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Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1321 patvirtino naują mokslo ir studijų institucijų mokslinės ir meninės produkcijos vertinimo metodiką,
pagal kurią aukščiausiai vertinamos publikacijos žurnaluose, kurių citavimo rodiklis (impact
factor) Mokslinės informacijos instituto (MII) duomenų bazėje yra ne mažesnis nei 20 % nuo
agreguotojo rodiklio (agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai. Vertinant mokslininkų grupių 2010 m. mokslinį produktyvumą (3.1.2 lentelė), vadovaujantis metodikoje nurodytais reikalavimais matyti, kad mokslininkai motyvuotai publikuoja mokslinių tyrimų duomenis citavimo
rodiklį turinčiuose žurnaluose.
3.1.2 lentelė
Mokslininkų grupių, gavusių Mokslo fondo paramą,
2010 metais paskelbtos svarbiausios publikacijos
Nr.

Tema (vadovas)

MII WOS su IF*
publikacijos 2010 m.

1.

Virškinimo trakto organų uždegimas: fundamentalūs etiologijos ir patogenezės aspektai bei diagnostikos ir gydymo optimizavimas (prof. habil.
dr. L. Kupčinskas)

6

2.

Flavonoidų turinčių augalinių žaliavų cheminės sudėties ir antioksidantinio poveikio tyrimai (prof. habil. dr. V. Janulis)

3

3.

Biologinis gyvųjų danties ir apydančio audinių atsakas į odontologijoje
naudojamus gydymo metodus ir medžiagas (prof. dr. V. Mačiulskienė)

7

4.

Ginkmedžių, gudobelių ir sukatžolių optimalių derinių paieška ir kapsulių sukūrimas įvertinus šių augalų poveikį širdies ir kraujagyslių funkcijai
(prof. habil. dr. A. Savickas)

4

5.

Ikiklinikinės kairiojo ir dešiniojo skilvelio disfunkcijos įvertinimas pagal
rotacinio judesio ir ilgosios ašies funkcijos pokyčius vaikams po aritmijų
gydymo radiodažnine abliacija (prof. habil. dr. J. J. Vaškelytė)

–

Iš viso

20

* – Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (MII) duomenų bazėje Web
of Science (WOS) ir turinčiuose citavimo rodiklį (impact factor) daugiau už 0

Mokslinių publikacijų analizė rodo, kad mokslininkų grupių įdirbis, patirtis ir finansavimas
sąlygoja mokslinį produktyvumą, o įgūdžiai ir mokslinė kompetencija atsispindi straipsniuose,
publikuotuose Mokslinės informacijos instituto sąrašo žurnaluose, turinčiuose aukštą citavimo
rodiklį.
Mokslo fondo valdyba, siekdama remti doktorantų atliekamus mokslinius tyrimus, 2010 metais pirmą kartą Universiteto istorijoje skelbė konkursą doktorantų Universiteto prioritetinėse
mokslo kryptyse ir šakose atliekamiems moksliniams tyrimams remti (planuojama suma 2010
m. buvo apie 10 tūkst. Lt/projektui). Iš viso buvo gautos 57 LSMU MA doktorantų paraiškos už
beveik 510 tūkst. Lt. Įvertinus gautas paraiškas buvo finansuoti 44 doktorantų atliekami moksliniai tyrimai už 240 tūkst. Lt. Finansinė analizė parodė, kad doktorantai sėkmingai (223,9 tūkst.
Lt) įsisavino gautą finansavimą, o nepanaudota lėšų dalis (16,1 tūkst. Lt) buvo sąlygota arba pasikeitusios doktoranto mokslinės temos dėl bendrai vykdomo tarptautinio projekto korekcijos,
arba dėl kainų skirtumo įvykdžius viešąjį konkursą norimai prekei ar paslaugai įsigyti.
LSMU MA Mokslo fondo valdyba, siekdama skatinti geriausius Universiteto mokslininkus
ir tyrėjus, 2010 m. lapkričio 5 d. paskelbė konkursus geriausių Universiteto jaunųjų (iki 40 m.),
brandžių (per 40 m.) mokslininkų bei geriausio doktoranto konkurso apdovanojimams gauti.
Iš viso Mokslo fondui buvo pateiktos 8 paraiškos. LSMU Mokslo fondo geriausio metų mokslininko konkursų nugalėtojai 2010 m. gruodžio 23 d. LSMU Senato posėdyje iškilmingai buvo
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apdovanoti vardiniais diplomais ir premijomis beveik už 10,3 tūkst. litų. LSMU Mokslo fondo
geriausio metų mokslininko ir doktoranto konkurso nugalėtojai:
• „Doktorantas – 2010“:
I vieta – Jurgita Šventoraitytė (Medicinos fakulteto Gastroenterologijos klinika);
II vieta – Raimondas Raudonis (Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedra);
II vieta – Živilė Petkevičiūtė (Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra);
• „Jaunasis mokslininkas – 2010“:
I vieta – dr. Šarūnas Tarasevičius (Medicinos fakulteto Ortopedijos traumatologijos klinika);
II vieta – dr. Kristina Stravinskaitė (Medicinos fakulteto Pulmonologijos ir imunologijos
klinika).
• „Brandus mokslininkas – 2010“:
I–II vieta:
prof. dr. Vilmantė Borutaitė (Biomedicininių tyrimų instituto Biochemijos laboratorija,
Medicinos fakulteto Biochemijos katedra);
prof. habil. dr. Virgilijus Ulozas (Medicinos fakulteto Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika).
Nepaisant to, kad 2010 m. konkurse buvo leista dalyvauti ne tik fakultetų, bet ir Universiteto
mokslo institutų mokslininkams ir tyrėjams, Universiteto mokslininkai ir doktorantai yra neaktyvūs (3.1.3 lentelė) teikiant paraiškas Mokslo fondo premijoms gauti.
3.1.3 lentelė
Mokslo fondo geriausio universiteto mokslininko ir doktoranto konkursams
teiktos paraiškos 2004–2010 m.
Konkursas

Teiktų paraiškų skaičius
2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Iš viso

Doktorantas

9

4

9

3

6

2

3

36

Jaunasis mokslininkas

3

2

3

3

5

6

2

24

Brandus mokslininkas

3

2

3

3

5

3

3

22

Iš viso

15

8

15

9

16

11

8

82

Konkursus laimėjusių Universiteto mokslininkų ir doktorantų mokslinės produkcijos (3.1.4
lentelė) analizė rodo, kad konkursų laimėtojų mokslinis produktyvumas didėja. Mokslo fondo
skatinamąsias premijas gauna patys aktyviausi ir produktyviausi Universiteto mokslininkai ir
doktorantai, o jų paskelbti straipsniai yra publikuojami MII sąrašo žurnaluose, turinčiuose aukštą citavimo rodiklį. Geriausio metų doktoranto nugalėtoja Jurgita Šventoraitytė doktorantūros
laikotarpiu paskelbė 4 straipsnius MII ISI WOS duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose, iš
kurių 2 publikuoti „Nature genetics“ (citavimo rodikliai 34,284 ir 30,259). Mokslo fondo valdyba,
vertindama produktyviausių Universiteto mokslininkų ir doktorantų paraiškas, atsižvelgė ne
tik į straipsnių, publikuotų MII WOS duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose, skaičių, bet
ir į žurnalų citavimo rodiklį, autorių indėlį ir prieskyras (afiliacija) Lietuvos sveikatos mokslų
universitetui bei vadovaudamasi mokslo ir studijų institucijų mokslinės ir meninės produkcijos vertinimo metodikos reikalavimais, sėkmingą dalyvavimą pritraukiant LMT finansuojamus
mokslininkų grupių bei visuotinės dotacijos ir Lietuvos ir užsienio verslo partnerių finansuojamus projektus.
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3.1.4 lentelė
Mokslo fondo geriausio universiteto mokslininko ir doktoranto konkursų laimėtojų
svarbiausios 2010 m. publikacijos
Vieta

Laureatas

Iš viso
straipsnių

MII WOS
su IF*

MII WOS

Kiti recenzuojami
straipsniai

Kita (tezės)

Doktorantas
I

Kristina Šventoraitytė

5

3

1

2

(23)

II

Raimondas Raudonis

2

2

–

–

1 (3)

III

Živilė Petkevičiūtė

4

3

–

1

2 (9)

11

8

1

3

3 (35)

Iš viso
Jaunasis mokslininkas
I

dr. Šarūnas Tarasevičius

8

7

–

1

(8)

II

dr. Kristina Stravinskaitė

4

3

–

1

2 (6)

12

10

–

2

2 (14)

Iš viso
Brandus mokslininkas
I

prof. habil. dr. Virgilijus
Ulozas

9

9

–

–

13 (9)

II

prof. dr. Vilmantė
Borutaitė

7

7

–

–

1 (13)

16

16

–

–

14 (22)

Iš viso

* – Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (MII) duomenų bazėje Web
of Science (WOS) ir leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį (impact factor) daugiau už 0.

Stiprinant Universiteto eksperimentinę bazę ir doktorantų mokslinius tyrimus prioritetinėse
strateginės plėtros kryptyse, planuojama skatinti doktorantų atliekamus mokslinius tyrimus.
2011 metais tam skirta 360 tūkst. Lt – planuojama paremti apie 40 doktorantų maksimaliai po 10
tūkst.Lt per metus. 2011 m. pavasarį planuojama organizuoti doktorantų konferenciją „Mokslas – žmonių sveikatai“.

3.2. Mokslinės veiklos apžvalga
Reorganizavus KMU ir LVA sujungimo būdu į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą buvo
siekiama integruoti mokslinius tyrimus vykdytus iki universitetų susijungimo, t.y. iki 2010 rugsėjo 1. Šiuo metu yra 5 horizontaliosios ir 30 vertikaliųjų programų (3.2.1 pav.), kurias numatoma papildyti ir revizuoti ryšium su nacionalinių kompleksinių mokslo programų vykdymu bei
Nemuno ir Santakos slėnių plėtra.
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Gyvensenos ir aplinkos
veiksnių įtakos sveikatai
tyrimas

Fiziologinių funkcinių
savybių tyrimai

Morfologija

Gyvųjų audinių
funkcionavimo mechanizmai

Kardiologija

Imunologija

Gastroenterologija

Epidemiologija

Reprodukcija

Endokrinologija

Visuomenės sveikatos
mokslai

Pulmonologija ir imunologija

Onkologija
Gyvūnų gerovė
Nervų ligų mokslai
Zoohigiena ir ekologija
Sveikatos priežiūros
informacinės technologijos

Reabilitacija ir slauga

Farmakologija

Skubioji medicina

Gyvūnų veisimas ir genetika

Motinos ir vaiko sveikata

Pašarai ir mityba

Oftalmologija
Mityba ir biotechnologijos
Infektologija

Užkrečiamosios ligos
Veido, žandikaulių ir burnos
patologija
Neužkrečiamosios ligos

Maistinių žaliavų kokybė ir
maisto sauga

Gyvūnų sveikatingumas ir
gyvūnų žaliavų kokybė

Funkcionaliųjų produktų
kūrimas

Maisto sauga

Mityba

3.2.1 pav. LSMU mokslo programos
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Naujų vaistų paieškos ir jų
rinkos tyrimai

3.2.1 LSMU MA padalinių 2010 m. mokslinės produkcijos analizė
Universiteto mokslinės produkcijos analizė buvo atlikta naudojant LIEMSIS-PDB parengtas
programas. Įvertinant tai, kad analizė buvo atliekama naujų kalendorinių metų pirmąją savaitę,
į gautus 2010 metų rezultatus būtina žiūrėti tik kaip į preliminarius, nes visų publikacijų sąrašas
tikslinamas kovo mėnesį, o lyginant naudoti ankstesnių metų duomenys yra baigtiniai. Taigi
teikiama padalinių mokslinės produkcijos informacija turi būti vertinama atsargiai ir išvadas
reikėtų formuluoti kaip preliminarias, atspindinčias pastarųjų metų tendencijas, o ne galutinį
rezultatą. Ataskaitoje analizuojami svarbiausių mokslinių publikacijų absoliutūs ir santykiniai
rodikliai (absoliutus publikacijų skaičius, institucijos autorių publikacijų dalys, rodikliai, tenkantys vienam mokslininko etatui atskiruose padaliniuose). 2010 metų ataskaitoje ypatingas
dėmesys atkreiptas į svariausias mokslines publikacijas – monografijas bei Mokslinės informacijos instituto (MII) duomenų bazių (ISI WOS) straipsnius, turinčius citavimo rodiklį. 2010 m.
Medicinos akademijos penkių fakultetų: Medicinos (MF), Odontologijos (OF), Farmacijos (FF),
Visuomenės sveikatos (VSF) ir Slaugos (SF) ir keturių mokslo institutų – Biomedicininių tyrimų (BMTI), Endokrinologijos (EI), Kardiologijos (KI), Psichofiziologijos ir reabilitacijos (PRI)
mokslininkų produkcija buvo įvertinta ir palyginta su ankstesnių metų moksline produkcija.
Vertinant produkciją, tenkančią 1 mokslininko etatui, buvo naudoti tik fakultetų mokslininkų
(dėstytojų, turinčių mokslo laipsnius) ir institutų mokslininkų etatai.
Ataskaitoje atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. V-1128 patvirtintą Mokslo ir studijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodiką,
kurioje fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslo darbams buvo pakeistos
vertinimo nuostatos, naujai apibrėžiant II lygmens 02 darbų (straipsnių) kategoriją. Ją sudaro
mokslo straipsniai žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis (Impact Factor) Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėje yra didesnis už 20 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo
cituojamumo rodiklo, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai. Ataskaitoje pateikiami II lygio 02
kategorijos straipsniai tik už 2010 metus, o lyginami visi 2010 m. ir 2009 m. paskelbti ISI WOS
su IF>0 straipsniai, monografijos, vadovėliai bei mokomosios knygos. 2010 m. birželio 21 d.
Nr. VII-41 Lietuvos Mokslo Tarybos nutarimas „ Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2005 m. gruodžio
19 d. nutarimo Nr. VI–24 ir 2006 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. VI-30 pripažinimo netekusiais
galios“ pripažino negaliojančiu tarptautinių duomenų bazių sąrašą, todėl ankstesniais metais
analizuota LMT TDB produkcija ataskaitiniais metais neskaičiuojama ir nelyginama.
LSMU Medicinos akademijos fakultetų ir mokslo institutų 2010 m. mokslinę produkciją atspindintys duomenys pateikti 3.2.1.1 ir 3.2.1.2 lentelėse. LSMU bibliotekos bibliografijos skyrius,
naudodamas automatizuotą publikacijų apskaitos bazę ir sukurtas programas, suskaičiuoja ne
tik bendrą atskirų rūšių spausdintų darbų skaičių (absoliutus skaičius), bet ir publikacijų skaičių pagal jų dalis, tenkančias padalinyje dirbantiems dėstytojams ir/ar mokslo darbuotojams
(institucijos autorių produkcija). Iš 3.2.1.1, 3.2.1.2 lentelių matyti, kad ir absoliučiais publikacijų
skaičiais, ir straipsnių dalimis, tenkančiomis institucijos autoriams, daugiausia mokslinių publikacijų leidiniuose, įtrauktuose į ISI WOS su IF>0, išspausdino MF dėstytojai (institucijos autorių
indėlis n = 55,85). Iš 3.2.1.1 lentelės matyti, kad 2010 metais visų fakultetų svariausių publikacijų
preliminarūs rodikliai sumažėjo. Apskritai, jau keletą metų iš eilės fakultetuose institucijos autorių dalis mažėja ir ataskaitiniais metais sudaro nuo 54 iki 60 procentų. Daugiausia to paties
fakulteto svariausių publikacijų autorių buvo SF ir OF (atitinkamai 73 % ISI WOS su IF>0 Slaugos fakultete ir 62 % ISI WOS ISI WOS su IF>0 Odontologijos fakultete), mažiausiai – VSF (43 %).
Apibendrinant, visuose fakultetuose buvo skelbta daugiau publikacijų su kitų padalinių ar institucijų autoriais. Tokie pat pokyčiai ir Universiteto Medicinos akademijos mokslo institutuose – sumažėjo mokslinė produkcija ir institucijos autorių indėlis. (3.2.1.2 lentelė). Atkreiptinas
dėmesys, kad mažėja tiek fakultetų, tiek ir mokslo institutų institucijos autorių indėlis į mokslo
produkciją. Tai rodo didėjantį Universiteto mokslininkų bendradarbiavimą.
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3.2.1.2 lentelė.

2010 metais po 1 monografiją išleido VSF ir SF (3.2.1.1 pav.). Naujų vadovėlių skaičius nepakankamai padidėjo – tik 12 (buvo 10 vadovėlių 2009 metais, 40 – 2008 metais). Vadovėlių rengimu išsiskiria MF, parengęs 6 vadovėlius, FF – 2 vadovėlius, po keletą metų iš eilės trukusios
pertraukos ir OF parengė vadovėlį (3.2.1.2 pav.).
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3.2.1.1. pav. LSMU MA fakultetų ir mokslo institutų monografijų skaičiaus pokyčiai 2007–2010 m.
(absoliutus skaičius)
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3.2.1.2. pav. LSMU MA fakultetų ir mokslo institutų vadovėlių skaičiaus pokyčiai 2007–2010 m.
(absoliutus skaičius)

Pastaraisiais metais pakito Lietuvos mokslinės produkcijos vertinimo metodika, todėl svarbiausi straipsniai yra tik tie, kurie yra ISI WOS bazėje ir klasifikuojami kaip II lygio 02 darbai, t.y.
publikacijos žurnaluose, kurių citavimo rodiklis (impact factor) Mokslinės informacijos instituto
duomenų bazėje yra ne mažesnis nei 20 % nuo agreguotojo rodiklio (agregate impact factor) tai
žurnalų kategorijai. 3.2.1.3 ir 3.2.1.4 pav. pateikti MA fakultetų ir mokslo institutų 2010 metų II
lygio 02 darbų absoliutūs skaičiai, institucijos autorių indėlis.
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3.2.1.3. pav. LSMU MA fakultetų publikacijos leidiniuose ISI WOS su IF> nei 20 % nuo agreguotojo rodiklio
(agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai 2010 m. (absoliutus skaičius ir institucijos autorių indėlio dalys)
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3.2.1.4. pav. LSMU MA mokslo institutų publikacijos leidiniuose ISI WOS su IF> nei 20 % nuo agreguotojo
rodiklio (agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai 2010 m. (absoliutus skaičius ir institucijos indėlio dalys)
60

Palyginome, koks yra II lygio 02 mokslinės produkcijos santykis su visais ISI WOS su IF>0
straipsniais MA fakultetuose ir mokslo institutuose. Pažymėtina, kad 02 darbai MA fakultetuose
sudaro vidutiniškai 57 procentus nuo visų ISI WOS su IF>0 straipsnių, o MA mokslo institutuose – 58 proc. MA fakultetų institucijos autorių indėlis II lygio 02 darbuose sudaro 80 proc. (darbų
75, autorių dalių – 60,62), o mokslo institutuose – tik 30 proc. (darbų 42, o institucijos autorių
indėlio dalių – 12,96). Visų ISI WOS su IF>0 straipsnių analizė absoliučiais skaičiais, institucijos
autorių dalimis ir kiek tenka 1-am mokslininko etatui 2010 metais atlikta pagal MA fakultetus ir
mokslo institutus (3.2.1.5–3.2.1.8 pav.).
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3.2.1.5. pav. LSMU MA fakultetų publikacijos leidiniuose ISI WOS su IF> 0 2010 m.
(absoliutus skaičius ir institucijos indėlio dalys)
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3.2.1.6. pav. LSMU MA mokslo institutų publikacijos leidiniuose ISI WOS su IF> 0 2010 m.
(absoliutus skaičius ir institucijos indėlio dalys)

Mokslinių tyrimų efektyvumą geriausiai atspindi publikacijų dalis, tenkanti 1-am mokslinin
ko etatui. Atsižvelgiant į tai, kad II lygio 02 publikacijos šiuo metu yra vienos svariausių vertinant institucijos moksliškumą, ataskaitoje apskaičiuota jų dalis, tekusi 1-am mokslininko etatui
2010 metais (3.2.1.7, 3.2.1.8 pav.). Nustatyta, kad šie fakultetų ir institutų 2010 metų rodikliai
nėra aukšti, t.y. fakultetuose sudaro 0,04–0,2 publikacijos dalies pagal absoliučius skaičius ir
0,02–0,06 institucijos autorių indėlio dalies, tenkančios 1-am etatui, o mokslo institutuose atitinkamai 0,1–0,6 ir 0,03–0,1.
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3.2.1.7. pav. 2010 m. LSMU MA fakultetų publikacijos, tenkančios 1-am mokslininko etatui,
leidiniuose ISI WOS su IF> nei 20 % nuo agreguotojo rodiklio (agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai
(absoliutus skaičius ir institucijos autorių indėlio dalys)

61

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

02 darbai abs. sk.

0,6

02 darbai inst. ind.

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

bmti

ei

0,1

0,02

pri

ki

3.2.1.8. pav. 2010 m. LSMU MA mokslo institutų publikacijos, tenkančios 1-am mokslininko etatui,
leidiniuose ISI WOS su IF> nei 20 % nuo agreguotojo rodiklio (agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai
(absoliutus skaičius ir institucijos autorių indėlio dalys)

Apibendrinant visų ISI WOS su citavimo rodikliu >0 straipsnių, tenkančių 1-am mokslininko
etatui, MA fakultetuose ir MA mokslo institutuose 2010 metais, galima teigti, kad 2010 metais
geriausi rodikliai buvo BMTI ir KI (3.2.1.9, 3.2.1.10 pav.).
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3.2.1.9. pav. 2010 m LSMU MA fakultetų publikacijos leidiniuose ISI WOS su IF> 0,
tenkančios 1-am mokslininko etatui (absoliutus skaičius ir institucijos autorių indėlio dalys)
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3.2.1.10. pav. 2010 m LSMU MA mokslo institutų publikacijos leidiniuose ISI WOS su IF> 0,
tenkančios 1-am mokslininko etatui (absoliutus skaičius ir institucijos autorių indėlio dalys)

Apibendrinant monografijų, vadovėlių, mokomųjų knygų skaičiaus ir struktūros dinamiką
MA fakultetuose ir mokslo institutuose 2003–2010 metais, galima pasidžiaugti padaugėjus išleistų vadovėlių, lyginant su 2009 metais, tačiau buvęs proveržis“ 2008 metais, susiję su užbaigtais ES Struktūrinių fondų projektais, ryškiai išsiskiria per pastarąjį dešimtmetį (3.2.1.11 pav.).
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3.2.1.11. pav. LSMU MA fakultetų ir mokslo institutų monografijų, vadovėlių,
mokomųjų knygų skaičiaus pokyčiai 2003–2010 m. (absoliutus skaičius)
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3.2.2. LSMU MA padalinių dalyvavimas organizuojant Lietuvos ir tarptautinius mokslo renginius
2010 m. LSMU MA padaliniai kartu su specialybių mokslinėmis draugijomis organizavo 347
mokslinių praktinių konferencijų (2009 m. – 311). Iš jų – 12 tarptautinės (2009 m. – 22). Paminėtinas rugsėjo 15–18 d. Kaune vykęs trečiasis tarptautinis kongresas „Kompleksinės sistemos
medicinoje ir sporte“. Jį organizavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto
Kineziologijos ir sporto medicinos katedra, Lietuvos kūno kultūros akademija bei Kauno technologijos universitetas. Pirmasis tokio pobūdžio kongresas vyko 2003 m. Ispanijoje, Barselonoje,
antrasis – Portugalijoje, Madeiros saloje. Tuo metu ir buvo nuspręsta surengti trečiąjį kongresą
Lietuvoje. Per keturias dienas kongrese dalyvavo per 200 mokslininkų, įvairių sričių specialistų
ir studentų iš daugiau nei 20-ties pasaulio šalių.
Iš viso LSMU MA konferencijose dalyvavo 28037 dalyviai (2009 m. – 39 676), kuriems buvo
išduoti registruoti dalyvavimą patvirtinantys pažymėjimai. Daugiausia dėmesio susilaukė šios
konferencijos:
• „Motinos ir vaiko sveikatos priežiūra: dabartis ir perspektyvos“ (550 dalyvių, Akušerijos
ir ginekologijos klinika);
• „Arterinės hipertenzijos gydymo aktualijos vidaus ligų praktikoje“ (500 dalyvių, Vidaus
ligų klinika);
• „Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai“ (400 dalyvių, Psichiatrijos klinika);
• „Gerontologijos ir geriatrijos aktualijos“ (660 dalyvių, Geriatrijos klinika);
• „Kardiologijos naujovės 2010“ (400 dalyvių, Kardiologijos klinika);
• „Lietuvos mokinių gyvensena ir jos vertinimai“ (550 dalyvių, Biomedicininių tyrimų institutas socialinės pediatrijos laboratorija).
2010 m. LSMU įvyko trečioji nacionalinė mokslinė konferencija „Mokslas – žmonių sveikatai“. Pagrindinė šių metų renginio idėja – jaunųjų mokslininkų – doktorantų atliekamų mokslo
darbų pristatymas, kuris vyko 7-iose sekcijose: Mikrobiologija ir maisto kokybė, Reprodukcinė
sveikata, Visuomenės sveikata, Proteomika ir naujų vaistų kūrimas, Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, Technologijos ir sveikatos tyrimai bei Neuromokslai. Konferencija sulaukė didelio
susidomėjimo ne tik iš Kauno, bet ir iš Vilniaus bei Šiaulių mokslo institucijų. Iš viso buvo
pristatyti 54 doktorantų atlikti moksliniai tyrimai. Konferencijoje dalyvavo net 8 Lietuvos universitetų atstovai. Pažymėtina, kad 28 pranešimus perskaitė ne LSMU, bet kitų Lietuvos universitetų doktorantai. Baigiamojo posėdžio metu buvo apibendrinti konferencijos rezultatai ir
apdovanoti geriausi doktorantų moksliniai darbai. UAB „Fermentas“ devyniems doktorantams
įteikė specialius prizus – 1000 litų vertės čekius įmonės produkcijai įsigyti. Žurnalas „Medicina“ apdovanojo tris doktorantus, pristačiusius geriausius mokslo darbus, kvietimu publikuoti
straipsnį žurnale „Medicina“ (apmokėtos visos su straipsnio publikavimu susijusios išlaidos)
bei dešimčia žurnalo prenumeratų.
3.2.3. LSMU MA padalinių aktyvumo gaunant papildomą finansavimą mokslinės veiklos plėtrai įvertinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo perspektyvos
Atlikta preliminari mokslo programų ir pajamų, papildžiusių pagrindinę valstybės subsidiją
mokslui, analizė panaudojant Ekonomikos ir planavimo skyriaus duomenis. Įvertintas gautas
papildomas finansavimas iš Lietuvos mokslo tarybos (LMT), Valstybinio studijų fondo (VSF)
bei tarptautinių programų, kuriose dalyvauja LSMU MA fakultetai ir LSMU MA mokslo institutai, skaičius.
3.2.3.1 pav. pateikiamos gautos papildomos finansavimo lėšos už 2004–2009 metus bei preliminarios 2010 metų papildomos finansavimo lėšos. Pagal pastarųjų septynerių metų duomenis,
papildomas LSMU MA fakultetų ir mokslo institutų finansavimas 2004–2006 ir 2008–2010 metais mažai kito. Ypač šis finansavimas buvo padidėjęs 2007 metais dėl mokslo institutų laimėtos
Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos. 2010 metais tiek Medicinos akademijos fakultetai, tiek ir Medicinos akademijos mokslo institutai papildomo finansavimo lėšų gavo dalyvaudami tarptautinėse programose – 7BP bei LMT remiamuose projektuose. Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros finansuojami EUREKA, EUROSTARS bei COST projektai 2010 metais
finansavimo negavo.
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3.2.3.1 pav. Lėšų, gautų per 2004–2010 metus dalyvaujant tarptautinėse ir Lietuvos mokslo programose,
pokyčiai LSMU MA fakultetuose ir institutuose (tūkst. Lt).

Tarptautiniai projektai. 2010 metais buvo vykdomas vienas 6BP projektas dr. R. Naginienės
PHIME „Public Health Impact of long-term, Low-level mixed element exposure insusceptible
population strata“.
LSMU MA mokslininkai 2010 metais dalyvauti 7 BP programoje pateikė 32 paraiškas, iš kurių 7 buvo patvirtintos. Nuo 2008 m. iki 2010 m. padaugėjo 7 BP projektų. 2010 metais buvo
tęsiami trys 7BP programos projektai: prof. habil. dr. Ž. Padaigos „HEALTH PROfessional Mobility in The European Union Study“, doc. dr. L. Šumsko EURO-URHIS 2 „Europos miestų sveikatos rodiklių sistema, II dalis: Miesto gyventojų sveikatos stebėsena ir analizė siekiant politikos
informavimo“ ir prof. habil. dr. Vitos Lesauskaitės „Increasing the PaRticipation of the ElDerly
in Clinical Trials“. Taip pat pradėti trys nauji 7 BP projektai: prof. dr. L. Valius Euprimecare
„Quality and costs of primary care in Europe“ bei „Community-embedded Reproductive health
Care for Adolescents“ ir prof. habil. dr. R. Bunevičiaus PONTE „Efficient Patient Recruitment
for Innovative Clinical Trials of Existing Drugs to other Indications“. Vienas 7 BP projektas „Researcher‘s night in Lithuania 2010“ (ReNiLi2010) buvo vykdomas tik 2010 m. (prof. dr. D. H.
Pauža). Kardiologijos instituto 7BP projektas ACHILLES yra įtrauktas į reservinį sąrašą (atsiradus pinigų, paraiška būtų finansuotina, priklausomai nuo paraiškų įvertinimo ir reitingavimo).
2010 metais prisijungus institutams, COST programos projektų padaugėjo iki 3 („Pažangaus
balso funkcijos vertinimas“ prof. V. Ulozas, „Health and Social Care for Migrants and Ethic
Minorities in Europe (HOME) doc. L. Šumskas, “Bioactive food components, mitochondrial
function and health (MITOFOOD)” prof. V. Borutaitė). 2009 metais pradėti vykdyti 2 EUREKA
projektai: Endokrinologijos klinikos bei Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros
ANTIOKSDIABET „Natūralių antioksidantų poveikio cukrinio diabeto komplikacijų vystymuisi metodologijos sukūrimas“ ir Geriatrijos klinikos bei Kardiologijos instituto ITEA2 GUARANTEE „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“, vienas EUROSTARS projektas „Odos vėžio
diagnozė panaudojant informacines bei komunikacijų technologijas“, kuriame dalyvauja LSMU
MA Odos ir venerinių ligų klinika, buvo tęsiami ir 2010 metais.
LSMU MA padalinių COST, EUREKA, 6 BP, 7BP bei kitų tarptautinių projektų, vykdytų
2008–2010 metais, skaičius pateikiamas 3.2.3.1 lentelėje. 2008 metais buvo vykdyti 15 papildomą finansavimą gavusių tarptautinių projektų, 2009 metais – 22 tarptautiniai projektai, 2010
metais – 27 tarptautiniai projektai.

64

3.2.3.1 lentelė.
LSMU MA Tarptautiniai projektai, vykdyti 2008–2010 metais
Projektų grupė
Projektų skaičius

COST

EUREKA

6BP

7BP

Kiti

Iš viso

2008 m.*

1

3

1

1

9

15

2009 m.*

1

6

1

3

11

22

2010 m.

3

4

1

7

12

27

* – 2008 ir 2009 metais pateikiami tik LSMU MA fakultetų duomenys.

LMT projektai. 2010 m. aktyviai dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos organizuojamuose
mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektuose (MIP), Nacionalinėje mokslo
programoje „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (LIG) bei visuotinės dotacijos projektuose. MIP konkurse laimėjo 28 proc. dalyvavusių LSMU MA projektų. Žymiai sėkmingiau dalyvauta LIG ir
visuotinės dotacijos projektuose (atitinkamai 70,6 proc. ir 62,5 proc. visų LSMU MA konkurse
dalyvavusių projektų). Visuotinės dotacijos projektų konkursas yra pasibaigęs, tačiau sutartys
su Lietuvos mokslo taryba nepasirašytos. Aukštųjų technologijų plėtros programa Amiloidė
„Patogeninių beta-amiloido oligomerų detekcija Alzheimerio ligos diagnostikai“ (AMILOIDĖ)
yra tęstinis LMT finansuojamas projektas. 2010 metais pasirašyta net 19 sutarčių su Lietuvos
mokslo taryba.
LSMU MA fakultetų gautas bendras papildomas finansavimas tarptautiniams projektams
bei lėšos, gautos iš sutarčių, palygintos su ankstesnių metų duomenimis ir pateikiamos 3.2.3.2
lentelėje. 2010 metais fakultetai lėšų gavo daugiau iš projektų negu pagal sutartis. 2010 metais, remiantis preliminariais skaičiavimais, iš sutarčių su LMT bei tarptautinių projektų gauta
1 413,19 tūkst. Lt. LSMU MA fakultetai 2010 metais gavo beveik dvigubai daugiau lėšų iš tarptautinių projektų nei iš sutarčių su LMT. Daugiausia papildomų lėšų gavo Medicinos, Visuomenės sveikatos ir Farmacijos fakultetai.
3.2.3.2 lentelė.
LSMU MA fakultetų sutarčių ir tarptautinių projektų lėšos 2009–2010 metais
Metai

Fakultetai

Skaičius

Lėšos
(tūkst. Lt)

Sutartys su VMSF ir
ūkio subjektais
2009 m.

Lėšos
(tūkst. Lt)

Bendros lėšos
(tūkst. Lt)

Tarptautiniai projektai

Medicinos fakultetas

7

839,953

8

417,14

1.257,093

Visuomenės sveikatos
fakultetas

0

0

5

509,276

509,279

Slaugos fakultetas

0

0

4

152,487

152,487

Farmacijos fakultetas

1

112,000

2

70,200

182,2

Odontologijos fakultetas

0

0

0

0

0

Iš viso

951,953

1 149,103

Sutartys su LMT
2010 m.

Skaičius

2 101,056

Tarptautiniai projektai

Medicinos fakultetas

3

417,12

5

7,73

424,85

Visuomenės sveikatos
fakultetas

0

0

10

873,82

873,82

Slaugos fakultetas

0

0

5

24,52

24,52

Farmacijos fakultetas

1

90

1

0

90

Odontologijos fakultetas

0

0

0

0

0

Iš viso

507,12

906,07

1 413,19
65

2009–2010 metais LSMU MA mokslo institutų papildomas finansavimas mažai kito (3.2.3.3
lentelė). 2009 metais LSMU MA mokslo institutų pagrindinis papildomo finansavimo šaltinis
buvo sutartys ir iš tarptautinių projektų, o 2010 metais – LMT finansuojami projektai.
3.2.3.3 lentelė.
LSMU MA mokslo institutų sutarčių ir tarptautinių projektų lėšos 2008–2010 metais
Metai

Fakultetai

Skaičius

Lėšos
(tūkst. Lt)

Sutartys su VMSF ir
ūkio subjektais
2009

Lėšos
(tūkst. Lt)

Bendros lėšos
(tūkst. Lt)

Tarptautiniai projektai

Biomedicinių tyrimų
institutas

16

480.,417

5

74,384

554,801

Kardiologijos institutas

5

233,1

4

551,3

784,400

Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

0

0

6

83,004

83,004

Endokrinologijos institutas

12

74,100

2

86,629

160,729

Iš viso
2010

Skaičius

787,617

795,317

1 582,934

Sutartys su LMT

Tarptautiniai projektai

Biomedicinių tyrimų
institutas

7

557,3

3

0

557,3

Kardiologijos institutas

7

611,1

2

0

611,1

Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

1

72,8

1

149,57

222,4

Endokrinologijos institutas

1

224,2

0

0

224,2

Iš viso

1 465,4

149,57

1 615,00

Projektas „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01). 2010 metais Post Doc projektų konkurse dalyvavo 3 projektai. Iš jų laimėjo vienas – „Matrikso metalo proteinazių bei c-myb raiškos įtaka krūtinės aortos dilatacinės
patologijos morfogenezei“ (dr. Giedrė Jarienė, vadovė prof. V. Lesauskaitė).
3.2.4. LSMU MA mokslo institutų informacija
MA BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas (BMTI, Institutas) nuo
2010 m. sausio 1 d. buvo reorganizuotas ir prijungtas prie Kauno medicinos universiteto (Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. XI-440 „Dėl pritarimo Kauno medicinos
universiteto dalyvavimui reorganizavime“; Žin. 2009-10-20, Nr. 125-5374. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1733 „Kauno medicinos universiteto Biomedicininių
tyrimų instituto, Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto
reorganizavimo prijungimo prie Kauno medicinos universiteto būdu sąlygų aprašas“; Žin. 2009-12-31
Nr. 157-7088). Reorganizavus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją
(Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimas „Dėl Kauno medicinos universiteto ir
Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto patvirtinimo“ Nr. XI-973, Valstybės žinios 2010-07-10 Nr.81-4231), nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Institutas
66

vadinamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA) Biomedicininių tyrimų institutu.
Institute 2010 m. buvo toliau vykdoma 2007–2011 m. mokslo programa „Sveikatos tyrimai ir
ligų profilaktikos bei klinikinių sprendimų tobulinimas“ (vadovė prof. habil. dr. Irena Misevičienė) ir keturios pagrindinės šios programos temos: Visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros
tyrimai (koordinatorius prof. habil. dr. Apolinaras Zaborskis), Pagrindinių lėtinių ligų biožymenų ir biologinių veiksnių paieška, klinikinių sprendimų tobulinimas (koordinatorius dr. Kęstutis
Skauminas), Gyvųjų audinių funkcionavimo tyrimai (koordinatorė prof. dr. Vilmantė Borutaitė),
Informacinės sveikatos technologijos (koordinatorius doc. dr. Algimantas Kriščiukaitis).
Biomedicininių tyrimų institute 2010 m. buvo plečiami ir stiprinami Neuromokslų tematikos
moksliniai tyrimai (KMU BMTI Tarybos 2010-04-08 nutarimas „Dėl neuromokslų vystymo Kauno
medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institute“ Nr. IT-3-02 ir KMU Rektorato 2010-04-12 pritarimas Nr. 6-2 Instituto ataskaitai ir mokslinės veiklos kryptims). LSMU Senato 2010 m. gruodžio 23
d. posėdyje Instituto direktoriumi išrinktas l.e.p Instituto direktorius, LSMU Neurochirurgijos
klinikos vadovas prof. habil.dr. Arimantas Tamašauskas.
LSMU Biomedicinių tyrimų institutui 2010 metais Lietuvos valstybės biudžeto asignavimai
sumažėjo beveik 40 proc. (nuo 3,059 mln. Lt 2009 m. iki 1,82 mln. Lt 2010 m.). Todėl BMTI dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 142 (2009-12-31, 104,25 et.) iki 124 darbuotojų (201001-04, 70,0 et.) ir beveik trečdaliu sumažėjo mokslo darbuotojų etatų (19,25 et.). 2010 m. gruodžio 31 d. Institute dirbo 125 darbuotojai (67,75 et.), iš kurių 91 mokslo darbuotojas (47,5 et.), 5
darbuotojai (2,25 et.) dirbo administracijoje, 3 darbuotojai (2,00 et.) – paslaugų ir ūkio grupėje ir
26 asmenys (16,00 et.) dirbo laboratorijose.
Instituto mokslininkai vieni ar kartu su kitais LSMU padaliniais 2010 m. pateikė 13 projektų
Lietuvos mokslo tarybos finansavimui gauti ir laimėjo 8 projektus papildomam finansavimui
gauti iš viso už 523,5 tūkst. Lt, iš kurių: Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės
ligos“ 5 projektai, 3 mokslininkų grupių iniciatyva finansuojami projektai ir 1 visuotinės dotacijos projektas (finansavimo sutartis dar nepasirašyta).
LSMU MA Mokslo fondo skelbtame konkurse BMTI Biochemijos laboratorijos vedėja vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Vilmantė Borutaitė pripažinta brandžiausia 2010 m. Universiteto mokslininke.
MA ENDOKRINOLOGIJOS INSTITUTAS
Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institutas nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos tapo
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos Endokrinologijos institutu (LSMU MA EI).
LSMU MA EI misija – plėtoti tarptautinio ir nacionalinio lygio medicinos krypties - endokrinologijos ir su ja susijusių šakų (hormonologijos ir biotechnologijos) fundamentinius, eksperimentinės plėtros ir taikomuosius tyrimus, rengti mokslininkus bei aukštos kvalifikacijos
specialistus. Gautas žinias panaudoti aukštos kompetencijos mokslininkų gebėjimams ugdyti
kuriant žinių visuomenę. Instituto misijai įgyvendinti tęsiami tyrimai pagrindinėse Instituto
mokslinių tyrimų kryptyse patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1
d. nutarimu Nr. 389 (Valstybės Žinios, 2003.04.04, Nr.: 33, Publ. Nr.: 1373):
1. Endokrininių ligų hormoninių ryšių reguliavimo mechanizmų ir sutrikimo reguliavimo
tyrimai:
Sergančių hipopituitarizmu ilgalaikio gydymo augimo hormonais dinamika ir rezultatai;
Žmogaus hipofizės baltyminių hormonų fluorescencinio žymėjimo panaudojimas hormonų
kiekybiniam nustatymui ir kokybiniam charakterizavimui; Skydliaukės ligų priežasčių ir gydymo efektyvumo įvertinimas; Endokrininė biopsichosociologija ir gyvenimo kokybės įvertinimas; Kaulų metabolinių ligų etiologijos tyrimai, diagnostikos ir gydymo įvertinimas.
2. Sergančių cukriniu diabetu registras ir imuninių, genetinių ir aplinkos veiksnių įtakos
ligos etiologijai, profilaktikai ir gydymo strategijai tyrimai:
Nacionaliniai vaikų cukrino diabeto ir suaugusiųjų 1 tipo cukrinio diabeto registrai; Sergančiųjų 1 ir 2 tipo cukriniu diabetu, diabetinės retinopatijos, aklumo, neuropatijos, nervinio audi67

nio pakenkimo, nefropatijos bei didžiųjų kraujagyslių patologijos raidos, rizikos veiksnių įvertinimas; Cukrinio diabeto imuninių ir enterovirusinių bei genetinių žymenų įvertinimas.
3. Šeimos nevaisingumo endokrininių priežasčių tyrimas:
Reprodukcinės sveikatos ir ją įtakojančių veiksnių įvertinimas; Trijodtironino poveikio moterų androgenų pokyčiams įvertinimas.
Problema: nuo 2010 m. sausio 1 d. beveik per pusę (46,8 proc.) sumažėjo etatinė struktūra.
MA KARDIOLOGIJOS INSTITUTAS
Instituto veiklos kryptys. Vykdyti Lietuvos mokslui ir sveikatos apsaugai svarbius kardiologijos fundamentinius ir taikomuosius klinikinius mokslinius tyrimus, teikti jų rezultatus visuomenei ir pasaulio mokslinei bendrijai, integruoti kardiologijos mokslinius tyrimus į Europos
mokslo erdvę, dalyvauti biomedicinos specialistų ir mokslininkų rengime.
Instituto veiklos rezultatai. 2010 metais institute buvo septynios mokslo laboratorijos, administracija, bendrųjų reikalų skyrius. Institute dirbo 112 darbuotojų, iš jų 70 mokslo darbuotojų
(15 habilituotų daktarų, 40 mokslo darbuotojų bei 15 mokslo darbuotojų be mokslinio laipsnio,
42 pagalbiniai darbuotojai. 2010 metais buvo siekiama integruotai spręsti profilaktinės, klinikinės ir fundamentinės kardiologijos problemas vykdant tyrimus pagal šias kryptis:
1. Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologinių funkcijų bei jų reguliavimo mechanizmų tyrimas.
2. Lietuvos gyventojų sveikatos būklės, širdies ir kraujagyslių ligų bei jų rizikos veiksnių
paplitimo, raidos dėsningumų ir mirtingumo nuo jų tyrimas.
3. Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos, diagnostikos bei reabilitacijos metodų kūrimas
ir jų efektyvumo įvertinimas.
2010 m. laimėtas finansavimas šiems Lietuvos mokslo tarybos konkursiniams projektams:
• Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ – 4 projektai;
• Mokslininkų grupių – 2 projektai;
• Visuotinės dotacijos priemonės – 1 projektas.
Be to, Instituto mokslininkai vykdė tarptautinę programą HAPIEE, tarptautinę programą
EUREKA EĮ4452 EDFAS, tarptautinę programą EUREKA ITEA2 Nr.08018 QUARANTEE.
Instituto bazėje 2010 m. organizuota 15 Intraląstelinės signalizacijos seminarų, kuriuose pranešimus skaitė specialistai iš užsienio ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (seminarų organizatorius dr. A. Skeberdis).
2010 m. Institute buvo vykdomos trys Podoktorantūros stažuotės (mokslinių tyrimų atlikimo) sutartys:
1. Naujų NIR (artimų raudonajam spektrui) dažų taikymas registruojant žmogaus širdies
sužadinimą. Stažuotojas Giedrius Kanaporis. Stažuotojo vadovas Jonas Jurevičius.
2. Širdies audinių inžinerija. Stažuotojas Adas Darinskas. Stažuotojo vadovas Arvydas Skeberdis.
3. Matrikso metalo proteinazių bei C-myb raiškos įtaka krūtinės aortos dilatacinės patologijos morfogenezei. Stažuotoja Giedrė Jarienė. Stažuotojos vadovė prof. habil. dr. Vaiva
Lesauskaitė.
Instituto mokslinėje bazėje mokslinius tyrimus vykdė 15 doktorantų.
2010 m. daktaro disertaciją apgynė Klinikinės kardiologijos laboratorijos Kardiologinės reabilitacijos grupės doktorantas Raimondas Kubilius.
2010 m. 33 Instituto mokslininkai (profesoriai, habilituoti daktarai, daktarai ir docentai) dalyvavo mokslininkų rengime: buvo doktorantų moksliniai vadovai – 5, konsultantai – 3, tarybos
pirmininkai – 3, tarybos nariai – 11, oponentai – 5.
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius 2010 m. lapkričio 12 d. paskelbė konkursą
Medicinos akademijos Kardiologijos instituto direktoriaus pareigoms eiti. Rektoriaus teikimu
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas Kardiologijos instituto direktoriumi išrinko
profesorių daktarą Rimantą Benetį.
Kilusios problemos.
• Reikšmingai sumažintas ir nedidėjantis biudžetinis finansavimas moksliniams tyrimams
(nuo 3205,0 tūkst. Lt. 2009 m. iki 1932,0 tūkst. Lt. 2010 m.)
• Dėl mokos fondo trūkumo mažas mokslininkų atlyginimas.
• Mokslininkų amžiaus didėjimas
MA PSICHOFIZIOLOGIJOS IR REABILITACIJOS INSTITUTAS
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos tapo Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA) Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutu (PRI).
LSMU MA PRI mokslinės kompetencijos sritys: B 000 Biomedicinos mokslai (07B Medicina:
B530 Širdies kraujagyslių sistema; B480 Endokrinologija, sekrecijos sistemos, diabetologija; B650
Psichiatrija, klinikinė (medicininė) psichologija, psichosomatika; B710 Fizinė medicina, kineziterapija, reabilitacija; 11B Slauga; 10B Visuomenės sveikata: B700 Aplinka ir sveikata; B 110
Bioinformatika, medicininė informatika, biomatematika, biometrika; P 000 Fiziniai mokslai (09
P Informatika).
LSMU MA PRI moksliniai tyrimai atliekami pagal 4 mokslinės veiklos kryptis – kardiovaskulinė psichofiziologija, miego ir jo sutrikimų, psichosomatinių reiškinių moksliniai tyrimai,
medicininės ir socialinės reabilitacijos bei profilaktikos tyrimai, naujos informacinės technologijos medicinoje – patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-31 nutarimu Nr. 2099 .
LSMU MA PRI (Valstybės Žinios, 2003.01.08, Nr.:2-39).
LSMU MA PRI vykdomos šios biudžetinės mokslo programos:
1. Psichosomatinių, neuroendokrininių ir miego sutrikimų įtaka išeminės širdies ligos eigai
ir reabilitacijai.
Depresinių sutrikimų įtaka kardiovaskulinės sistemos reaktyvumui emocinio ir fizinio streso
metu sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis;
Ūminių koronarinių sindromų ir kardiochirurginių operacijų klinikinės, neuroendokrininės
ir genetinės raiškos įtaka išeminės širdies ligos eigai, gydymui ir reabilitacijai (Bendradarbiaujant su LSMU Kardiologijos klinika).
2. Lietuvos pajūrio meteorologinių ir heliogeofizinių veiksnių įtaka žmonių sveikatai.
3. Genetinių, imuninių, neuroendokrininių, uždegiminių ir infekcinių veiksnių įtaka psichikos sutrikimų eigai ir gydymui.
Vykdomi projektai:
7BP PONTE: „Efficient Patient Recruitment for Innovative Clinical Trials of Existing Drugs to
other Indications“ (Sut. Nr. 247945). PONTE idėja – panaudoti senus cheminius junginius naujoms medicininėms indikacijoms. PONTE tikslas yra sukurti kompiuterinę sistemą (platformą),
kuri palengvintų ligonių atranką ir supaprastintų repozicinių klinikinių tyrimų vykdymą. Projekto trukmė – 2010–2013 m. Vykdytojai: 7 valstybės, 9 institucijos. LSMU MA PRI yra PONTE
partneriai. Lietuvos atstovas projekte habil. dr. R. Bunevičius. 2010–2011 m. vykdomas LMT
Mokslo fondo finansuojamas PRI mokslininkų grupės iniciatyva parengtas projektas „Borna ligos virusinė infekcija tarp stacionarizuotų šizofrenija sergančių ligonių“.(Sut Nr. MIP-51/2010).
Organizuoti svarbiausi renginiai: 2010.01.22 Palangoje vykusi LSMU PRI IX-toji metinė
konferencija; 6-asis Baltijos šalių biologinės psichiatrijos simpoziumas: „Parafilijos ir seksualinė
prievarta“, organizuotas kartu su Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacija ir Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija, kuriame dalyvavo 150 specialistų.
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3.3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademijos doktorantūros studijos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų tikslas ir uždaviniai siejami
su galiojančių Lietuvos teisės aktų, susijusių su doktorantūra, nuostatomis, o studijų procesą
ir daktaro disertacijos rengimą siekiama priartinti prie Europos universitetų asociacijos (EUA)
Zalcburgo II rekomendacijų (2010).
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti biomedicinos srities
įvairių mokslo krypčių aukščiausios kompetencijos mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus,
skirtus sveikatos sutrikimams ir susirgimų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos
mokslu pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių sveikatą.
Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Doktorantūra ją baigusiam
ir mokslo daktaro laipsnį įgijusiam asmeniui turi užtikrinti pakankamą kompetenciją: pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių; specializuotų gebėjimų ir metodikų
mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai
plėsti; gebėjimą dirbti savarankiškai, gerą mokslo ir profesijos išmanymą naujoms idėjoms ar
procesams kurti bei panaudoti studijose ir kitoje veikloje.
LSMU MA doktorantai 2010 metais rengti ir daktaro disertacijos gintos remiantis šiais dokumentais: LRV 2010-05-12 nutarimu Nr. 561 „Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“,
Laikinuoju LSMU Doktorantūros reglamentu, patvirtintu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto l.e.p. rektoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-61, patvirtintu Laikinuoju LSMU
mokslo krypties tarybos daktaro disertacijai ginti reglamentu, patvirtintu Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto l.e.p. rektoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-56.
2010 metų pabaigoje LSMU MA įkurta sveikatos mokslų doktorantūros mokykla, kuri yra
doktorantūros organizavimo forma, sukurianti prielaidas doktorantūrai vykdyti. Doktorantūros mokyklas sudaro mokslo krypčių doktorantūros komitetai, doktorantų vadovai, doktorantai, kiti doktorantūros proceso dalyviai ir doktorantūrą administruojantis Mokslo centro personalas. 2010 metais LSMU MA paruošti dokumentai Lietuvos ŠMM doktorantūros teisei pratęsti
šiose biomedicinos mokslų srities kryptyse: biologija, medicina, farmacija, odontologija, visuomenės sveikata, slauga. Taip pat parengtas bendros doktorantūros teisės prašymas su VDU
biofizikos kryptyje, kur LSMU bus koordinuojanti institucija.
Nuo pat projekto pradžios 2004 metų Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra ORPHEUS
(Organization of the PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) projekto dalyvis, aktyviai dalyvaujantis organizacijos veikloje.
3.3.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos doktorantai
2010 metų pabaigoje Universiteto Medicinos akademijos padaliniuose studijavo 226 nuolatinės (dieninės) studijų formos doktorantų ir 1 neakivaizdinių studijų doktorantas (3.3.1.1 lentelė). 2010 m. birželio 30 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1050 2010 m. priimti
biomedicinos mokslų studijų srities doktorantai finansuojami Europos Sąjungos Struktūrinių
fondų lėšomis, o ne Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
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3.3.1.1 lentelė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijoje studijuojančių
doktorantų skaičius
Kodas

Biomedicinos mokslo sritis,
kryptis

Nuolatinės
(dieninės) studijų formos,
finansuojamos
biudžeto lėšomis, doktorantų skaičius

Nuolatinės studijų
formos doktorantų
skaičius, finansuojamas Europos Sąjungos
Struktūrinių fondų
lėšomis pagal Tyrėjų
karjeros programą

Nuolatinės studijų
formos doktorantų
skaičius, finansuojamas Europos Sąjungos Struktūrinių
fondų lėšomis NKP
tematika

3

2
5

01 B

biologija

16

02 B

biofizika

1

07 B

medicina

89

26

08 B

odontologija

10

5

09 B

farmacija

12

3

10 B

visuomenės
sveikata

24

7

11 B

slauga

18

4

170

48

Iš viso

Neakivaizdinės studijų formos
doktorantų
skaičius

1
1

8

1

Šiuo metu 7 mokslo krypčių doktorantūros studijos vyksta visuose pagrindiniuose Universiteto Medicinos akademijos padaliniuose (3.3.1.2 lentelė).
3.3.1.2 lentelė
2010 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos
padaliniuose studijuojantys doktorantai pagal mokslo kryptis
(skliausteliuose nurodomas kitose nei nuolatinės (dieninė) valstybės
finansuojama doktorantūros forma studijuojančių doktorantų skaičius)
MF
Biologija

8

Biofizika

1

Medicina

105

Odontologija

1

OF

FF

VSF

SF

BMTI

EI

7

KI

PRI

6

21
1

5

3

13 (1**)

Farmacija

4

3

1

1

Slauga

1

Iš viso

116

16
16

11

2

20
14 (1**)

16

120
15 (1**)

16

Visuomenės
sveikata

Iš viso

16

20

1

1
23

3

14

31
22

4

226 (1**)

** – neakivaizdinė valstybės finansuojama doktorantūra.

Vadovaujantis 2010 m. birželio 30 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1050, 2010 m.
priimti biomedicinos mokslų studijų srities doktorantai finansuojami Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą ir Nacionalinių kompleksinių programų
tematiką.
2010 m. į nuolatinės studijų formos doktorantūrą priimti 56 doktorantai (3.3.1.3 lentelė), vadovaujantis priėmimo į doktorantūrą kriterijais bei atsižvelgiant į esamo padalinio mokslinę
bazę, mokslinį įdirbį bei poreikį parengti mokslinio-pedagoginio personalo pamainą. Jau keleri
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metai priimamų doktorantų skaičius mažai kinta. Priimti 48 doktorantai finansuojami Europos
Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą ir 8 doktorantai – Europos
Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis Nacionalinių kompleksinių programų tematika.
2010 metais priimtų doktorantų pasiskirstymas pagal kryptis ir padalinius pateiktas 3.3.1.3
lentelėje.
3.3.1.3 lentelė
2010 m. priimti doktorantai į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademijos padalinius pagal mokslo kryptis ir pagrindinius padalinius
Mokslo
kryptis

Padalinys

MF

Biologija – 01 B

2

Medicina – 07 B

29

Odontologija – 08 B

1

OF

FF

VSF

BMTI

EI

2

KI

PRI

1
1

3

1

4

Visuomenės
sveikata – 10 B

5

2

Slauga – 11B

7

3
3

31
5

4

32

Iš viso

5

1

Farmacija – 09 B

Iš viso

SF

4

5

1

3

4

1

3

4
1
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2010 m. lapkričio – gruodžio mėn. visi studijuojantys doktorantai buvo atestuoti doktorantūros komitetuose įvertinant jų atliktą mokslo tiriamąjį darbą bei paskelbtas publikacijas.
2010 m. Valstybinis studijų fondas kaip ir kasmet doktorantams skyrė paramą, kurios bendra
vertė 88 355Lt. (2009 metais – 74 300 Lt). Paraiškas paramai gauti teikė 54 doktorantai, iš kurių
paramą gavo 39 doktorantas (2009 metais paramą gavo 31 iš 43). Mokslinių tyrimų stipendijos
skiriamos doktorantams, aktyviai vykdantiems mokslinius tyrimus, t.y. turintiems paskelbtų ir
priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tema. Doktorantų stipendijos skiriamos kasmet konkurso būdu. Priimant sprendimą, pirmenybė teikiama doktorantams, kurių
mokslinių publikacijų lygis yra aukštesnis ar kurie yra paskelbę daugiau nei vieną publikaciją.
2011 metų paramai gauti dokumentus iki 2010 m. gruodžio 15 d. pateikė tik 30 doktorantų.
Tačiau pastebime, kad doktorantai vis dar nėra aktyvūs ir nepakankamai pasinaudoja Valstybinio studijų fondo teikiama parama.
3.3.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijoje 2010 metais apgintos
disertacijos
2010 metais Universiteto Medicinos akademijoje doktorantai apgynė 42 daktaro disertacijas.
Doktorantų 2002–2010 metais apgintų disertacijų skaičius palygintas ir apibendrintas 3.3.2.1
lentelėje.
3.3.2.1 lentelė
LSMU MA doktorantų, apgynusių daktaro disertacijas, skaičius 2002–2010 metais*
pagal mokslo kryptis
Biomedicinos mokslų srities kryptis
Biologija – 01 B

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Iš viso

3

1

1

2

3

3

3

3

4

23

3

1

0

1

7

Biofizika – 02 B

2

Medicina – 07 B

26

25

22

27

21

13

26

23

23

206

Odontologija – 08 B

5

2

3

4

1

2

1

0

3

21
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3.3.2.1 lentelės tęsinys
LSMU MA doktorantų, apgynusių daktaro disertacijas, skaičius 2002–2010 metais*
pagal mokslo kryptis
Biomedicinos mokslų srities kryptis

2002

2003

2004

2005

Farmacija – 09 B

5

3

2

1

Visuomenės
sveikata – 10 B

6

6

9

8

1
40

Slauga – 11 B
Iš viso

45

37

2006

2007

2008

2009

2010

Iš viso

2

1

1

2

17

5

6

5

7

5

57

4

2

4

2

11

4

28

46

32

33

39

45

42

359

*– pateikiamas bendras apgynusių daktaro disertacijas doktorantų skaičius nurodytais metais nepriklausomai nuo to, kuriais metais asmuo įstojęs į doktorantūrą.

2010 metais 2 asmenys (vienas MA padalinio darbuotojas ir vienas LSMU Kauno klinikų gydytojas) apgynė daktaro disertacijas eksternu. 2002 – 2010 metais Universiteto Medicinos akademijos ir Kauno klinikų (anksčiau – KMUK) darbuotojų apgintų eksternu disertacijų skaičius
palygintas ir apibendrintas 3.3.2.2 lentelėje, pastebėta, kad eksterno tvarka pastaraisiais metais
ginama labai mažai daktaro disertacijų.
3.3.2.2 lentelė
LSMU MA ir KMUK darbuotojų eksternu apgynusių daktaro disertacijas skaičius
2002–2010 metais pagal mokslo kryptis
Biomedicinos mokslų srities kryptis
Biologija – 01 B

2002

2003

2004

2005

2006

2

Biofizika – 02 B
Medicina – 07 B

23

25

Odontologija – 08 B

2

2

4

6

2008

2009

2010

1

3

1

1

7

1

1

2

Visuomenės
sveikata – 10 B

1

1

1

1
28

67
2

3

Slauga – 11 B
27

Iš viso

4

Farmacija – 09 B

Iš viso

2007

4

8

4

6
1

9

0

2

2
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3.3.3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos doktorantūros studijų
veiksmingumas 2006–2010 m. m. laidoje
2006 metais buvo priimta 50 doktorantų. 34 baigė studijas, 4 doktorantai išstojo savo noru
ir 2 doktorantai pašalinti padalinio siūlymu. Pratęstas doktorantūros studijų laikas dėl ligos,
dekretinių ar vaiko priežiūros atostogų 10 doktorantų. 2006 m. įstojusių ir 2010 m. baigusių
doktorantūros studijas doktorantų laidos bendros situacijos analizė pateikiama 3.3.3.1 lentelėje.
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3.3.3.1 lentelė
Bendri duomenys apie 2006 m. įstojusių ir 2010 m. baigusių doktorantūros studijas
doktorantų laidą
Priimta
2006 m.

Nebaigė/
baigė
2010 m.

Biologija – 01 B

7

Biofizika – 02 B

Apgynė disertaciją arba patvirtinta
gynimo data

Teigiamos baigia
mosios ataskaitos,
rengia disertacijas

Pratęstas
doktorantūros
laikas

3/4

4

2

2

1/1

1

1

Medicina – 07 B

30

8/22

3

16

5

Odontologija – 08 B

0

0/0

2*

1*

Farmacija – 09 B

2

0/2

1

1

Visuomenės
sveikata – 10 B

4

1/3

2

1

Slauga – 11 B

5

3/2

1

1

2

Iš viso

50

16/34

9

25

10

* – 2008 m. lapkričio 19 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1171 suteikus Kauno medicinos universitetui odontologijos doktorantūros teisę, 3 medicinos krypties doktorantai buvo pervesti į odontologijos kryptį.

Analizuotas 2006–2010 metų Medicinos akademijos doktorantų laidos studijų veiksmingumas lyginant su 2005–2009, 2004–2008, 2003–2007, 2002–2006, 2001–2005, 2000–2004, 1999–2003
ir 1998–2002 metų doktorantų laidomis (3.3.3.2 lentelė). Reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad galutiniai veiksmingumo rodikliai gali būti vertinami tik tada, kai baigia visi tos laidos doktorantai,
o šis procesas kartais užtrunka ilgiau dėl įvairių priežasčių – dažniausiai dėl akademinių atostogų, susijusių su vaiko gimimu ir auginimu iki 3 metų, ligų ir pan. Todėl kasmet rektoriaus
ataskaitai yra patikslinami ankstesniųjų metų rezultatai ir pateikiami galutiniai aptariamo laikotarpio rezultatai.
3.3.3.2 lentelė
Doktorantūros studijų veiksmingumo 2002–20010 metais palyginimas
Laida

Doktorantūros studijų efektyvumas (apgynusių daktaro disertacijas ir baigusių
doktorantūrą santykis proc.)

1998–2002 m.m.

91

1999–2003 m. m.

91

2000–2004 m.m.

94

2001–2005 m.m.

90

2002–2006 m.m.

76

2003–2007 m.m.

80

2004–2008 m.m

83

2005–2009 m.m.

88

2006–2010 m.m.

85
Tikėtinas efektyvumas, gynimo terminas iki 2011-08-31

74

Doktorantų skaičius

Apibendrinant doktorantūros laidų, baigusių doktorantūros studijas per pastaruosius devynerius metus, rezultatus galima teigti, kad studijų eiga yra sklandi ir doktorantūros studijos yra veiksmingos (baigusių doktorantūrą ir apgynusių daktaro disertacijas santykis) (3.3.3.1,
3.3.3.3 pav.).
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60
57
51

40

49
49
37

54
46

56
48

37

40

Priimta
49
42
37

50

Baigė

34

Apgynė disertaciją

8
1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 20062002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laida

Pastaba. 2006–2010 metų laida disertacijas gins 2011 metais.

75,5
88,1

71,4
83,3

68,5
80,4

75,5
75,5

85,0
89,5

85,0
94,4

81,6
90,9

Įstojusiųjų ir apgynusiųjų disertacijas skaičiaus
santykis
Baigusiųjų studijas ir
apgynusiųjų disertacijas
skaičiaus santykis
16,0
23,5

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

91,4

100

74,4

Apgynusių disertacijas proc.

3.3.3.1 pav. Doktorantų laidų, baigusių 2002–2010 metais, skaičiaus ir studijų veiksmingumo analizė
(absol. sk.).

1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 20062002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laida

Pastaba. 2006–2010 metų laida disertacijas gins 2011 metais.
3.3.3.2 pav. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos doktorantų laidų,
baigusių 2002–2010 metais, skaičiaus ir studijų veiksmingumo analizė (proc.).

Kaip ir kasmet buvo analizuotas 2010 metais baigusių doktorantų publikacijų skaičius lyginant jį su ankstesnių metų duomenimis. Lyginami 2002–2006, 2003–2007, 2004–2008, 2005–2009
ir 2006–2010 metų laidų duomenys. Vertinimo kriterijai – ISI WOS žurnaluose su citavimo rodikliu daugiau už 0 straipsnių skaičius ir kituose recenzuojamuose žurnaluose straipsnių skaičius. Analizuojant 2010 m. baigusių doktorantūrą mokslines publikacijas, pastebima, kad paskelbtų publikacijų skaičius, tenkantis vienam doktorantui, yra mažesnis nei 2009 m. baigusių
doktorantų publikacijų skaičius, tačiau tikėtina, kad šis skaičius padidės iki 2011 m. rugpjūčio
mėnesio, kai 2006–2010 m. laida apgins disertacijas. Straipsnių skaičius kituose recenzuojamuose žurnaluose visose analizuojamose laidose išlieka panašus.
Visų krypčių 2006–2010 m. laidos doktorantų (n=34) publikacijų skaičiaus lyginimas su 2005–
2009, 2004–2008, 2003–2007 ir 2002–2006 m. laidų publikacijomis (3.3.3.3 lentelėje).
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3.3.3.3 lentelė
Visų krypčių doktorantų publikacijų skaičiaus lyginimas su laidos publikacijomis
Publikacijos rūšis

Publikacijų skaičius
2006–2010 / 2005–2009 / 2004–
2008 / 2003–2007 / 2002–2006

Publikacijų skaičius,
tenkantis 1 doktorantui
2006–2010 / 2005–2009 / 2004–2008
/ 2003–2007 / 2002–2006/

Straipsniai ISI WOS žurnaluose su
citavimo rodikliu >0

33 / 81 / 37 / 12 / 23

1,0 / 1,9 / 0,8 / 0,3 / 0,5

Straipsniai kituose recenzuojamuose
žurnaluose

65 / 95 / 124 / 113 / 96

1,9 / 2,3 / 2,6 / 2,5 / 2,0

Universiteto vertinimas pagal doktorantūros studijų veiksmingumą neatsiejamas nuo tolesnės buvusio doktoranto, tapusio mokslininku, karjeros vertinimo, todėl kasmet analizuojama,
kaip įdarbinami disertacijas apgynę doktorantai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijoje. Pastarųjų penkerių metų duomenimis apie 80 proc. apgynusių disertacijas
doktorantų tęsia mokslinį darbą LSMU (3.3.3.2 pav.).
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3.3.3.3 pav. Asmenų, 2003–2010 metais apgynusių daktaro disertacijas,
įdarbinimas LSMU Medicinos akademijoje (absol. sk.)

Manome, kad sėkmingai baigusių doktorantūrą ir daktaro disertacijas apgynusių LSMU
doktorantų įdarbinimo LSMU Medicinos akademijoje rodikliai, reprezentuojantys doktorantūrą kaip mokslininkų pamainos rengimą, yra geri ir stabilūs.
3.3.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos doktorantūros studijų dalykų
programų analizė
2010 m. doktorantų studijoms buvo parengtos 147 studijų programos, t.y. 139 pasirenkamosios ir 5 privalomosios, tarp kurių jau nuo 2007 metų yra ir programos, orientuotos į doktorantų
perkeliamųjų gebėjimų ugdymą: „Edukacijos teorija ir praktika“, „Partnerystė ir bendravimas
sveikatos priežiūroje“, privalomoji dalyko „Sveikatos mokslinių tyrimų metodologija“ programa.
3.3.4.1. lentelėje pateiktos privalomosios studijų programos pagal kryptis 2010 metais.
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3.3.4.1 lentelė
2010 m. privalomosios studijų programos pagal kryptis
Kryptis

Privalomieji dalykai

biologija – 01 B/ biofizika – 02 B

nėra

medicina – 07 B

„Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje”;
„Sveikatos mokslinių tyrimų metodologija“

odontologija – 08 B

„Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje”

farmacija – 09 B

„Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje”

visuomenės sveikata – 10 B

„Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje”;
„Modernioji visuomenės sveikata”;
„Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija”

slauga – 11 B

„Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje”;
„Kompleksinis paciento funkcinės būklės vertinimas ir korekcija
slaugoje ir reabilitacijoje”

Ataskaitiniais metais nebuvo parengta naujų doktorantūros studijų programų. Tačiau planuojama peržiūrėti ir apjungti artimų tematikų doktorantūros studijų dalykų programas.

3.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos
padalinių 2010 m. mokslinės produkcijos analizė
Universiteto VA mokslinės produkcijos analizė pateikta imant duomenis iš LIEMSIS – PDB,
kuriais naudojasi visi Lietuvos universitetai. Ataskaitoje analizuojami svarbiausių mokslinių
publikacijų absoliutūs ir santykiniai rodikliai (absoliutus publikacijų skaičius, institucijos autorių publikacijų dalys, rodikliai, tenkantys vienam mokslininko etatui atskiruose padaliniuose).
2010 m. Universiteto VA ataskaitoje ypatingas dėmesys atkreiptas į svariausias mokslines publikacijas – monografijas bei Mokslinės informacijos instituto (MII) duomenų bazių (ISI WOS
ir ISI WOS su citavimo rodikliu > 0, kurių IF > 20 % nuo atitinkamos mokslo kategorijos ACR)
straipsnius. 2010 m. dviejų Universiteto VA fakultetų – Veterinarijos (VF) ir Gyvulininkystės
technologijos (GTF) bei dviejų mokslo institutų – Veterinarijos instituto (VI) ir Gyvulininkystės
instituto (GI) mokslininkų produkcija buvo įvertinta ir palyginta su ankstesnių 2009 m. moksline produkcija. Vertinant produkciją, tenkančią 1 mokslininko etatui, remtasi tik abiejų fakultetų
mokslininkų (3.4.1 lentelė) ir institutų mokslininkų (3.3.1.2 lentelė) indėliais vienai publikacijai,
juos lyginant su 2009 m. rodikliais.
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3.4.1 lentelė
LSMU VA fakultetų 2010 m. mokslo produkcija
VF

GTF

Absoliutus
skaičius

Institucijos*
autorių indėlis

Absoliutus
skaičius

Institucijos*
autorių indėlis

Monografijos

0

0

0

0

Vadovėliai

0

0

0

0

Mokymo knygos

9

9 (100 %)

5

0,25 (5 %)

Str. ISI WOS su citavimo rodikliu > 0

30

18,74 (69,40 %)

23

13,15 (62,61 %)

Str. ISI WOS su citavimo rodikliu > 0,
kurių IF > 20 proc. nuo atitinkamos
mokslo kategorijos ACR

4

1,97 (49,25 %)

3

1,14 (38 %)

Str. kituose recenzuojamuose žurn.

7

3,91 (55,85)

7

4,48 (64 %)

Visa mokslinė produkcija

50

33,62

38

19,02

* – skliaustuose pateiktas institucijos („institucija” – šiuo atveju yra fakultetas) autorių indėlis procentais.

3.4.2 lentelė
LSMU VA mokslo institutų 2010 m. mokslo produkcija
GI

VI

Absoliutus
skaičius

Institucijos*
autorių indėlis

Absoliutus
skaičius

Institucijos*
autorių indėlis

Monografijos

1

0,14 (7 %)

0

0

Vadovėliai

0

0

0

0

Mokymo knygos

3

2,0 (66,7 %)

1

1 (100 %)

Str. ISI WOS su citavimo rodikliu > 0

7

5,64 (80,57 %)

6

2,54 (42,3 %)

Str. ISI WOS su citavimo rodikliu >
0, kurių IF 20 proc. nuo atitinkamos
mokslo kategorijos ACR

3

2,0 (66б6 %)

2

0,83 (41.5 %)

Str. kituose recenzuojamuose žurn.

18

16,13 (89,61 %)

5

2,99 (59,8 %)

Visa mokslinė produkcija

31

25,91 (83,58 %)

14

7,36 (52,57 %)

* – skliaustuose pateiktas institucijos („institucija” – šiuo atveju yra mokslo institutas) autorių indėlis procentais.

Pasikeitus Lietuvos mokslinės produkcijos vertinimo metodikai svarbiausi straipsniai yra tik
tie, kurie yra ISI WOS bazėje ir klasifikuojami kaip A02 darbai, t. y. publikacijos žurnaluose, kurių
citavimo rodiklis (impact factor) Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje yra ne mažesnis nei 20 % nuo agreguotojo rodiklio (agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai. Į šią kategoriją nepateko straipsniai, esantys ISI MJL sąraše. Paveiksle 3.4.1 pateikti 2009 m. ir 2010 m. VA
abiejų fakultetų ir VA dviejų mokslo institutų A02 darbų absoliutūs skaičiai, palyginti su darbais,
esančiais ISI WOS ir turinčiais didesnį nei 0 citavimo koeficientą (impact factor).
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3.4.1 pav. VA fakultetų ir mokslo institutų ISI WOS straipsnių skaičiaus pokyčiai, vertinant A02 publikacijų
dalį, 2009–2010 m. (institucijos autorių publikacijų dalys, tenkančios 1 mokslininko etatui)

Be abejo, padalinių produktyvumo palyginimas yra objektyviausias tik įvertinus santykinius
dydžius, t. y. institucijos autorių publikacijų skaičių vienam mokslininko etatui. Vertinant 2009
m. rezultatus ISI WOS rodikliai žymiai pakilo, nes į A02 kategoriją nepateko ISI MJL esantys
žurnalai, tai atsispindi 3.4.2 pav. Nustatyta, kad šie fakultetų ir institutų 2009 m. ir 2010 m. rodikliai yra panašūs ir žemi, t .y. nesiekė net 0,1 publikacijos dalies, tenkančios 1 etatui. Didžiausia
A02 produkcijos dalis 0,12 teko VA mokslo institutams.
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3.4.2 pav. VA fakultetų ir mokslo institutų svarbiausių publikacijų skaičiaus pokyčiai 2009–2010 m.
(institucijos autorių publikacijų indėlio dalys, tenkančios 1 mokslininko etatui)

Apibendrinant svarbiausių publikacijų skaičiaus ir struktūros dinamiką VA fakultetų ir institutų 2009–2010 m., galima teigti, kad nežymiai didėja ISI WOS publikacijų skaičius, mažėja ISI
MJL ir TDB straipsnių bei naujų vadovėlių skaičius. Pažymėtina, kad VA fakultetuose nebuvo
publikuota monografijų ir vadovėlių, tačiau tai buvo pateikta VA GI (Gyvulininkystės institute).
Palyginti su mokomųjų knygų skaičiumi tarp VA fakultetų ir institutų, per abejus metus išlieka
ta pati tendencija, kad VA fakultetai išleidžia jų daugiau, nei institutai. Palyginti su 3.4.3 pav.
pavaizduotais rezultatais, matyti, kad nauja mokslo darbų vertinimo metodika reikalauja, jog
kuo daugiau publikacijų atitiktų A02 kategorijos reikalavimus, todėl žymiai sumažėjo kitų publikacijų rodikliai (3.4.4 pav.).
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3.5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos padalinių dalyvavimas organizuojant
Lietuvos ir tarptautinius mokslo renginius
2010 m. LSMU Veterinarijos akademijoje buvo suorganizuoti 46 renginiai, iš kurių – 4 tarptautinės konferencijos. Didžiausio susidomėjimo sulaukė: „Gyvūnų mityba – sveikatingumas –
produkcijos kokybė“ (150 dalyvių, Gyvulininkystės katedra), paroda „Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių populiarinimas“ (150 dalyvių, Gyvulininkystės institutas), tarptautinė konferencija
“Modern trends in meat production” (161 dalyvis, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės
įvertinimo laboratorija), seminaras „Smulkiųjų gyvūnų ūmaus ir lėtinio skausmo kontrolė” (110
dalyvių, Smulkiųjų gyvūnų klinika). Iš viso Veterinarijos akademijos organizuotuose renginiuose dalyvavo 7 623 dalyviai.
2010 m. įvairiuose Lietuvos regionuose buvo surengta 12 parodomųjų bandymų, kurių metu
buvo demonstruojamos technologinės naujovės gamybinėmis sąlygomis, skatinančios pažangiųjų mokslinių technologijų ir inovacijų taikymą žemės ir miškų ūkio veikloje, žemės ūkio
produktų perdirbimo ūkiuose.

3.6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos
padalinių aktyvumo gaunant papildomą finansavimą mokslinės veiklos
plėtrai įvertinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo perspektyvos
3.6.1 pav. pateikiamos gautos papildomo finansavimo lėšos Veterinarijos akademijai ir institutams 2004–2010 m. iš LR Žemės ūkio ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, Valstybinio mokslo ir studijų
fondo, Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų bei tarptautinių programų. Iš pateiktos kreivės matosi,
kad 2006 m. ir 2007 m. papildomas finansavimas Veterinarijos akademijoje buvo ypač išaugęs, o
2010 m. vėl padidėjo dėl LR Žemės ūkio ministerijos bei ES struktūrinių fondų paramos. Institutuose LR Žemės ūkio ministerijos parama padidėjo 2008 m. ypač dėl „Lietuvos ūkinių gyvūnų
genetinių išteklių išsaugojimo programos“ finansavimo.
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3.6.1 pav. Lėšų, gautų per 2004–2010 m. dalyvaujant tarptautinėse ir Lietuvos mokslo programose,
pokyčiai LSMU VA fakultetuose ir institutuose (tūkst. Lt).

Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ projektas „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“
2010 m. vasario 12 d. Veterinarijos akademijoje pasirašyta trišalė sutartis (VP2-1.1-ŠMM04-V-01-009) dėl Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ projekto „Gyvūnų
sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra,
mokslinio potencialo konsolidacija“ finansavimo. Projekto tikslas – suformuoti infrastruktūrą,
užtikrinančią aukštą studijų kokybę, mokslinių tyrimų plėtrą maisto saugos ir gyvūnų sveikatingumo srityse bei sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui, diegiant naujas technologijas.
Įsteigti 2 aukšto lygio MTEP centrai – Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras ir Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras, tiesiogiai susiję su slėnio „Nemunas“ plėtros
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kryptimi – maisto technologijos, sauga ir sveikatingumas, suburs išskaidytą mokslinį potencialą
ir leis efektyviai naudoti šiuolaikinę mokslinių tyrimų įrangą. Projekto biudžetas – 30 303 000 Lt
be PVM (ES fondų lėšos – iki 25 757 550 Lt, LR valstybės biudžeto lėšų – iki 4 545 450 Lt). 2010
panaudotas finansavimas – 1.763.952,49 Lt.

3.7 LSMU VA dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
LSMU VA 2010 m. buvo pradėta vykdyti viena FP7 programa FOODREP: doc. dr. Mindaugo Malakausko „Strengthening of microbiological food safety research potential in Lithuania”.
Trys FP7 programos buvo tęsiamos: nuo 2008 m. dr. Violetos Juškienės (GI) FEED–TO–FOOD
„Reinforcement of Feed to Food Research Center at Institute for Food Technology of the University of Novi Sad” ir BALT FOODQUAL „Unlocking Animal Food Quality Research Potential in
Baltic Region by Developing Scientific and Technical Capacities of the Research Institute “Sigra”
bei prof. dr. Antano Sederevičiaus EMIDA “Coordination of European research in the area of
animal health, including emerging threats, infectious diseases and surveillance”.
Taip pat 2010 m. LSMU VA nuo 2007 m. buvo tęsiami 2 projektai pagal FP6 programą: BIOTRACER “Improved bio-traceability of unintended micro-organisms and their substances in
food and feed chains”, koordinatorius doc. dr. Mindaugas Malakauskas; bei pagal programą
MoniQA “Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain“, koordinatorė dr. Rasa
Nainienė (GI); 3 COST projektai: nuo 2008 m.: FA0805 “Goat-parasite interactions: from knowledge to control” (apmokamos vykdytojų dalyvavimo komandiruotėse išlaidos), koordinatorius prof. habil. dr. Saulius Petkevičius; “Feed for Health”, koordinatorius doc. dr. Mindaugas
Malakauskas; GEMINI “Maternal interaction with gametes and embryos” (apmokamos vykdytojų dalyvavimo komandiruotėse išlaidos), koordinatorė dr. Rasa Nainienė (GI); nuo 2007
m. – “Control of Echinococcus granulosus (pig strain, G 6/7) using Praziquantel bites in endemic
villages in Lithuania” (apmokamos vykdytojų dalyvavimo komandiruotėse išlaidos), koordinatorius doc. dr. Mindaugas Šarkūnas; nuo 2009 m. – EUREKA “Establishment of new poultry feeding technology in order to produce better value poultry meat and eggs”, koordinatorius prof.
habil. dr. Romas Gružauskas; nuo 2008 m. – VISBY “Animal Health, Reproduction and Livestock Production in a Changing Climate” (apmokamos vykdytojų dalyvavimo komandiruotėse
išlaidos), koordinatorė prof. dr. Vita Riškevičienė; nuo 2008 m. – NORDFORSK “Network on
Veterinary Parasitology in the Nordic and Baltiv region (NVP)” (apmokamos vykdytojų dalyvavimo komandiruotėse išlaidos), koordinatorius prof. habil. dr. Saulius Petkevičius.
LSMU Veterinarijos akademijos padalinių vykdytų COST, EUREKA, FP6, FP7 ir kitų tarptautinių projektų skaičius nuo 2008 m. pateikiamas 3.7.1 lentelėje. Iš pateiktų duomenų matyti,
kad LSMU VA kasmet vykdoma vidutiniškai 13 projektų – toks kiekis jau dvejus metus nekinta.
3.7.1 lentelė.
LSMU VA tarptautiniai projektai, vykdyti 2008–2010 metais
Projektų grupė
Projektų
skaičius

COST

EUREKA

FP6

FP7

Kiti

2008 m.

3

–

4

4

3

2009 m.

3

1

2

4

3

2010 m.

3

1

2

4

3

LSMU VA fakultetų gautas bendras papildomas finansavimas tarptautiniams projektams bei
lėšos, gautos iš sutarčių, palygintos su 2009 m. duomenimis ir pateikiamos 3.7.2 lentelėje. 2010
m. lėšų buvo gauta daugiau nei dvigubai, palyginti su 2009 m.: 2010 m. – 1 714 378 Lt, 2009 m.
700 160 Lt. Didžiausia VA fakultetų gautų lėšų dalis buvo pagal sutartis su Lietuvos ir užsienio
subjektais.
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3.7.2 lentelė.
LSMU VA sutarčių ir tarptautinių projektų lėšos 2009 ir 2010 metais
Metai

Sutartys su Lietuvos ir užsienio subjektais

Tarptautiniai projektai

Bendros lėšos
(tūkst. Lt)

Skaičius

Lėšos (tūkst. Lt)

Skaičius

Lėšos (tūkst. Lt)

2009 m.

21

643,9

8

56,26

700,2

2010 m.

25

1.670,0

9

44,4

1.714,4

3.7.3 lentelėje pateiktos LSMU VA fakultetų lėšos, gautos 2010 m. Pagrindinis fakultetų gaunamų lėšų šaltinis yra sutartys su Lietuvos ir užsienio subjektais. Gyvulininkystės technologijos
fakultetas 2010 m. negavo lėšų iš tarptautinių projektų, tačiau pagal sutartis su Lietuvos ir užsienio subjektais uždirbo žymiai daugiau lėšų nei Veterinarijos fakultetas.
3.7.3 lentelė.
LSMU VA fakultetų sutarčių ir tarptautinių projektų lėšos 2010 metais
Metai

2010 m.

Fakultetai

Sutartys su Lietuvos ir
užsienio subjektais

Tarptautiniai
projektai

Bendros
lėšos
(tūkst. Lt)

Skaičius

Lėšos
(tūkst. Lt)

Skaičius

Lėšos
(tūkst. Lt)

Veterinarijos fakultetas

9

604,48

8

44,4

648,88

Gyvulininkystės technologijos
fakultetas

16

1065,52

1

0

1065,52

Iš viso:

1670,0

44,4

1714,4

LSMU VA mokslo institutų papildomas finansavimas 2009 ir 2010 m. kito, tačiau nežymiai
(3.7.4 lentelė). 2009 m. gauta 1 419 430 Lt, o 2010 m., remiantis preliminariais skaičiavimais,
gauta 1 203 300 Lt papildomų lėšų. 2009 ir 2010 m. mokslo institutų pagrindinis papildomo
finansavimo šaltinis buvo sutartys su Lietuvos ir užsienio subjektais.
3.7.4 lentelė.
LSMU VA mokslo institutų sutarčių ir tarptautinių projektų lėšos 2009–2010 metais
Metai

2009 m.

Institutai

Sutartys su Lietuvos ir
užsienio subjektais

Bendros
lėšos
(tūkst. Lt)

Skaičius

Lėšos
(tūkst. Lt)

Skaičius

Lėšos
(tūkst. Lt)

Gyvulininkystės institutas

11

1187,6

5

69,83

1 257,43

Veterinarijos institutas

2

162,0

0

0

162,0

Iš viso:
2010 m.

Tarptautiniai
projektai

1 349,6

69,83

1 419,43

Gyvulininkystės institutas

14

1064,27

4

93,63

1 157,9

Veterinarijos institutas

1

45,7

0

0

45,7

Iš viso:

1 109,97

93,63

1 203,6
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3.8. LSMU VA mokslo institutų informacija
VA Veterinarijos institutas
Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas (VI, Institutas) nuo 2010 sausio 1
dienos buvo reorganizuotas ir prijungtas prie Lietuvos veterinarijos akademijos (2009 m. rugpjūčio 26 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 951 „Dėl Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos instituto ir
Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto reorganizavimo“. Reorganizavus Kauno
medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją (Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m.
birželio 30 d. nutarimas „Dėl Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto patvirtinimo“ Nr. XI-973, Valstybės žinios
2010-07-10 Nr.81-4231), nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Institutas tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos (VA) Veterinarijos institutu.
Veterinarijos institutas yra specializuotas veterinarinės medicinos ir maisto saugos mokslinių
tyrimų centras, atliekantis fundamentinius ir taikomuosius mokslinius bei eksperimentinės plėtros tyrimus pagal tikslines ir užsakomąsias mokslinio tyrimo programas, savo veikla integruojantis į LSMU Veterinarijos akademijos misijos ir strateginės plėtros įgyvendinimą.
Instituto mokslinių tyrimų kryptys ir užduotys formuojamos atsižvelgiant į gyvūnų ligų išplitimą ir tų ligų daromus nuostolius Lietuvoje. Atsižvelgiant į Lietuvos veterinarijos akademijos mokslo kryptis (patvirtinta 2009-12-16 Senato posėdyje, protokolo Nr. 05-02-06) nuo 2010
m. vasario 1 d. Instituto mokslinių tyrimų kryptis – „Gyvūnų ligų epidemiologija, etiologija ir
patogenezė, prevencija, patologinių procesų ir organizmo apsauginės reakcijos dėsningumų tyrimai” ir mokslinių tyrimų tema – „Gyvūnų asocijuotų infekcijų bei zoonozių etiologinių veiksnių identifikavimas ir sukėlėjų biologinio kintamumo tyrimai”.
Nuo 2010-08-01 buvo išplėsta Instituto struktūra, kurią šiuo metu sudaro keturios laboratorijos: Virusologinių tyrimų, Mikrobiologinių tyrimų, Parazitologinių tyrimų ir Imunologijos.
Siekiant sumažinti instituto bendraūkines ir administracines išlaidas, 2010 metais instituto darbuotojai iš instituto patalpų esančių Kaišiadoryse buvo perkelti į Lietuvos veterinarijos
akademijos patalpas Kaune. 2010 metais toliau buvo tęsiama Veterinarijos akademijos pastato
(esančio Tilžės g. 18, Kaune) skirto Institutui perkelti rekonstrukcija.
Geografinis ir institucinis Veterinarijos instituto integravimas į LSMU Veterinarijos akademijos mokslinių tyrimų bazę, įvykdžius technologinę Instituto laboratorijų renovaciją, integruojant į laboratorijas naujausią virusologinių, mikrobiologinių bei molekulinės biologijos diagnostikai ir moksliniams tyrimams skirtą laboratorinę įrangą, leis užtikrinti institucijos mokslinės
krypties ir veterinarinės medicinos programos vykdymo kompetentingo tęstinumo sąlygas ir
galimybes dalyvauti perspektyviose MTEP programose. Bus sukurtas aukšto mokslinio lygio
tyrimų centras, užtikrinantis tinkamas sąlygas gyvūnų sveikatingumo, maisto žaliavų kokybės
tyrimams vykdyti bei aukščiausios kvalifikacijos specialistams rengti. Taip pat: atlikti gyvūnų asocijuotų virusinių infekcijų bei zoonozių, vyraujančių infekcinių faktorių virusologinius
ir specifinės prevencijos tyrimus; įvertinti išskirtų ir arbitražinių mikroorganizmų molekulinę
epidemiologiją, filogenetinę analizę, virusinių/bakterinių baltymų funkcinius tyrimus ir jų pritaikymą infekcinių ligų diagnostikoje; atlikti užkrečiamų bakterinių ligų, zoonozių, jų plitimo
gyvūnų tarpe mikrobiologinius tyrimus ir įvertinti išskirtų sukėlėjų biologines savybes bei jautrumo antibakterinėms medžiagoms laipsnį; tirti bendrų gyvūnams ir žmonėms bakterinių ligų
ir gyvūninės kilmės maisto produktų kontaminacijos vektorius bei ekologinių veiksnių įtaką
bakterinių ligų plitimui.
Problemos:
1. Mažėjantis Instituto finansavimas ir mažėjantis mokslininkų skaičius.
2. Veterinarijos akademijos patalpos laikinai suteiktos Instituto mokslininkams, pritaikytos
studijoms ir jos nėra tinkamos didesnės apimties moksliniams darbams.
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Siūlymai padalinio veiklai tobulinti.
1. Užbaigti Veterinarijos instituto patalpų, esančių Veterinarijos akademijos teritorijoje, rekonstrukciją (slėnio „Nemunas“ programa).
2. Laboratorijų aprūpinimas nauja moksline laboratorine įranga (slėnio „Nemunas“ programa).
3. Spręsti Instituto patalpų Kaišiadoryse panaudojimo klausimą.
VA GYVULININKYSTĖS INSTITUTAS
Gyvulininkystės institutas 2010 metais patyrė dvi reorganizacijas. Ryšium su Valstybės
mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotu mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra
pagal tinklo pertvarkos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d.
nutarimu Nr. 989, nuo 2010 metų sausio 1 d. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės
institutas prijungtas prie Lietuvos veterinarijos akademijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 951.
Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-973 reorganizavus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją sujungimo į Lietuvos sveikatos
mokslų universitetą būdu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Institutas tapo Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto padaliniu.
LSMU Gyvulininkystės instituto misija – biomedicinos mokslų srities zootechnikos ir biologijos krypčių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas, siekiant užtikrinti Lietuvos kompetenciją ir pažangą gyvulininkystės srityje.
Penkiuose skyriuose ir dviejose laboratorijose dirba 92 darbuotojai, iš jų 23 mokslininkai –
1 habilituotas daktaras, 22 daktarai. Doktorantūroje studijuoja 6 doktorantai. Institutui vadovauja dr. Violeta Juškienė.
Institutui dalyvaujant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“ veikloje, jame kuriamos Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų, Pašarų gamybos
ir šėrimo technologijų vertinimo, Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex
situ laboratorijos, kurios bus Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centro dalimi.
Instituto veikla apima gyvūnų genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių, gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės, gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimus.
Gyvūnų genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių srityje buvo vykdomos 5
mokslinės temos, iš kurių paminėsime didesnės apimties mokslinius projektus: „Lietuvos žemės ūkio paskiries gyvūnų veislių biologinės įvairovės tyrimai“, „Žemų temperatūrų poveikio
žinduolų gametų gyvybingumui tyrimas“.
Gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės srityje atliekami tyrimai apima 6 mokslines temas,
kuriose nagrinėjamos kiaulių, karvių, galvijų prieauglio šėrimo, kalakutų lesinimo, pašarų gamybos problemos.
Gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimai sukoncentruoti į dvi temas:
„Ūkinės paskirties gyvūnų elgsenos tyrimai“ ir „Auginimo sąlygų įtakos kiaulių produktyvumui ir gerovei tyrimas“.
Mokslininkai buvo aktyvūs siekdami gauti lėšų mokslinių tyrimų vykdymui: pateiktos 5
mokslininkų grupių parengtos projektų paraiškos Lietuvos mokslo tarybai, 2 paraiškos LR Žemės ūkio ministerijai, viena tarptautinė paraiška 7FP. 2010 buvo pradėtas vykdyti projektas
„Kiaulių sėklinimo technologijos šaldyta kuilių sperma diegimas Lietuvoje“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“
veiklos sritį , „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo
žinių ir inovacinės praktikos sklaida“, pasirašyta nauja sutartis dėl laimėjusio projekto „Ūkinės
paskirties gyvūnų inovatyvios auginimo sistemos ir gyvūninės kilmės produktų pateikimas
vartotojui“ vykdymo.
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Instituto mokslininkai dalyvauja trijuose tarptautiniuose projektuose:
7FP FEED-TO FOOD “Novi Sad universiteto Maisto technologijos instituto mokslinių tyrimų
centro „Nuo pašaro iki maisto stiprinimas“ („Reinforcement of Feed to Food Research Center at
Institute for Food Technology of the University of Novi Sad“);
7FP BaltFoodQual „Gyvūninės kilmės maisto kokybės mokslinių tyrimų vystymas Baltijos
regione, stiprinant „Sigra” mokslinių tyrimų instituto mokslinę kompetenciją ir technines galimybes” („Unlocking Animal Food Quality Research Potential in Baltic Region by Developing
Scientific and Technical Capacities of the Research Institute „Sigra“;
COST veikla GEMINI FA0702 „Motininio organizmo sąveika su gametomis ir embrionais“
(„Maternal interaction with gametes and embryos“).
Buvo vykdomas vienas mokslinis darbas užsienio ūkio subjekto užsakymu.
Gyvulininkystės institute suorganizuotos 2 tarptautinės ir 2 Lietuvos konferencijos, seminaras, paroda „Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių populiarinimas, parodoje „Agrobalt“ pristatyti
gyvūnų genetiniai ištekliai ir suorganizuotas seminaras, išleisti du mokslo populiarinimo leidiniai, 55–56 tomai mokslo darbų leidinio „Gyvulininkystė“.
Kilusios problemos:
Dėl nuolatinio biudžetinio finansavimo mažėjimo mažėja mokslininkų atlyginimai ir
bendras mokslininkų etatų skaičius. 2010 metais etatų sumažėjo 36 % (nuo 27 iki 17,20 etatų).

3.9. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos doktorantūros studijos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų tikslas ir uždaviniai siejami
su galiojančių Lietuvos teisės aktų, susijusių su doktorantūra, nuostatomis, o studijų procesą ir
daktaro disertacijos rengimą siekiama priartinti prie Europos antrosios konferencijos (Zagrebas,
2005), skirtos biomedicinos ir sveikatos mokslų doktorantūros programoms harmonizuoti bei
Europos universitetų asociacijos (EUA) Zalcburgo seminaro rekomendacijų (2004).
LSMU VA doktorantai rengiami ir daktaro disertacijos ginamos remiantis šiais dokumentais:
LRV 2010-05-12 nutarimu Nr. 561 „Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, Laikinuoju LSMU Doktorantūros reglamentu, patvirtintu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
l.e.p. rektoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-61, patvirtintu Laikinuoju LSMU mokslo
krypties tarybos daktaro disertacijai ginti reglamentu, patvirtintu Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto l. e. p. rektoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-56.
3.9.1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos doktorantai
2010 m. pabaigoje Veterinarijos akademijos padaliniuose studijavo 45 nuolatinės (dieninės)
studijų formos doktorantų ir 13 ištęstinių (neakivaizdinių) studijų doktorantų (3.9.1.1 lentelė).
2010 m. birželio 30 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1050 2010 m. priimti biomedicinos mokslų studijų srities doktorantai, finansuojami Europos Sąjungos Struktūrinių fondų
lėšomis, o ne Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
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3.9.1.1 lentelė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje
studijuojančiųjų doktorantų skaičius
Kodas

Biomedicinos mokslo
sritis, kryptis

Nuolatinės
(dieninės)
studijų formos,
finansuojamos
biudžeto lėšomis, doktorantų skaičius

Nuolatinės studijų
formos doktorantų
skaičius, finansuojamas Europos Sąjungos
Struktūrinių fondų
lėšomis pagal Tyrėjų
karjeros programą

12 B

veterinarinė
medicina

20

5

8

13 B

zootechnika

17

3

5*

37

8

13

Iš viso:

Nuolatinės studijų
formos doktorantų
skaičius, finansuojamas Europos
Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis
NKP tematika

Ištęstinės
(neakivaizdinės) studijų formos
doktorantų
skaičius

* – 2010 metais priimta viena doktorantė į ištęstinės studijų formos vietą, finansuojamą Europos Sąjungos
Struktūrinių fondų lėšomis NKP tematika.

Šiuo metu 2 mokslo krypčių doktorantūros studijos vyksta visuose pagrindiniuose Universiteto Veterinarijos akademijos padaliniuose (3.9.1.2 lentelė).
3.9.1.2 lentelė
2010 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos
padaliniuose studijuojantys doktorantai pagal mokslo kryptis
(skliausteliuose nurodomas kitose nei nuolatinės (dieninės) valstybės finansuojama
doktorantūros forma studijuojančiųjų doktorantų skaičius)
VF
Veterinarinė medicina

GTF

25 (8**)

25 (8**)

Zootechnika
Iš viso:

Iš viso:

25 (8**)

20 (5**)*

20 (5**)

20 (5**)

45 (13**)

** – neakivaizdinė valstybės finansuojama doktorantūra; * – 2010 m. priimta viena doktorantė į ištęstinės studijų formos vietą, finansuojamą Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis, NKP tematika.

2010 m. birželio 30 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1050 2010 m. priimti biomedicinos mokslų studijų srities doktorantai, finansuojami Europos Sąjungos Struktūrinių fondų
lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą ir Nacionalinių kompleksinių programų tematika.
2010 m. į doktorantūrą priimti 9 doktorantai (3.9.1.3 lentelė), vadovaujantis priėmimo į doktorantūrą kriterijais bei atsižvelgiant į esamo padalinio mokslinę bazę, mokslinį įdirbį bei poreikį parengti mokslinio ir pedagoginio personalo pamainą. Priimti nuolatinių studijų 8 doktorantai, finansuojami Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą
ir 1 ištęstinių studijų doktorantas – Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis Nacionalinių
kompleksinių programų tematika.
3.9.1.3 lentelė
2010 m. priimti doktorantai į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos padalinius pagal mokslo kryptis ir pagrindinius padalinius
Mokslo kryptis
Veterinarinė medicina – 12 B

Padalinys

VF

GTF
5

Zootechnika – 13 B
Iš viso:

Iš viso:

5

5
4

4

4

9
87

2010 m. birželio mėn. visi studijuojantys doktorantai buvo atestuoti doktorantūros komitetuose įvertinant jų atliktą mokslo tiriamąjį darbą bei paskelbtas publikacijas.
2010 m. Valstybinis studijų fondas kaip ir kasmet doktorantams skyrė paramą, kurios bendra
vertė – 22 755 Lt. (2009 m. – 12 630 Lt). Paraiškas paramai gauti teikė 14 doktorantų, iš kurių paramą gavo 10 doktorantų (2009 m. paramą gavo 5 iš 8). Mokslinių tyrimų stipendijos skiriamos
doktorantams, aktyviai vykdantiems mokslinius tyrimus, t. y. turintiems paskelbtų ir priimtų
spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tema. Doktorantų stipendijos skiriamos kasmet konkurso būdu. Priimant sprendimą, pirmenybė teikiama doktorantams, kurių mokslinių
publikacijų lygis yra aukštesnis ar kurie yra paskelbę daugiau nei vieną publikaciją.
2011 m. paramai gauti dokumentus iki 2010 m. gruodžio 15 d. pateikė 9 doktorantai. Tačiau
pastebime, kad doktorantai vis dar nėra aktyvūs ir nepasinaudoja Valstybinio studijų fondo
teikiama parama.
3.9.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje 2010 m. apgintos disertacijos
2010 m. Universiteto Veterinarijos akademijoje doktorantai apgynė 6 daktaro disertacijas.
Apgintų disertacijų skaičius priklauso nuo baigusių studijas doktorantų skaičiaus. Doktorantų
2002–2010 m. apgintų disertacijų skaičius palygintas ir apibendrintas 3.9.2.1 lentelėje.
3.9.2.1 lentelė
LSMU Veterinarijos akademijos doktorantų, apgynusiųjų daktaro disertacijas,
skaičius 2002–2010 m.* pagal mokslo kryptis
Biomedicinos mokslų
srities kryptis

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Iš viso:

Veterinarinė
medicina – 12 B

4

4

4

4

4

4

4

6

3

37

Zootechnika – 13 B

3

2

1

5

0

7

4

3

3

28

Iš viso VA:

7

6

5

9

4

11

8

9

6

65

*– pateikiamas bendras apgynusių daktaro disertacijas doktorantų skaičius nurodytais metais, nepriklausomai nuo to, kuriais metais asmuo įstojo į doktorantūrą.

Veterinarijos akademijoje 2010 m. buvo apgintos 3 disertacijos eksternu. 2002–2010 m. Universiteto Veterinarijos akademijoje apgintų eksternu disertacijų skaičius palygintas ir apibendrintas 3.9.2.2 lentelėje.
3.9.2.2 lentelė
LSMU Veterinarijos akademijoje eksternu apgynusiųjų daktaro disertacijas skaičius
2002–2010 m. pagal mokslo kryptis
Biomedicinos mokslų
srities kryptis
Veterinarinė
medicina – 12 B

2002

2003

2004

1

2

1

Zootechnika – 13 B
Iš viso VA:

1
1

3

2005

2006

2007

1

1

2
1

2

1

2008

2009

2010

Iš viso:

1

7

1

1

1

2

8

2

1

1

3

15

3.9.3. Doktorantūros studijų veiksmingumas 2006–2010 m. m. laidoje
LSMU VA 2006 m. buvo priimta 13 doktorantų. 6 baigė studijas, iš jų vienas baigė studijas ir
disertaciją apsigynė metais anksčiau. 3 doktorantai pašalinti padalinio siūlymu, 4 doktorantai –
akademinėse atostogose.
2006 m. įstojusiųjų ir 2010 m. baigusiųjų doktorantūros studijas doktorantų laidos bendros
situacijos analizė pateikiama 3.9.3.1 lentelėje.
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3.9.3.1 lentelė
Bendri duomenys apie 2006 m. įstojusiųjų ir 2010 m. baigusiųjų doktorantūros studijas
doktorantų laidą
Priimta
2006 m.

Nebaigė/
baigė
2010 m.

Apgynė disertaciją
arba patvirtinta
gynimo data

Teigiamos baigiamosios ataskaitos,
rengia disertacijas

Pratęstas
doktorantūros
laikas

Veterinarinė
medicina – 12 B

8

2/3

3

Zootechnika – 13 B

5

1/3

2

1

1

Iš viso:

13

3/6

5

1

4

3

Analizuotas 2006–2010 m. Veterinarijos akademijos doktorantų laidos studijų veiksmingumas, palyginti su 2005–2009, 2004–2008, 2003–2007, 2002–2006, 2001–2005, 2000–2004, 1999–2003
ir 1998–2002 metų doktorantų laidomis (3.9.3.2 lentelė). Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad galutiniai veiksmingumo rodikliai gali būti vertinami tik tada, kai doktorantūros studijas baigia visi
tos laidos doktorantai, o šis procesas kartais užtrunka ilgiau dėl įvairių priežasčių – dažniausiai
dėl akademinių atostogų, susijusių su vaiko gimimu ir auginimu iki 3 metų, ligų ir pan. Todėl
kasmet rektoriaus ataskaitai yra patikslinami ankstesniųjų metų rezultatai ir pateikiami galutiniai aptariamo laikotarpio rezultatai.
3.9.3.2 lentelė
Doktorantūros studijų veiksmingumo 2002–2010 m. palyginimas
Laida

VA doktorantūros studijų efektyvumas (apgynusiųjų daktaro disertacijas
ir baigusiųjų doktorantūrą santykis proc.)

1998–2002 m. m.

67

1999–2003 m. m.

86

2000–2004 m. m.

83

2001–2005 m. m.

90

2002–2006 m. m.

100

2003–2007 m. m.

100

2004–2008 m. m

75

2005–2009 m. m.

88

2006–2010 m. m.

83
Tikėtinas efektyvumas, gynimo terminas iki 2011-08-31

Apibendrinant doktorantūros laidų, baigusiųjų doktorantūros studijas per pastaruosius aštuonerius metus, rezultatus galima teigti, kad studijų eiga yra sklandi ir doktorantūros studijos
yra veiksmingos (baigusiųjų doktorantūrą ir apgynusiųjų daktaro disertacijas santykis) (3.9.3.1,
3.9.3.2 pav.).
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18
16
14
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8
6
4
2
0

17

Priimta

16

15

7

9
7

6

6

8
6

10

7
6
4

Apgynė disertacijas
8

8
6

5

7

5

5

4

Baigė

13

4

1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 20062002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laida

80

Įstojusiųjų ir apgynusiųjų disertacijas skaičiaus
santykis
Baigusiųjų studijas ir
apgynusiųjų disertacijas
skaičiaus santykis

30,7

87,5
43,7

60

75

88,2
100

100
100

90
90

62,5
83,3

66,7
85,7

120
100
80
60
40
20
0

57,1
66,7

Proc. apgynusių
disertacijų

3.9.3.1 pav. Doktorantų laidų, baigusiųjų 2002–2010 m., skaičiaus ir studijų veiksmingumo analizė
(absol. sk.).

1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- Laida
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pastaba. 2006–2010 m. laida disertacijas gins 2011 metais.

3.9.3.2 pav. Doktorantų laidų, baigusiųjų 2002–2010 m., skaičiaus ir studijų veiksmingumo analizė (proc.).

Kaip ir kasmet buvo analizuotas 2010 m. baigusiųjų doktorantų publikacijų skaičius, palyginti su ankstesnių metų duomenimis. Lyginami 2002–2006, 2003–2007, 2004–2008, 2005–2009 ir
2006–2010 m. laidų duomenys. Vertinimo kriterijai – ISI WOS žurnaluose su citavimo rodikliu
daugiau už 0 straipsnių skaičius ir kituose recenzuojamuose žurnaluose straipsnių skaičius.
Analizuojant 2010 m. baigusių doktorantūrą mokslines publikacijas, pastebima, kad paskelbtų
publikacijų skaičius, tenkantis vienam doktorantui, yra mažesnis nei 2009 m. baigusiųjų doktorantų publikacijų skaičius, tačiau tikėtina, kad šis skaičius padidės iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio, kai 2006–2010 m. laida apgins disertacijas. Straipsnių skaičius kituose recenzuojamuose
žurnaluose visose analizuojamose laidose išlieka panašus.
Visų krypčių 2006–2010 m. laidos doktorantų (n = 34) publikacijų skaičiaus palyginimas su
2005–2009, 2004–2008, 2003–2007 ir 2002–2006 m. laidų publikacijomis (3.9.3.3 lentelėje).
3.9.3.3 lentelė
Visų krypčių doktorantų publikacijų skaičiaus palyginimas su laidos publikacijomis
Publikacijos rūšis

Publikacijų skaičius
2006–2010 / 2005–2009 / 2004–
2008 / 2003–2007 / 2002–2006

Publikacijų skaičius, tenkantis
1 doktorantui
2006–2010 / 2005–2009 / 2004–
2008 / 2003–2007 / 2002–2006/

Straipsniai ISI WOS žurnaluose su citavimo rodikliu >0

12 / 12 / 8 / 2 / 3

2,0 / 1,3 / 1,0 / 0,7 / 0,7

Straipsniai kituose recenzuojamuose
žurnaluose

5 / 16 / 23 / 37 / 9

0,8 / 1,8 / 2,9 / 5,5 / 2,2

90

Universiteto vertinimas pagal doktorantūros studijų veiksmingumą neatsiejamas nuo tolesnės buvusio doktoranto, tapusio mokslininku, karjeros vertinimo, todėl kasmet analizuojama,
kaip įdarbinami disertacijas apgynę doktorantai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje. LSMU Veterinarijos akademijoje tęsia mokslinį darbą apie 45 proc. 2003–
2010 m. apgynusių disertacijas doktorantų (3.9.3.3 pav.).
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Apgynė disertacijas

9
4

6

Dirba LSMU VA

3

2006 2007 2008 2009 2010

3.9.3.3 pav. Asmenų, 2003–2010 m. apgynusių daktaro disertacijas, įdarbinimas
LSMU Veterinarijos akademijoje (absol. sk.)

Manome, kad sėkmingai baigusių doktorantūrą ir daktaro disertacijas apgynusiųjų LSMU
doktorantų įdarbinimo LSMU Veterinarijos akademijoje rodikliai, reprezentuojantys doktorantūrą kaip mokslininkų pamainos rengimą, yra patenkinami.
3.9.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos doktorantūros studijų dalykų
programų analizė
Doktorantūros studijoms parengtos 24 studijų programos, iš kurių 2 privalomos ir 22 pasirenkamosios.
3.9.4.1. lentelėje pateiktos privalomosios studijų programos pagal kryptis 2010 metais.
3.9.4.1 lentelė
2010 m. privalomosios studijų programos pagal kryptis
Kryptis

Privalomieji dalykai

Veterinarinė medicina – 12 B

„Įvairių rūšių gyvūnų fiziologinių funkcijų ypatumai“

Zootechnika – 13 B

„Gyvūnų palyginamoji fiziologija“

Ataskaitiniais metais nebuvo parengta naujų doktorantūros studijų programų. Tačiau planuojama peržiūrėti ir sujungti artimų tematikų programas.

3.10. Išvados
1. LSMU MA Mokslo fondas konkurso būdu parėmė 5 mokslininkų grupes ir 44 MA doktorantus.
2. Mokslininkų grupės bei doktorantai tinkamai ir pagal paskirtį naudoja Mokslo fondo
skirtas lėšas. Mokslo fondo parama didina mokslininkų mokslinį produktyvumą. Mokslo fondo skatinamąsias premijas gauna patys aktyviausi ir produktyviausi Universiteto
mokslininkai ir doktorantai.
3. LSMU MA visų padalinių mokslinis produktyvumas išlieka aukštas pagal ISI WOS su
IF>0 duomenų bazių straipsnių skaičių (fakultetų mokslininkai publikavo 148, o mokslo institutų mokslininkai – 66 straipsnius), tačiau nėra aukštas 1-am mokslininko etatui
tenkantis ISI WOS publikacijų skaičius žurnaluose, kurių citavimo rodiklis (impact factor)
yra ne mažesnis nei 20 % nuo agreguotojo rodiklio (agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai. Fakultetų ir mokslo institutų bendrų publikacijų didėjimas liudija Universiteto
mokslinio personalo integracijos procesų plėtrą.
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4. Vertinant 2006–2010 m.m. laidos LSMU MA doktorantų studijų efektyvumą nustatyta,
kad tikėtinas doktorantūros studijų efektyvumas 85 %. Aštuonerių pastarųjų metų duomenimis apie 80 procentų daktaro disertacijas apgynusių MA doktorantų dirba LSMU.
Šis rodiklis reprezentuoja doktorantūrą kaip veiksmingą mokslininkų pamainos rengimo procesą.
5. LSMU MA mokslininkai aktyviai teikia paraiškas LMT finansuojamiems projektams,
2010 metais pasirašyta 19 sutarčių.LSMU VA visų padalinių mokslinis produktyvumas
išlieka stabilus pagal ISI WOS su IF>0 duomenų bazių straipsnių skaičių (fakultetų mokslininkai publikavo 34, o mokslo institutų mokslininkai – 25 straipsnius). Kadangi VA fakultetuose ir institutuose dirba mažai mokslininkų, tai, palyginti su indėliu, tenkančiu
vienam etatui, rezultatai yra teigiami.
6. LSMU VA padaliniai nepakankamai aktyviai dalyvauja tarptautinėse programose ir projektuose, kurie pritraukia lėšas į instituciją.
7. 2010 m. vasario 12 d. pasirašyta trišalė sutartis dėl Integruoto mokslo, studijų ir verslo
slėnio „Nemunas“ projekto, kuris sudaro galimybę plėtoti naujas MTEP sritis, kurti šiuolaikines technologijas ir naujus produktus, profilaktikos ir gydymo priemones. Atviros
prieigos centrai skatins efektyvesnį tarptautinį bendradarbiavimą.
8. Vertinant 2006–2010 m. m. LSMU VA studijavusių doktorantų studijų efektyvumą nustatyta, kad tikėtinas doktorantūros studijų efektyvumas – 85 proc. Septynerių pastarųjų
metų duomenimis 45 proc. daktaro disertacijas apgynusių VA doktorantų dirba Veterinarijos akademijoje. Dalis apsigynusiųjų doktorantų dirba mokslinį darbą kitose Lietuvos ir
užsienio mokslo ir studijų institucijose bei verslo įmonėse.

3.11. Siūlymai
1. Integruotis į Europos mokslinių tyrimų erdvę plėtojant fundamentinius ir taikomuosius
mokslinius tyrimus per sudėtinius Universiteto mokslinių programų projektus, nacionalines kompleksines mokslo programas, bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis, kitais socialiniais ir verslo partneriais.
2. Remti prioritetinių mokslinių tyrimų projektus, skatinti iniciatyvių doktorantų veiklą
konkursiniu būdu skiriant LSMU MA Mokslo fondo paramą bei pritraukiant papildomus
finansavimo šaltinius. Įsteigti VA Mokslo fondą, kuris remtų doktorantų mokslinę veiklą,
didintų doktorantūros studijų tarptautiškumą, doktorantų aktyvumą ir produktyvumą.
3. Gerinti jaunų mokslininkų rengimo kokybę ir didinti veiksmingumą tobulinant doktorantūros studijų procesą pagal EUA Zalcburgo ir Nicos rekomendacijas.
4. Rengti bendras LSMU Medicinos ir Veterinarijos akademijų doktorantūros studijų dalykų programas, kurios padėtų gerinti jaunųjų mokslininkų rengimą.
5. Skatinti LSMU mokslininkų rezultatų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, ypač publikuojant
mokslinius straipsnius ISI WOS žurnaluose, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra ne
mažesnis nei 20 % nuo agreguotojo rodiklio (agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai.
6. Skatinti LSMU mokslininkus aktyviau dalyvauti tarptautiniuose, LMT finansuojamuose
projektuose bei vykdant Lietuvos ūkio subjektų mokslinius užsakymus.
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4. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLA
4.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos
Kauno klinikų pagrindinių veiklos rodiklių apžvalga
Universiteto klinikinė veikla vykdoma stambiausiame padalinyje – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje viešojoje įstaigoje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos) ir trijuose
Kauno klinikų filialuose: Romainių tuberkuliozės ligoninėje, Viršužiglio reabilitacijos ligoninėje ir Onkologijos ligoninėje. Čia sukauptas didžiausias intelektinių, materialiųjų ir techninių
Universiteto išteklių potencialas. Kauno klinikos Lietuvos gyventojams teikia daugiausiai ambulatorinių, stacionarinių ir diagnostinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Čia dėstomos
visos svarbiausios ir pagrindinės klinikinės disciplinos. Kauno klinikos taip pat yra pagrindinė
podiplominių studijų bazė.
2010 m. laikotarpiu Kauno klinikose veikė:
• 35 profilinės klinikos su 39 stacionaro skyriais;
• 8 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai;
• 3 filialai – Romainių tuberkuliozės ligoninė, Viršužiglio reabilitacijos ligoninė ir Onkologijos ligoninė. Nuo 2011 m. 01 01 d. bus įsteigtas ketvirtas Kauno klinikų filialas – Vaikų
reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“.
• Konsultacinė poliklinika, kurioje teikia paslaugas 15 ambulatorinių skyrių;
• Vaistinė;
• Medicinos technikos tarnyba;
• Ūkio techninės ir ūkio aprūpinimo tarnybos;
• Informacinių technologijų tarnyba;
• Paslaugų ir maitinimo tarnyba;
• Įvairūs kiti padaliniai.
2010 m. metų pabaigoje Kauno klinikose dirbo 7029 darbuotojai, tai yra 125 darbuotojais
daugiau nei 2009 m. Personalo skaičiaus didėjimui įtakos turėjo gydytojų rezidentų įdarbinimas profilinėse klinikose. Bendras gydytojų skaičius lyginant su 2009 m. sumažėjo nuo 1193 iki
1180 gydytojų. Šis skaičius sumažėjo dėl gydytojų rezidentų įdarbinimo profilinėse klinikose ir
optimizavus etatinę struktūrą. 2009–2010 m. Kauno klinikose dirbo 818 gydytojų rezidentų, 225
rezidentais daugiau nei 2009 m. Optimizavus slaugos personalo darbo krūvį ir etatinę struktūra, slaugos personalo sumažėjo nuo 2436 iki 2398 slaugytojų.

Dienos

2010 m. pabaigoje Kauno klinikose bendras stacionaro lovų skaičius buvo 2421 (2009 m. –
2400), iš jų 103 intensyviosios terapijos lovos (2009 m. – 103). 2010 m. bendras lovų skaičius padidėjo 21 lova. Bendra Kauno klinikų lovų skaičiaus dinamika 2006 – 2010 m. pateikta 4.1.1 pav.
2800
2600
2400
2200

2570 2576 2536

2400 2421

2006 2007 2008 2009 2010 Metai

4.1.1. pav. Kauno klinikų lovų skaičiaus dinamika 2006–2010 m. (kartu su filialais).

2010 m. ir toliau daugėjo ambulatorinių apsilankymų Kauno klinikų pagrindinėje ligoninėje ir filialuose. Lyginant su 2009 m. šis skaičius padidėjo 15644 apsilankymais. Kauno klinikų
ambulatorinių apsilankymų skaičiaus dinamika 2006–2010 m. pavaizduota 4.1.2. pav. 2010 m.
ambulatorinių apsilankymų skaičiaus pasiskirstymas pateiktas 4.1.3. pav.
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4.1.2. pav. Kauno klinikų ambulatorinių apsilankymų skaičiaus dinamika 2006–2010 m. (kartu su filialais).

Pagrindinė ligoninė;
87 proc.

Pagrindinė ligoninė
Romainių filialas

Onkologijos
filialas; 11 proc.

Onkologijos filialas

Romainių filialas;
2 proc.
4.1.3. pav. 2010 m. Kauno klinikų ambulatorinių apsilankymų skaičiaus pasiskirstymas.

2010 m. bendras Kauno klinikų stacionare gydytų pacientų skaičius lyginant su 2009 m. padidėjo 908 pacientais. Pacientų skaičiaus didėjimas patvirtina Kauno klinikų teikiamų paslaugų
kokybę, efektyvų darbo organizavimą ir Kauno klinikų populiarumą. Stacionare gydytų pacientų skaičiaus dinamika 2006–2010 m. pateikta 4.1.4. pav. Kauno klinikų stacionaro pacientų
skaičiaus pasiskirstymas pateiktas 4.1.5. pav.
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4.1.4. pav. Kauno klinikų stacionare gydytų pacientų skaičiaus dinamika 2006–2009 m. (kartu su filialais).

Pagrindinė ligoninė;
91 proc.

Pagrindinė ligoninė
Romainių filialas
Onkologijos filialas
Viršužiglio filialas

Viršužiglio filialas; 1 proc.
Onkologijos filialas; 11 proc.
Romainių filialas; 1 proc.
4.1.5. pav. Kauno klinikų stacionaro pacientų skaičiaus pasiskirstymas.
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4.2. Struktūros pokyčiai ir plėtra
Kauno klinikos, didžiausia Lietuvos ligoninė, šių metų liepos pirmąją dieną minėjo savo veiklos 70 metų jubiliejų. 1940 metais liepos 1 dieną dabartiniame Kauno klinikų Centriniame pastate oficialiai pradėjo darbą tuometinės Kauno Vytauto Didžiojo universiteto klinikos.
2010 m. vidinė Kauno klinikų struktūra kaip ir ankstesniais metais buvo tobulinama.
2010 m., vykdant sveikatos priežiūros įstaigų reorganizaciją, pasiruošta prijungti Vaikų reabilitacijos ligoninę „Lopšelis“, ji, nuo 2011 m. taps ketvirtuoju Kauno klinikų filialu.
Panaudojant Valstybės investicines lėšas, 2010 metais buvo tęsiama Vaikų ligų klinikos priestato statyba.
Po kapitalinio remonto Akių ligų klinikoje buvo atidarytas ir savo veiklą pradėjo dienos chirurgijos poskyris, kuriame vienu metu gali būti gydoma 30 pacientų.
Odos ir venerinių ligų klinikoje buvo atidarytas odos navikų skaitmeninės dermatoskopijos
kabinetas, kuriame pradėjo veikti modernus skaitmeninis dermatoskopas su programine įranga.
Kardiologijos klinikos Ambulatoriniame skyriuje atidaryta po remonto atnaujinta ir išplėsta
moderni registratūra su įdiegta pacientų Srautų valdymo sistema, kuri bus žymiai patogesnė
pas gydytoją kardiologą atvykstantiems pacientams iš visos Lietuvos.
Kauno klinikų lėšomis pradėtas statyti naujas ūkinis pastatas, kuris leis efektyviau ir racionaliau organizuoti ūkio tarnybų darbą ir sudarys sąlygas tolesnei infrastruktūros plėtrai.
Panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas vykdoma Endokrinologijos, Akušerijos ir ginekologijos, Neurologijos korpusų renovacija.
2010 m. pradėta naujo Radiologinės diagnostikos centro statyba panaudojant ES Struktūrinių
fondų paramos lėšas.
2010 m. siekiant užtikrinti aukščiausio lygio ligų diagnostiką didelis dėmesys buvo skirtas
radiologinei įrangai atnaujinti. Pradėjo veikti naujas, 64 pjūvių kompiuterinės tomografijos aparatas, skaitmeninis mamografas, radiologinių vaizdų archyvavimo ir siuntimo elektroninė sistema (PACS), įdiegtas naujas branduolinės medicinos diagnostinis metodas – rotacinė gama kamera sujungta su kompiuteriniu tomografu (SPECT/CT), įsigytas mažo galingumo magnetinio
rezonanso aparatas.
Kauno klinikų filialuose taip pat buvo vykdomi patalpų ir šiluminių mazgų renovacijos darbai.
Kauno klinikos iki 2013 metų planuoja įgyvendinti 14 projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis. Vykdomi projektai yra administruojami trijų ministerijų bei agentūrų:
1. LR Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau tekste – SAM) ir VšĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros (toliau tekste – CPVA). 2010 metais buvo tęsiamas 3 projektų įgyvendinamas:
• „Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikose“,
• „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikose“,
• „Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikose“.
2010 m. parengtos paraiškos ir skirta parama, pasirašant trišales (Kauno klinikos, CPVA,
SAM) sutartis, 2 projektams:
• „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos
infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas“,
• „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio)
lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra“.
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Parengta preliminari projekto „Ambulatorinių paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų
optimizavimas Kauno klinikose, stiprinant laboratorinės diagnostikos tarnybą“ paraiška LR
Sveikatos apsaugos ministerijai.
Kauno klinikos paskirtos projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros
gerinimas Lietuvoje“ vykdytoju.
2. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau tekste SADM) ir Europos socialinio fondo
agentūros (toliau tekste – ESFA). 2010 metais įgyvendinamas projektas “Sveikatos priežiūros specialistų prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninėje VšĮ Kauno klinikose ”.
3. LR Ūkio ministerijos (toliau tekste – ŪM) ir Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau tekste – (LVPA). 2010 metais buvo sėkmingai užbaigtas projektas „Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą” bei
tęsiamas projekto „Kauno klinikų centrinio ir Endokrinologijos korpusų rekonstrukcija“
įgyvendinamas.
Parengtos paraiškos ir skirta parama, pasirašant trišales (Kauno klinikos, LVPA, ŪM) sutartis, 4 projektams:
• „Kauno klinikų Akušerijos-ginekologijos korpuso rekonstrukcija“,
• „Kauno klinikų Nervų ligų ir Neurochirurgijos korpuso rekonstrukcija“,
• „Kauno klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų rekonstrukcija“,
• „Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų korpusuose rekonstrukcija“.

4.3. Kauno klinikų pagrindinės ligoninės (be filialų) ambulatorinė veikla
2010 m. Kauno klinikų Konsultacinėje poliklinikoje ir toliau daugėjo apsilankymų, kurių
skaičius padidėjo 4,06 % ir pasiekė 947230 (2009 m. buvo 910299).
Apsilankymų skaičiaus didėjimas rodo ne tik Kauno klinikų populiarumą, bet ir aukštą čia
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Kauno klinikų Konsultacinėje poliklinikoje 2010 m. daugiausiai buvo lankomasi pas šiuos
specialistus:
• Radiologus 12,31 %;
• Akių ligų specialistus 10,44 % ;
• Kardiologus 6,96 %
• Endokrinologus 5,08 %;
• Neurologus 4,16 %;
• Ortopedus-traumatologus 3,90 %;
• Onkologus 3,68 %;
• Akušerius ginekologus 3,53 %;
• Chirurgus 3,26 %.
Konsultacinės poliklinikos administracija nuolat analizuoja pacientų srautus, siuntimų konsultuoti kokybę, eiles registruotis pas gydytojus konsultantus bei gydytis stacionare.
Gerėjo siuntimų konsultuoti kokybė, daugiau pacientų ištiriama vietos gydymo įstaigose, siunčiama konsultuoti pas gydytojus specialistus, todėl sutrumpėjo eilės prie diagnostikos kabinetų,
kur atliekami sudėtingi, aukštos gydytojo kvalifikacijos reikalaujantys tretinio lygio tyrimai.
Integravus stacionarinę ir ambulatorinę veiklą, pacientai galės lengviau patekti pas aukštos
kvalifikacijos specialistus, docentus, profesorius, kurie konsultuoja poliklinikoje, todėl yra visos
galimybės pacientams suteikti kokybiškas ambulatorines paslaugas.
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Į Kauno klinikų Konsultacinę polikliniką ligoniai atvyksta iš visų Lietuvos regionų.
2010 m. daugiausiai pacientų Konsultacinėje poliklinikoje apsilankė iš Kauno TLK aptarnaujamo regiono – 85,89 % (2009 m. – 83,66 %), o iš kitų regionų didžiausias pacientų srautas buvo
Vilniaus TLK regiono – 4,61 % (2009 m. – 5,24 %). Iš Klaipėdos TLK regiono atvyko 4,16 % (2009
m. – 4,78 %), iš Šiaulių TLK regiono atvyko 3,21 % (2009 m. 3,87 %), iš Panevėžio TLK regiono –
2,13% (2008 m. – 2,45%) pacientų.

4.4. Kauno klinikų pagrindinės ligoninės (be filialų) stacionaro veikla

Pacientų
skaičius

2010 m. stacionaro lovų skaičius padidėjo 21 lova. Metų pabaigoje funkcionavo 1898 stacionaro lovos, iš jų 97 intensyviosios terapijos. Atsižvelgiant į didėjantį paslaugų poreikį, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje lovų skaičius padidintas 15 lovų, krūties chirurgijos
skyriuje 9 lovomis. Akių ligų klinikos I Akių ligų skyriuje lovų skaičius sumažintas 3 lovomis.
Lovų skaičiaus dinamika pateikta 4.4.1. pav.
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4.4.1. pav. Kauno klinikų stacionaro lovų skaičiaus dinamika 1999–2010 m.

Stacionaro pacientų skaičiaus dinamika 1999–2010 m. pavaizduota 4.4.2 pav.
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4.4.2. pav. Kauno klinikų pacientų skaičiaus dinamika 1999–2010 m.

2010 m. padidėjo gydytų pacientų skaičius Anesteziologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, Chirurgijos, Akių ligų, Ausų, nosies ir gerklės ligų, Vaikų ligų, Ortopedijos ir traumatologijos, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos, Psichiatrijos, Onkologijos, Neurologijos,
Nefrologijos, Reabilitacijos klinikose.
Efektyvus darbo organizavimas, spartus pacientų ištyrimas sudarė galimybes sutrumpinti
gydymo stacionare trukmę. 2010 m. vidutinė gydymo trukmė buvo 6,49 dienos (2010 m. buvo
6,74). Be intensyviosios terapijos, psichiatrijos ir reabilitacijos paslaugų šis rodiklis yra 5,96 dienos. Lietuvos sveikatos sistemos vienos iš siekinių yra vidutinė gydymo stacionare trukmė iki
7 dienų (4.4.3. pav).
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4.4.3. pav. Vidutinė gydymo stacionare trukmė 1999–2010 m. (be filialų)

Stacionarinės lovos apyvartos rodiklis 2010 m., kaip ir 2009 m. išliko ganėtinai aukštas ir
buvo 44,90 (2009 m. – 45,07). Šio skaičiaus didėjimas rodo efektyvesnį lovų fondo naudojimą
(4.4.4. pav).
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4.4.4. pav. Stacionaro lovos apyvarta 1999–2010 m.
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Pagrindinės ligoninės vidutinis lovos užimtumo (funkcionavimo) rodiklis 2010 m. buvo 291,96,
šis rodiklis atitinka normatyvinius reikalavimus.
Padidėjo atliktų operacijų skaičius. 2010 m. atlikta 62249 chirurginės operacijos. Tai 1129 operacijomis daugiau nei 2009 m. (+1,9 %) (4.4.5 pav.). Bendras ligoninės operacinis aktyvumas
buvo 56,78 % (2009 m. buvo 56,66 %). Operacinis aktyvumas operacinės medicinos profilio daliniuose, lyginant su ankstesniais metais, išliko aukštas ir buvo 82,66 %. Tai rodo chirurginės
veiklos plėtros rezultatus ir racionaliai panaudojamas operacinio profilio lovas.
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4.4.5. pav. Operacijų skaičiaus dinamika 1999–2010 m.

Įdiegtų ir naujų gydymo metodikų pavyzdžiai:
2011 m. Kauno klinikose buvo atliktos 2 širdies, 3 kepenų, 35 inkstų ir 25 ragenų transplantacijos.
Kauno klinikų kraujagyslių chirurgai atliko sudėtingą aortos operaciją pacientui, keletą metų
kentėjusiam skausmus dėl prastos kojų kraujotakos bei sintetinio kraujagyslių protezo infekcijos
susidariusios pūlingos fistulės. Tokia kompleksinė operacija Lietuvoje buvo atlikta pirmą kartą.
Vaikų chirurgai pirmą kartą Lietuvoje atliko laparoskopinę cholecistektomiją (tulžies pašalinimo operaciją) per vieną pjūvį.
98

Ortopedijos traumatologijos klinikoje atlikta pirmoji Lietuvoje menisko transplantacija. Tai
paties sudėtingiausio lygio artroskopinė operacija, apimanti ir donorinio audinio paruošimą
bei saugojimą, ir patį transplantacijos procesą, kuriame menkiausia klaida gali reikšti nesėkmę.
Akušerijos ir ginekologijos klinikos ginekologijos skyriuje atliktos pirmosios Lietuvoje PROLIFT + M operacijos dviem moterims.
Operuodami invazinį šlapimo pūslės vėžį jaunam 40 metų amžiaus vyrui, Urologijos klinikos gydytojai pritaikė itin sudėtingą ir retą metodiką – pašalinę šlapimo pūslę, iš plonosios
žarnos segmento suformavo naują, prisiūdami ją prie šlaplės.
Pirmą kartą Lietuvoje Neurochirurgijos klinikoje, gydant Parkinsono ligą, pritaikytas naujoviškas gydymo metodas (neuromoduliacija), kokybiškai pakeičiantis pacientų, sergančių Parkinsono liga, gydymo strategiją. Taikant naująjį metodą, vyksta smegenų srities stimuliacija,
todėl procedūra labiau fiziologinė ir yra grįžtama.
Radiologijos klinikoje, pirmą kartą Lietuvoje, atlikti magnetinio rezonanso tyrimai nėščioms
moterims dėl vaisiaus patologijos.
Tai tik dalis unikalių darbų, kurių sąrašą būtų galima tęsti. Tvirtai galime teigti, kad Kauno
klinikų profesionalų kvalifikacija ir galimybės visiškai atitinka Europos Sąjungos universitetinių ligoninių lygį.

4.5. Kauno klinikų filialų veikla
4.5.1. Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė
Kauno klinikų filiale – Romainių tuberkuliozės ligoninėje gydomi pacientai, kuriems naujai
diagnozuota tuberkuliozė, ir sunkūs ligoniai, pakartotinai sergantys kvėpavimo takų ir ekstrapulmonine tuberkulioze, taip pat segantys komplikuotomis, kombinuotomis ligų formomis.
Čia gydomi ir ligoniai, išskiriantys tuberkuliozės mikobakterijas, atsparias daugeliui įprastinių
vaistų. Romainių tuberkuliozės ligoninėje atliekama kvėpavimo, kaulų ir sąnarių, inkstų, akių
ir kitų sistemų tuberkuliozės diagnostika. Atliekami tuberkuliozę patvirtinantys bakteriologiniai (BACTEC), taip pat klinikiniai, biocheminiai bei instrumentiniai tyrimai. Ligonius gydo ir
konsultuoja aukščiausios kvalifikacijos gydytojai ir esant reikalui Kauno klinikų specialistai,
Pulmonologijos ir imunologijos, Reumatologijos ir Nefrologijos klinikų profesoriai bei docentai.
Ligoninė – studentų, rezidentų ir gydytojų mokymo bazė, teikianti ftiziatrinę ambulatorinę ir
stacionarinę pagalbą Kauno apskrities ir visos Respublikos gyventojams.
2010 m. Konsultacinėje poliklinikoje apsilankymų skaičius buvo – 18810, kuris sumažėjo 8,4 proc. (2009 m. Buvo 20537). Konsultacijų skaičius 2010 metais buvo 11240 konsultacijų,
2009 m. – 12190 , sumažėjo 7,8 proc.
2010 m. lovų skaičius nekito, 2010 m. funkcionavo 222 lovos.
Stacionare gydėsi 680 pacientų (2009 m. – 766). 2010 m. vidutinė gydymo stacionare trukmė
buvo 92,5 d. (2009 m. – 89,3). Stacionarizuojami vis sunkesnių tuberkuliozės formų pacientai,
išskiriantys tuberkuliozės mikobakterijas, atsparias daugumai tuberkuliozės vaistų. Pagerėjo
gydymo kokybė, nes padaugėjo tęstinėje fazėje gydytų ligonių, mažiau ligonių savavališkai nutraukė gydymą. Lovos apyvartos rodiklis sumažėjo iki 3,0 paciento (2009 m. buvo 3,5 paciento).
Rodiklių mažėjimas susijęs su tuberkulioze sergančių pacientų srautų atskyrimu nuo terapinių
pacientų srauto. Pastarieji perkeliami gydyti į pagrindinę ligoninę.
2010 metų pabaigoje pradėta ligoninės renovacija. Lėšos (daugiau nei 3 mln. Lt) gautos iš ES
struktūrinių fondų (4.5.1. lentelė).
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4.5.1. lentelė.
Kauno klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninės veikla 2009–2010 m.
2009 metai

2010 metai

20537

18810

Stacionaro pacientų skaičius

766

680

Lovų skaičius

222

222

Vidutinė gulėjimo trukmė

89,3

92,5

Lovos panaudojimo trukmė

315,2

283,2

3,5

3,0

Ambulatorinių apsilankymų skaičius

Lovos apyvarta

2010 m. filiale suteikta paslaugų už 7 530 282,21 Lt, iš jų stacionarinių paslaugų už 7 133 763,06
Lt, ambulatorinių paslaugų už 396 519,15 Lt (2009 m. – 9 286 543,34 Lt, iš jų stacionarinių paslaugų už 8 806 219,69 Lt). Tai 18,9 % mažiau, negu 2009 metais.
4.5.2. Kauno klinikų filialo Viršužiglio reabilitacijos ligoninės veikla
Kauno klinikų filiale Viršužiglio reabilitacijos ligoninėje teikiamos stacionarinės II lygio reabilitacijos bei palaikomosios reabilitacijos paslaugos pacientams, sergantiems nervų ir kraujotakos sistemos ligomis. Ligoninėje yra 60 lovų.
Ligoninėje teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos: gydymas vaistais, individualizuota kineziterapija, ergoterapija, gydomasis masažas, fizioterapija, hidroterapija, psichologo
konsultacijos, relaksacijos užsiėmimai, kalbos korekcija, socialinio darbuotojo konsultacijos,
techninių reabilitacijos priemonių taikymas, paciento ir jo artimųjų mokymas.
Kiekvienam pacientui sudaroma individuali reabilitacijos programa. Reabilitacijos programą vykdo aukštos kvalifikacijos specialistų komanda. Pacientams su žymiai sutrikusiomis bio
socialinėmis funkcijomis reabilitacijos paslaugos teikiamos palatose. Gydytojo bei slaugytojo
paslaugos teikiamos visą parą. Atliekami funkcinės diagnostikos, laboratoriniai (hematologiniai , bendraklinikiniai, biocheminiai) tyrimai.
Filiale Viršužiglio reabilitacijos ligoninėje užtikrinamos visų sričių Kauno klinikų gydytojų
specialistų planinės ir skubios konsultacijos. Jei reikia, ligoniai operatyviai perkeliami į Kauno
klinikas ištirti ar tęsti gydymą.
2010 m. didžiausią dalį suteiktų paslaugų sudarė reabilitacijos paslaugos – 99,0 proc., palaikomoji reabilitacija – 1,0 proc. Ataskaitiniais metais atvyko 1004 ligoniai. Vidutinė gulėjimo
trukmė – 17,8 dienos. Didžioji dalis ligonių – 97,3 proc. atvyko iš Kauno klinikų, 2,7 proc. – iš
kitų gydymo įstaigų.
2010 m. lyginant su 2009 m. atvykusių į ligoninę pacientų skaičius padidėjo 24,5 proc.
4.5.2. lentelė.
Kauno klinikų filialo Viršužiglio reabilitacijos veikla 2009–2010 m.
2009 metai

2010 metai

Atvykusių ligonių skaičius

791

1004

Vidutinis lovų skaičius

60

60

Išvykusių ligonių skaičius

795

1002

Vidutinė gulėjimo trukmė

20,4

17,8

Lovos panaudojimo trukmė

271

297,5

Lovos apyvarta

13,3

16,7
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4.5.3. Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė
Onkologijos ligoninėje teikiamos specializuotos ir kvalifikuotos piktybinių navikų bei ikinavikinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugos.
Konsultacinėje poliklinikoje 2010 m. lankėsi 115441 pacientas (19560 pacientų mažiau nei
2009 metais). Daugiausiai pacientų apsilankė pas šiuos specialistus:
• Radiologus – 23082 (20 %);
• Onkologus-chemoterapeutus – 20 574 (17,82 %);
• Onkologus-radioterapeutus – 16 955 (14,7 %);
• Echoskopuotojus – 9 829 (8,5 %);
• Akušerius-ginekologus – 9 400 (8,1 %);
• Chirurgus – 8 602 (7,5 %);
• Urologus – 8 091 (7 %).
Ataskaitinių metų pabaigoje funkcionavo 241 lova (iš jų 6 intensyviosios terapijos), 3 stacio
naro skyriai (Chirurgijos skyrius su ginekologijos sektoriumi – 90 lovų, Paliatyviosios onkologijos – 80 lovų, Konservatyviosios onkologijos – 65 lovos). 2010 m. stacionare gydyta 6120
pacientų (4.5.3 lentelė).
4.5.3. lentelė.
Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės veiklos rodikliai 2006–2010 m.
2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

110 542

118 316

126 771

135 001

115 441

7 034

6 117

6 281

6 698

6 120

Vidutinis lovų skaičius

262

262

262

241

241

Vidutinė gulėjimo trukmė

11

10,72

10,16

10,39

10,7

238,5

250,34

243,57

284,68

270,81

21

23,75

23,97

27,39

25,31

3 973

4 058

4 299

4 567

3 727

Apsilankymų skaičius
Stacionaro pacientų skaičius

Lovos panaudojimo trukmė
Lovos apyvarta
Chirurginių operacijų skaičius

Filiale Onkologijos ligoninėje 2010 m. ir toliau buvo tęsiami renovacijos darbai. Panaudojant
ES lėšas baigtas išorės apšiltinimo projektas, pradėtas naujas projektas – atnaujinama viso pastato ventiliacijos sistema.
2010 metais pradėtas eksploatuoti linijinis greitintuvas.

4.6. Kauno klinikų specialistų konsultacinė ir specializuota pagalba
kitose gydymo įstaigose
Skubi (ir planinė) konsultacinė pagalba kitoms Kauno, taip pat Marijampolės, Alytaus ir kitų
apskričių asmens sveikatos priežiūros įstaigoms buvo teikiama per Operatyvųjį darbo koordinavimo centrą. Jis užtikrina vidaus konsultacijas Kauno klinikų skyriuose ir filialuose.
2010 m. kitos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultantų iškvietimo, ligonių pervežimo ar ligonių ištyrimo ir gydymo taktikos klausimais į centrą kreipėsi 1503 (2008 m. – 1538)
kartus.
Į kitas sveikatos priežiūros įstaigas vykta 990 kartų (2009 m. – 1042). Išvykų metu konsultuoti
1005 pacientai. Išvykų metu atliktos 208 diagnostinės ir gydomosios procedūros ir 17 operacijų.
Padaugėjo specialistų pasitarimų telefonu.
Padaugėjo pacientų pervežimų, kuriuos vykdė intensyviosios terapijos gydytojų ir slaugytojų brigados. Iš viso 2010 m. buvo įvykdytas 1121 pervežimas. Lyginant su 2009 m. šis skaičius
padidėjo 230 pervežimų.
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Anksčiau minėtiems rezultatams įtakos turėjo gerėjantis rajono ligoninių aprūpinimas sudėtingesne medicinine įranga. Vis daugiau rajono ligoninių ar greitosios medicinos pagalbos stočių įsigyja reanimobilius, kurie sudaro galimybes operatyviai organizuoti itin sunkių pacientų
transportavimą į Kauno klinikas.

4.7. Aprūpinimas vaistais
Kasmet gerėja pacientų aprūpinimas vaistais.
Iš viso 2010 m. pacientams gydyti ir slaugyti buvo panaudota vaistų, diagnostikos bei slaugos priemonių už 81,88 mln. litų, tai yra 4,58 mln. Lt (+5,59 %) daugiau negu 2009 metais.
Iš Kauno klinikų biudžeto vaistų pagaminta už 3,63 mln. Lt, iš didmenininkų įsigytų vaistų
išduota už 14,47 mln. Lt, laboratorinių priemonių ir reagentų išduota už 6,72 mln. Lt, dezinfekcinių medžiagų – už 0,73 mln. Lt, slaugos priemonių – už 22,64 mln. Lt, tvarsliavos – už
0,83 mln. Lt.
Iš viso iš Kauno klinikų biudžeto pirktų vaistų, slaugos bei diagnostikos priemonių 2010 m.
išduota už 49,02 mln. Lt, t. y. 0,83 mln. Lt (–1,66%) mažiau, negu 2009 m.
Paramos būdu ir nemokamai gautų vaistų išduota už 4,11 mln. Lt, Valstybinės ligonių kasos
(VLK) finansuojamų vaistų ir slaugos priemonių išduota už 28,44 mln. Lt, iš specialių lėšų įsigytų vaistų ir slaugos priemonių išduota už 0,31 (0,19) mln. Lt.
Kauno klinikų vaistų atrankos komisija nuolat peržiūri Klinikų būtinųjų vaistų sąrašą, pagal
klinikų vadovų siūlymus papildo naujais vaistais ir išbraukia nevartojamus.
Toliau tobulinama vieno ligonio, vienos operacijos, anestezijos, tyrimo ir procedūros subbiudžetavimo politika skyriuose.

4.8. Aprūpinimas medicinine technika
2010 m. Kauno klinikos iš įvairių investicinių ES finansuojamų programų: „Linijinių greitintuvų atnaujinimo“, „Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo“,
„Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo“ medicininės technikos
įsigijo už 22,58 mln. Lt., iš savo lėšų už 4,09 mln. Lt, iš viso už 26,67 mln. Lt, nurašyta medicininės technikos pagal jos pirminę vertę už 9,90 mln. Lt.
Iš „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo“ programos lėšų
Neurologijos bei Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoms nupirkti transkraniiniai
dopleriai po 0,126 mln. Lt, Radiologijos klinikai – angiografijos aparatas neuroangiodiagnostikai už 3,50 mln. Lt. ir Gama kamera už 1,00 mln. Lt, Neurochirurgijos klinikai – mobilusis
intraoperacinis magnetinio rezonanso įrenginys su neuronavigacine sistema ir saugojimo kamera už 4,00 mln. Lt., Kardiologijos klinikai – aukščiausios klasės echokardiografijos aparatas
už 0,94 mln. Lt, II klasės echoskopas už 0,45 mln. Lt, defibriliatoriai už 0,48 mln. Lt, mobilusis
skaitmeninis rentgeno aparatas operacinei už 0,80 mln. Lt, Informacinių technologijų tarnybai –
archyvavimo sistema už 0,95 mln. Lt.
Iš „Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo“ programos lėšų
Anesteziologijos klinikai nupirkti keturi narkozės aparatai su anestezijos monitoriumi už
0,88 mln. Lt, Neonatologijos klinikai – vienas už 0,22 mln. Lt, Onkologijos klinikai – programinė bei techninė įranga didelės dozės galios procedūrų planavimui ir atlikimui už 0,54 mln. Lt,
Radiologijos klinikai – daugiapjūvis kompiuterinis tomografas už 3,50 mln. Lt ir skaitmeninis
mamografas su stereotaksinių biopsijų galimybe už 1,64 mln. Lt.
2010 m. pabaigoje Kauno klinikos medicininės technikos (pagal sąmatinę vertę) turėjo už
305,07 mln. Lt. Ši suma, išskaičiavus nurašytą medicininę techniką, lyginant su 2009 m., padidėjo 16,77 mln. Lt arba 5,50 %.
Kauno klinikos šiuo metu yra gana gerai aprūpintos sudėtinga medicinine technika: kompiuteriniais tomografais, magnetinio rezonanso įrenginiu, linijiniais greitintuvais, kita diagnostine
bei terapine aparatūra ir įrenginiais. Tačiau siekiant aukštesnės paslaugų kokybės ir operatyvesnės diagnostikos, reikėtų papildomai įsigyti PET kompiuterinį tomografą, daugiapjūvį kompiu102

terinį tomografą, šiuolaikinį, didesnio galingumo magnetinio rezonanso įrenginį, kardiologinės
angiografijos sistemas, ultragarsinius kraujagyslinius skenerius, kraujagyslių kompiuterinį tomografą neurochirurgijos operacinėms. Be to, visišku monitoravimu reikėtų papildyti turimus
anestezijos aparatus, atnaujinti jų bei paprastesnės pirmojo būtinumo aparatūros parką, skaitmenizuoti turimus diagnostinius rentgeno aparatus.
Medicininės technikos eksploatacijai 2010 m. išleista 3,95 mln. Lt, tai sudaro 1,29 % nuo turimos medicininės technikos sąmatinės vertės. 1–2 metų senumo medicininė technika 2010 m. sudarė 16,15 % visos eksploatuojamos medicininės technikos, tačiau vis dar daug eksploatuojama
8–10 m. ir senesnės aparatūros. Ji sudaro 37,49 % visos medicininės technikos. Be šiuolaikinės
medicininės technikos sunku įsivaizduoti medikų darbą, tobulą ir greitą diagnostiką bei gydymą, todėl ir toliau daug dėmesio bus skiriama medicininės technikos atnaujinimui.

4.9. Infrastruktūros atnaujinimas (remontas, rekonstrukcija)
4.9.1. Kauno klinikų ūkio struktūra ir valdymas
Ūkio techninių tarnybų grupę sudaro Inžinerinių įrenginių priežiūros tarnyba, Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnyba, Projektavimo grupė, Techninės priežiūros tarnyba ir Transporto–teritorijos priežiūros skyrius. Ūkio aprūpinimo ir paslaugų tarnybų grupę sudaro Paslaugų
tarnyba, Ligonių maitinimo tarnyba, Sandėlių ūkis, korpusų ūkio skyriai, teritorijos priežiūros
skyrius, maisto ir pramoninių prekių parduotuvė, valgykla – kavinė, poilsio namai „Medikas“,
siuvykla. Romainių tuberkuliozės ligoninėje yra atskiras Ūkio skyrius bei virtuvė. Viršužiglio
reabilitacijos ligoninėje yra atskira ūkio dalis. Onkologijos ligoninėje funkcionuoja atskira Ūkio
tarnyba.
4.9.2. Pastatų ūkis ir inžinerinės sistemos
Kauno klinikų bei filialų pastatų ir juose esančių inžinerinių sistemų ūkis eksploatuojamas
savo jėgomis. Gydymo veikla vykdoma 22 pastatuose, kurių bendras plotas 135 511 m2. Siekdamos ir toliau užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei normalias darbuotojų darbo sąlygas,
Kauno klinikos rūpinasi pastatų ūkio priežiūra, remontu, renovacija.
Savo (Statybos – remonto ir inžinerinių tinklų remonto tarnybų) jėgomis buvo vykdomi remonto darbai visuose klinikų korpusuose bei filialuose. Ūkio techninės tarnybos minėtų darbų
atliko už 4 744 941 mln. Lt.
Samdytų rangovų jėgomis 2010 m. klinikų objektuose buvo vykdomi šie projektai:
1. Prieš 1,5 metų buvo pradėta Vaikų ligų klinikos priestato statyba. Per 2010 metus šiame
objekte atlikta projektavimo ir statybos darbų už 4 170 016 Lt, iš kurių Valstybės investicinės lėšos sudarė 2 227 707 Lt, o Kauno klinikų lėšos – 1 942 309 Lt. Nuo statybos pradžios
atlikta darbų už 6 942 309 Lt.
2. Rekonstruojant Endokrinologijos korpusą, atlikta projektavimo ir rekonstrukcijos darbų
už 2 919 694 Lt. Tam panaudotos ES Struktūrinių fondų paramos lėšos – 2 604 676 Lt, o
nuosavomis lėšomis darbų atlikta už 67 655 Lt.
3. Panaudojant ES Struktūrinių fondų paramos lėšas, 2010 m. toliau buvo keičiami Centrinio korpuso langai. Per 2010 m. pakeista 1 402,19 m2 langų už 2 873 795,17 Lt. Iš viso
Centriniame korpuse (per 2009 ir 2010 metus) pakeista 2 653,88 m2 langų už 5 347 562,23
Lt, iš jų nuosavomis lėšomis langų pakeista už 396 369,57 Lt.
4. Panaudojant ES Struktūrinių fondų paramos lėšas, 2010 m. pradėti Akušerijos ir ginekologijos korpuso renovacijos projektavimo ir renovacijos darbai. Atlikta projektavimo ir
renovacijos darbų už 1 917 754 Lt.
5. 2010 m. pradėta Nervų ligų ir Neurochirurgijos korpusų renovacija panaudojant ES Struktūrinių fondų paramos lėšas. Atlikta projektavimo ir renovacijos darbų už 337 298 Lt sumą.
6. 2010 m. pradėta naujo Radiologinės diagnostikos centro statyba, panaudojant ES Struktūrinių fondų paramos lėšas. Atlikta statybos ir projektavimo darbų už 669 594 Lt.
7. 2010 m. pradėtas statyti ūkinis pastatas, finansuojamas nuosavomis lėšomis. Darbų atlikta už 4 633 589 Lt.
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Kauno klinikų filialai:
1. Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje, panaudojant ES Struktūrinių fondų paramos lėšas pagal projektą „Onkologijos ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti
energijos vartojimo efektyvumą“, buvo atlikti pastatų ir šiluminių mazgų renovacijos
darbai. Renovacijos darbų ir projektavimo paslaugų atlikta už 1 868 999 Lt. Šis projektas
yra užbaigtas.
2. Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje 2010 m., panaudojant ES Struktūrinių fondų
paramos lėšas, pradėti atitvarų ir vėdinimo sistemų renovacijos darbai vykdant projektą
„Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų D6p, 2D1p, 3D1p, 4D1p renovacija“. Renovacijos darbų ir projektavimo paslaugų atlikta už 1 746 949 Lt.
3. Kauno klinikų filiale Romainių tuberkuliozės ligoninėje 2010 m. pradėti šiluminės renovacijos darbai vykdant projektą „Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (1B2p, 2M1p,
3D3p, 4D2p, 5D1m, 37D4p) rekonstrukcija“, panaudojant ES Struktūrinių fondų paramos lėšas. Renovacijos darbų atlikta už 299 309 Lt.

4.10. Klinikų ekonominė veikla
2010 finansiniais metais buvo pasirašytos sutartys su visomis teritorinėmis ligonių kasomis
už 308,5 mln. litų.
2010 m. Kauno klinikos paslaugų faktiškai suteikė už 324,3 mln. litų. Taip pat Kauno klinikos
vykdė transplantacijos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos, gimdos kaklelio
piktybinių navikų prevencinių priemonių, mamografinės patikros dėl krūties vėžio, asmenų,
priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių,
priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programas. Už visas šias programas gautas finansavimas iš ligonių kasų 7,1 mln. Lt.
Ekonomikos nuosmukis turėjo įtakos Kauno klinikų vykdomoms investicinėms programoms. 2010 m. Kauno klinikos gavo ir sėkmingai įsisavino 1 mln. 478 tūkst. Lt. investicinių lėšų
(2008 m. šios lėšos sudarė 33 mln. 604 tūkst. Lt, 2009m. – 4 mln. 814 tūkst. Lt).
Taip pat Kauno klinikos dalyvauja įvairiose Europos Sąjungos finansuojamose programose: „Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas“,
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių
ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą
bei teikiamas paslaugas“, „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės
gerinimas klinikose“, „Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas“, „Sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo
nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ bei programose pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.
Nuo 2010 m. liepos 1d. ligonių kasos pradėjo didinti paslaugų balo vertę. Atsižvelgiant į
gerėjantį ligonių kasų finansavimą, Klinikų darbuotojams vėl pradėtos mokėti skatinimo priemokos, kurios buvo sumažintos atsižvelgus į sumažintą paslaugų balo vertę bei sumažintą finansavimą. 2010 metų gruodžio 31 d. vidutinis gydytojo darbo užmokestis buvo 3 222,09 Lt,
slaugytojų darbo užmokestis buvo 2 074,49 Lt. Gydytojų ir slaugos personalo vidutinio darbo
užmokesčio sumažėjimas lyginant su 2009 m. nedidelis – 2 procentai.
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* Ekonominiai skaičiai pateikti kartu su filialų veiklos ekonominiais rezultatais.
4.10.1. pav. Sutarčių su TLK vykdymo dinamika 2008–2010 m.

4.11. Kilusios problemos ir jų sprendimas
Esanti infrastruktūra neužtikrina efektyvios klinikinės, mokslinės, studijų plėtros. Kauno klinikos dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto generaliniame plėtros plane. Vadovaujantis juo Kauno klinikų plėtros plane numatyta daugelio sričių infrastruktūros plėtra:
• Skubios pagalbos organizavimo decentralizacija, neracionalus išteklių naudojimas sunkina aukštos kokybės skubios pagalbos paslaugų teikimą. Parengtas projektas, kuriuo
numatyta pastatyti ir įrengti Skubios pagalbos centrą, kuris užtikrintų aukščiausios kokybės skubios pagalbos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinius standartus ir geriausią
praktiką. Ieškoma finansavimo šaltinių.
• Didėjant darbų apimtims, esanti laboratorinių tarnybų infrastruktūra nesudaro sąlygų
plėsti laboratorines tarnybas. Taip pat nėra reglamentuoti klinikinės bazės bei LSMU
mokslo institutų santykiai moksliniams tyrimams plėsti. Šiai problemai spręsti siūlomas
atskiro laboratorinio korpuso (Biomedikumo) projektavimas, kas sudarytų sąlygas sukoncentruoti vienoje vietoje laboratorinę diagnostinę tarnybą – mokslines atskirų profilinių klinikų, Kauno klinikų centrines (pagrindines) bei kitų padalinių laboratorijas. Tai
įgalintų atlikti kompleksinius mokslinius – klinikinius tyrimus, optimizuoti laboratorinės aparatūros ir įrangos išdėstymą, žmogiškųjų išteklių paskirstymą.
• Siekiant plėsti bei modernizuoti radiologinių diagnostinių paslaugų apimtis, numatoma kurti naują moderniausios radiologinės diagnostikos korpusą, kuriame būtų sukoncentruota pati tobuliausia radiologinė aparatūra, įskaitant PET/KT DKT ir MR aparatus.
Tai sudarytų galimybes žymiai pagerinti ankstyvos radiologinės diagnostikos kokybę
ir savalaikiškumą bei sudarytų sąlygas optimizuoti radiologinės diagnostinės pagalbos
teikimą ir žmogiškųjų resursų išdėstymą.
• Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui optimizuoti, diagnostinei ir gydymo kokybei bei prieinamumui gerinti skirtas investicinis projektas, kurį įgyvendinus bus peržiūrėti ir optimaliai suformuoti pacientų srautai, koncentruota kompleksinė vaikų ligų
diagnostikos ir gydymo pagalba.
Kauno klinikų ūkis reikalauja didelių investicijų, kurių ne visada pakanka iš gaunamų finansinių šaltinių, todėl didelė dalis infrastruktūros palaikymo darbų atliekama iš vidinių žmogiškųjų ir materialiųjų resursų. Nuolat peržiūrimos ūkio tarnybų veiklos optimizavimo galimybės:
• Numatytas ūkio tarnybų infrastruktūros atnaujinimas suformuojant naują ūkio tarnybų
pastatų kompleksą. Vykdomi statybos darbai.
• Vykdomi Endokrinologijos, Akušerijos ginekologijos, Neurologijos korpusų renovacijos
darbai, tęsiami filialų renovacijos darbai.
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Plečiantis Kauno klinikų atliekamų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų spektrui ir siekiant
išlaikyti aukščiausio lygio ir tarptautinius standartus atitinkančias paslaugas, neišvengiamai
kyla naujos šiuolaikinės medicininės technikos įsigijimo bei esamos aparatūros atnaujinimo
problema:
• Kauno klinikos aktyviai dalyvauja medicininės technikos atnaujinimo programose, rengia naujus investicinius projektus.
Svarbi problema, kurią Kauno klinikos sėkmingai sprendė 2010 metais – žmogiškųjų išteklių
optimizavimo, gabiausių specialistų išsaugojimo ir naujų darbuotojų pritraukimo bei išlaikymo problema. Dėl įvairių organizacinio, finansinio ir socialinio pobūdžio priemonių sėkmingo
pritaikymo kol kas pavyksta išlaikyti darbuotojų motyvaciją dirbti klinikose, tačiau tendencijos
sveikatos sektoriaus darbo rinkoje jaučiamos ir Kauno klinikose.
• Klinikinėje bazėje pradėjus gydytojų rezidentų įdarbinimo procedūrą, kyla poreikis optimizuoti gydytojų etatų skaičių numatant dalį klinikinių užduočių deleguoti rezidentams.
• Parengta lovų fondo apskaičiavimo metodika, kuri suteiks galimybes tiksliai ir optimaliai apskaičiuoti reikiamą lovų skaičių, teisingai įvertinti ir subalansuoti žmogiškųjų išteklių paskirstymą.
Kauno klinikų darbuotojai aktyviai dalyvauja LR Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytose
darbo grupėse, teikia siūlymus dėl teisės aktų keitimo, atnaujinimo, tačiau kol kas nėra pakeisti
kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą sunkinantys ir priešpriešą tarp pacientų ir gydytojų skatinantys teisės aktai.

4.12. Baigiamosios nuostatos
2010 m. Kauno klinikos dar labiau sustiprino savo pajėgumą, gerindamos infrastruktūrą,
diegdamos pažangias naujausias technologijas.
Efektyvus darbo organizavimas, ekonominių svertų decentralizavimas leido dar labiau pagerinti pagrindinius ligoninės funkcionavimo rodiklius.
Sėkmingai vykdoma bei toliau tobulinama mokslo ir klinikinės praktikos integracija, kas įgalina vertinant pacientų poreikius garantuoti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir jų
prieinamumą, plėtoti medicinos praktiką atsižvelgiant į šiuolaikinės medicinos praktikos kryptis, garantuoti aukštesnę sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, naujų mokslo laimėjimų ir technologijų diegimą, veiksmingą institucijos valdymą nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti.
Kauno klinikos dalyvaudamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto plėtros procese ir toliau rengia konkrečius plėtros planus bei įgyvendina pažangius projektus, plėsdamos skubios
pagalbos, ambulatorinių, stacionarinių ir diagnostinių paslaugų spektrą, diegdamos naujas medicinines technologijas, vykdydamos sparčią informacinių technologijų integraciją į ligoninės
veiklą.
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5. TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR STUDIJŲ CENTRAS (TRSC)
5.1. TRSC veiklos sritys
A. Organizacinis darbas, susijęs su atvykstančiais į LSMU mokytis studentais. Studentai
atvyksta pagal mainų programas (Erasmus programa ir dvišaliai susitarimai) bei studijuoti visas studijų programas.
B. Organizacinis darbas, susijęs su išvykstančiais studentais, doktorantais, rezidentais.
TRSC vykdoma išvykstančių studentų atranka, susirašinėjama su partnerių universitetais dėl studentų priėmimo, išvykstantys studentai konsultuojami vizų gavimo ir kitais
klausimais.
C. Organizacinis darbas, susijęs su atvykstančiais ir išvykstančiais dėstytojais bei administracijos darbuotojais.
D. Dvišalių tarpuniversitetinių sutarčių su užsienio partneriais koordinavimas, naujų
partnerių paieška, sutarčių projektų rengimas bei jų pasirašymo organizavimas.
E. Tarptautiniai mobilumo ir kiti projektai, jų rengimas ir administravimas.
F. Informacijos apie stipendijas, siūlomą paramą, galimus rengti projektus sklaida
LSMU akademinėje bendruomenėje. Apibendrintos informacijos apie LSMU teikimas EK, bendradarbiavimo partneriams bei įvairioms tarptautinėms organizacijoms,
darbas Universiteto įvaizdžiui formuoti.

5.2. TRSC veiklos rezultatai
A. 2010 m. į LSMU priimta 112 užsienio studentų iš 21 pasaulio valstybės (5.2.1 pav.).
Nigerija; 1
Vokietija; 4
Šveicarija; 1
Irakas; 1

Azerbaidžanas; 2
Airija; 4

Indija; 5

Švedija; 15

Ispanija; 23

Šri Lanka; 3
Rusija; 1
Prancūzija; 1
Pakistanas; 1
Norvegija; 4
Libanas; 7
Lenkija; 7
Kuba; 2
Korėja; 8

Izraelis; 20
JAV; 1
Kanada; 1

5.2.1. pav. 2010 m. priimtų užsienio studentų pilietybės (n=112)

Kasmet į LSMU stoja vis daugiau studentų iš išsivysčiusių pasaulio valstybių, 2010 m. įstojo
57 studentai iš Europos valstybių (iš Ispanijos – 23, Švedijos – 15, Lenkijos – 7), 8 iš P. Korėjos. Nors šįmet daugiausia studentų atvyko iš Ispanijos, bet ir iš Izraelio atvyko 20 studentų.
Užsieniečių geografija pasipildė ir naujomis šalimis: sulaukėme dviejų studenčių iš Kubos, po
vieną studentą iš Kanados ir Irako. 2010 m. priėmėme du studentus iš Azerbaidžano, kurių
studijas, remiantis tarpvalstybiniu susitarimu, finansuoja universitetas. Nemažai studentų (7)
buvo priimta į antrąjį ir trečiąjį kursus. Dėl probleminio mokymosi programos, įgyvendinamos
Medicinos fakultete, yra apribotas priėmimas studentų, norinčių pereiti iš kitų universitetų į
vyresniuosius kursus.
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MF; 75

VSF

VSF; 5

MF
OF

OF; 32

5.2.2. pav. LSMU priimtų užsienio studentų skaičius fakultetuose 2010 m. (n=112)

Daugiausia studentų priimta į Medicinos fakultetą – 75, į Odontologijos – 32, taip pat sukomplektuota akademinė grupė (5 studentai) Visuomenės sveikatos vadybos Magistro studijoms.
Tačiau šių fakultetų studentai yra nedrausmingi, nelanko užsiėmimų, laiku neatsiskaito ir, neparengę magistro tezių, išvyksta iš universiteto.
Bendro užsienio studentų skaičiaus kitimo dinamika per pastaruosius 5 metus pavaizduota
5.2.3 ir 5.2.4 pav.
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5.2.3. pav. Užsienio studentų skaičiaus dinamika 2006–2010 m.
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5.2.4. pav. Priimtų ir baigusių užsienio studentų skaičiaus dinamika 2006–2010 m.

2010 m. pabaigoje LSMU mokėsi 375 studentai iš 33 valstybių, o universiteto diplomą įgijo 46
užsienio studentai.
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Irakas; 1
Azerbaidžanas; 3
Turkija; 1
Šveicarija; 3
Suomija; 2
Nigerija; 3
Malaizija; 2
Iranas; 1

Peru; 1
Portugalija; 1
Lietuva; 1
Kanada; 1
Rusija; 2
Kuba; 2
Italija; 2

Korėja; 10

Izraelis; 100

JAV; 4

Ispanija; 26

Brazilija; 2
Norvegija; 8
Kinija; 5
Estija; 4

Libanas; 52

Australija; 2
Airija; 10
Šri Lanka; 9
Pakistanas; 9
Vokietija; 10
Prancūzija; 9

Švedija; 39
Lenkija; 17
Indija; 22
D. Britanija; 11

5.2.5. pav. Visų LSMU užsienio studentų pilietybės 2010 m. (n=375)

Kaip ir praėjusiais metais LSMU daugiausia studentų mokosi iš Izraelio – 100, antrieji yra
Libano studentai – 52, tretieji Švedijos studentai – 39, kurių daugelis studijuoja Medicinos fakultete – 248.
OF; 109
OF
FF; 10
VSF; 8

FF
VSF
MF

MF; 248
5.2.6. pav. LSMU užsienio studentų skaičius fakultetuose 2010 m. (n=375)
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5.2.7. pav. Užsienio studentų skaičiaus dinamika fakultetuose 2006–2010 m.

2010 kalendoriniais metais į LSMU pagal MVG/Erasmus programą atvyko studijuoti 52 studentai iš 13 Europos šalių.
Vokietija; 1
Belgija; 2
Rumunija; 3
Norvegija; 1

Ispanija; 11

Latvija; 6

Nyderlandų
Karalystė; 1

Prancūzija; 3
Lenkija; 3
Slovakija; 2

Italija; 3

Čekija; 10

Turkija; 6

5.2.8. pav. 2010 m. atvykusių studijuoti Erasmus studentų pasiskirstymas pagal šalis (n=52)

Erasmus studentų, atvykusių studijuoti į LSMU, skaičiaus kitimas 2006–2010 m. pateiktas
5.2.1 lentelėje.
5.2.1. lentelė
Erasmus studentai, studijavę LSMU 2006–2010 metais
Nr.

Šalis

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.
11

1.

Ispanija

7

8

10

11

2.

Portugalija

5

1

5

1

3.

Čekija

5

8

7

6

10

4.

Turkija

6

8

9

5

6

5.

Prancūzija

2

1

3

6.

Nyderlandų Karalystė

7.

Vokietija

8.

Italija

9.

Latvija

10.

Lenkija

11.

Jungtinė Karalystė

12.

Austrija

2

13.

Norvegija

4

110

1
1
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1

1

7
1

1

1
2

3

1

6

5

3

1
3

1

5.2.1. lentelės tęsinys
Erasmus studentai, studijavę LSMU 2006–2010 metais
Nr.

Šalis

2006 m.

14.

Rumunija

15.

Slovakija

16.

Belgija

17.

Vengrija

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

3

1

3

3

2
2

Iš viso

27

34

1

2

44

42

52

Svarbu pažymėti, jog 21 studentas, atvykęs į LSMU 2009 m. rudens semestre, toliau tęsė studijas ir 2010 m. Todėl bendras 2010 m. LSMU studijavusių Erasmus studentų skaičius padidėjo
iki 73, t.y. 21 studentas, atvykęs 2009 m. ir 52 atvykę 2010 m.
B. 2006–2010 metais studijoms išvykę studentai
1999–2006 m. LSMU dalyvavo SOCRATES/ERASMUS mainų programoje, pagal kurią į ES
šalių universitetus studijuoti kasmet vykdavo LSMU studentai, magistrantai, rezidentai, doktorantai. 2006 metais Europos šalių universitetuose studijavo 79 studentai.
2007 m. prasidėjo nauja Mokymosi visą gyvenimą/ERASMUS programa. Naujosios Mokymosi visą gyvenimą/ERASMUS programos nuostatai leidžia pagal šią programą vykti vieną
kartą studijuoti į Europos universitetus ir vieną kartą atlikti praktiką kitos šalies pramonės,
verslo įmonėse ir kitose institucijose.
2007 m. galimybe studijuoti užsienyje pagal ERASMUS programą pasinaudojo 89 LSMU
studentai. 2008 m. Europos universitetuose mokėsi 104 LSMU studentai, o 21 studentas atliko
praktiką užsienio valstybinėse ir privačiose institucijose.
2009 m. LSMU studentų, studijavusių bei atlikusių praktiką užsienio aukštojo mokslo institucijose skaičius atitinkamai išaugo iki 122 ir 54 (įskaičiuoti ir tie studentai, kurie išvyko 2008 m.
rudens semestrą, bet 2009 m. tęsė studijas ar praktiką užsienio institucijose). 2010 m. užsienyje
studijavusiųjų skaičius sumažėjo iki 106 studentų; praktiką atliko vienu studentu mažiau negu
2009 metais. 2010 m. studijoms pagal Erasmus programą išvyko ir pirmoji užsienio studentė iš
Šveicarijos, studijuojanti LSMU vientisųjų medicinos studijų pakopoje.
ERASMUS studentų mobilumas 2006–2010 m. pavaizduotas 5.2.8 pav.
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5.2.9. pav. Studentų, išvykusių studijuoti pagal ERASMUS programą, skaičiaus kitimas 2006–2010 m.

Plati ir šalių geografija (5.2.2. lentelė): 2010 m. LSMU studentai vyko mokytis ir atlikti praktikos į 23 Europos šalis.
Populiariausių universitetų, kuriuose LSMU studentai turi galimybę išvykti studijuoti, sąraše lyderių pozicijas išlaikė Ispanija (11 studentų), o Čekiją iš lyderių pozicijų (2009 m. mokėsi
16 LSMU įvairių fakultetų studentų) 2010 m. išstūmė Italija (11 studentų), Turkija (11 studentų)
ir Prancūzija (10 studentų). Iki šių metų sparčiai didėjęs Čekijoje studijavusių studentų skaičius (2007 m. Čekijoje mokėsi 6 studentai, 2008 m. – 12 studentų, 2009 m. – 16 studentų) 2010
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m. sumažėjo iki 9 studentų dėl pasikeitusios Medicinos studijų programos, įvedus probleminį
mokymą. Norinčių išvykti į Čekiją MF studentų buvo daug (palankūs veiksniai: studijos anglų
kalba, patraukli studijų ir kultūrinės aplinka, aukšta dėstytojų kompetencija), tačiau dėl sunkiai
suderinamų studijų planų studentai rinkosi studijas Italijoje, Ispanijoje.
Studijų požiūriu stabilias pozicijas vertinant šalių populiarumą išlaiko Prancūzijos universitetai. Šios šalies universitetų populiarumą tarp studentų lemia ilgas ir patikimas dvišalis bendradarbiavimas, studentams ypač patrauklus praktinių įgūdžių formavimu paremtas studijų
pobūdis. 2010 m. studentai vėl noriai rinkosi Norvegijos (8 studentai) universitetus.
Populiariausia šalimi praktikai atlikti 2010 m. tapo Vokietija: 2010 m. šioje šalyje atliko praktiką keturiais studentais daugiau nei 2009 m. (6 ir 10 studentų, atitinkamai). Taip pat padidėjo
išvykusių atlikti praktiką į Italiją (2009 m. atliko praktiką 5 studentai, 2010 m. – 8 studentai),
Čekiją (2009 m. atliko praktiką 2 studentai, 2010 m. – 7 studentai) bei Suomiją (2009 m. atliko
praktiką 2 studentai, 2010 m. – 5 studentai) studentų skaičius.
5.2.2 lentelė
LSMU studentai, studijavę ir atlikę praktiką pagal ERASMUS programą
užsienio universitetuose 2010 metais
Eil. Nr.

Šalis

Studentų skaičius studijos

Studentų skaičius praktika

1.

Italija

11

8

2.

Prancūzija

10

3

3.

Čekija

9

7

4.

Ispanija

11

1

5.

Norvegija

8

–

6.

Turkija

11

2

7.

Austrija

6

2

8.

Švedija

7

–

9.

Suomija

4

5

10.

Vokietija

4

10

11.

Lenkija

5

5

12.

Portugalija

3

1

13.

Nyderlandų Karalystė

2

–

14.

Slovakija

2

–

15.

Bulgarija

1

–

16.

Latvija

1

1

17.

Šveicarija

1

–

18.

Belgija

–

3

19.

Jungtinė Karalystė

–

3

20.

Danija

2

1

21.

Vengrija

7

–

22.

Estija

1

–

23.

Graikija

–

1

106

53

Iš viso
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Norintys studijuoti ar stažuotis užsienyje studentai dalyvauja atrankoje, kurios pagrindiniai
konkursiniai reikalavimai yra studijų programų suderinamumas, bendras studijų vidurkis, užsienio kalbos mokėjimas, motyvacija.
Visi išvykstantys pagal ERASMUS mainų programą studentai gauna atviro konkurso būdu
skiriamą ERASMUS studento stipendiją, kurią sudaro Europos Komisijos ir LR valstybės biudžeto lėšos. Keletas studentų 2010 metais praktikos atlikti išvyko su vadinamąja „nuline“ stipendija.
Į ERASMUS atrankas ateina vis daugiau studentų, norinčių studijuoti jiems nauja užsienio
kalba. Tie, kurie jaučia užsienio kalbos žinių trūkumą, ypač tie, kurių studijos užsienio universitete vyksta ne anglų kalba, turi galimybę dalyvauti ERASMUS intensyviuosiuose kalbų kursuose (EILC) prieš ERASMUS studijų pradžią. 2010 m. EILC dalyvavo ir kalbinius bei kultūrinius
įgūdžius lavino 15 LSMU studentų; jie mokėsi italų, turkų, čekų, švedų, portugalų, bulgarų
kalbų.
Vasaros praktika ir stažuotės
Kasmet Medicinos fakulteto 5-ojo kurso studentai turi galimybę išvykti vasaros praktikos į
Danijos Sygehus Thy-Mors ligoninę: 2010 m. 3 LSMU studentai atliko šešių savaičių praktiką
(po dvi savaites bendrosios medicinos, chirurgijos ir akušerijos-ginekologijos skyriuose).
C. 2010 metais pagal Erasmus programą į Europos universitetus dėstyti buvo išvykę 52
LSMU dėstytojai (5.2.3. lentelė) iš slaugos, medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos, farmacijos, veterinarijos ir gyvulininkystės technologijų fakultetų.
5.2.3 lentelė
LSMU dėstytojai, skaitę paskaitas ES universitetuose 2010 metais pagal Erasmus programą
(SF – Slaugos fakultetas, MF – Medicinos f., OF – Odontologijos f., VSF – Visuomenės sveikatos f.,
FF – Farmacijos f., VF – Veterinarijos f., GTF – Gyvulininkystės technologijų f.)
Eil.
Nr.

Išvykusių
dėstytojų
skaičius

Fakultetas

Mokymo įstaiga

Šalis

1.

2

VSF

Provinciale Hogeschool Limburg

Belgija

2.

2

MF, VF

Koebenhavns Universitet

Danija

3.

2

VSF

Háskólinn í Reykjavík

Islandija

4.

2

SF

Háskólinn Á Akureyri

Islandija

5.

2

SF

Universitat de Barcelona

Ispanija

6.

3

MF, VSF

Universita di Cagliari

Italija

7.

1

SF

Hogskolen i Bergen

Norvegija

8.

1

MF

Universitet i Oslo

Norvegija

9.

2

MF, OF

Universidade de Coimbra

Portugalija

10.

2

SF

Instituto Politecnico de Beja

Portugalija

11.

2

SF

Escola Superior de Enfermagem do Porto

Portugalija

12.

1

FF

Universite Du Droit et de la Sante Lille II

Prancūzija

13.

1

MF

Universite Catholique de Lille

Prancūzija
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5.2.3 lentelės tęsinys
LSMU dėstytojai, skaitę paskaitas ES universitetuose 2010 metais pagal Erasmus programą
(SF – Slaugos fakultetas, MF – Medicinos f., OF – Odontologijos f., VSF – Visuomenės sveikatos f.,
FF – Farmacijos f., VF – Veterinarijos f., GTF – Gyvulininkystės technologijų f.)
Eil.
Nr.

Išvykusių
dėstytojų
skaičius

Fakultetas

Mokymo įstaiga

Šalis

14.

1

MF

Universite de Rennes I

Prancūzija

15.

2

MF

Universitatea e Medicina si Farmacie Iulu Hatieganu ClujNapoca

Rumunija

16.

1

VSF

Itä-Suomen Yliopisto

Suomija

17.

2

SF

Turun Ammattikorkeakoulu

Suomija

18.

2

SF

Malardalens Hogskola

Švedija

19.

1

SF

Högskolan Kristianstad

Švedija

20.

2

OF

Stiftelse Högskolan I Jonköping

Švedija

21.

1

VSF

Linkopings universitet

Švedija

22.

2

MF

Sulayman Demirel Universitesi Tip Fakultesi

Turkija

23.

1

SF

Technische Universitat Ilmenau

Vokietija

24.

1

GTF

Martin Luther Universitaet Halle Wittenberg, Institute of
Animal Nutrition

Vokietija

25.

1

VF

Stifung Tierärztliche Hochschule Hannover Equine Clinic

Vokietija

26.

1

GTF

Universitaet Hohenheim

Vokietija

27.

1

GTF

Estonian University of Life Sciences

Estija

28.

1

VF

Veterinarni A Farmaceuticka univerzita Brno

Čekija

29.

2

GTF, VF

Slovak Agricultural University

Slovakija

30.

2

GTF

Universitat Fur Bodenkultur Wien

Austrija

31.

1

GTF

Uniwersytet Przyroniczy W Poznaniu

Lenkija

32.

4

GTF, VF

Uniwersytet Warminsko-Mazurski W Olsztynie

Lenkija

Iš viso
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5.2.10. pav. LSMU dėstytojų, išvykusių pagal Erasmus programą skaičiaus kitimas 2003–2010 metais.

2010 metais pagal Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą į LSMU skaityti paskaitų
atvyko 15 dėstytojų iš 8 užsienio šalių, 11 aukštųjų mokyklų bei 2 įmonių (5.2.4. lentelė).
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5.2.4. lentelė
2010 metais iš užsienio aukštųjų mokyklų ir įmonių į LSMU pagal Erasmus programą
atvykę dėstytojai
Eil. Nr.

Atvykusių dėstytojų skaičius

Mokymo įstaiga

Šalis

1.

1

Bergen University College

Norvegija

2.

2

Polytechnic Istitute of Beja

Portugalija

3.

1

Johannes Gutenberg-University of Mainz

Vokietija

4.

1

University of Oulu

Suomija

5.

1

University of Barcelona

Ispanija

6.

1

Hacettepe University

Turkija

7.

1

Itä-Suomen Yliopisto

Islandija

8.

2

Dundee University

Jungtinė Karalystė

9.

1

Turun ammattikorkeakoulu

Suomija

10.

1

Federal Institute for Risk Assessment

Vokietija

11.

1

Universitat Hohenheim

Vokietija

12.

1

World Rabbit Science Association
Germany branch

Vokietija

13.

1

University of Helsinki

Suomija

Iš viso

15

2010 metais atvykstančių dėstytojų skaičius buvo pastovus. Daugiausia dėstytojų atvyko į
Slaugos fakultetą. Reikia tikėtis, kad 2011 metais kitų LSMU fakultetų pedagoginiai darbuotojai
ne tik pageidaus išvykti pagal Erasmus mainų programą, bet ir skatins atgalinį ryšį, užmegzdami kontaktus ir priimdami kitų universitetų dėstytojus.
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5.2.11. pav. Užsienio dėstytojų, atvykusių į LSMU pagal Erasmus mainų programą skaičiaus kitimas

2010 m. Finansuojami Erasmus programos mokytis į ES šalių institucijas išvyko 5 LSMU darbuotojai (5.2.5. lentelė).
5.2.5. lentelė
LSMU darbuotojai, išvykę į mokymus užsienyje 2010 metais pagal Erasmus programą
Eil. Nr.

Padalinys

Mokymo vieta

Šalis

1.

Kalbų ir edukacijos katedra

Atėnų nacionalinio universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedra

Graikija

2.

Reabilitacijos klinika

Ulm universitetas

Vokietija

3.

Rektoratas

Romos „La Sapienza“ universitetas

Italija

4.

Plėtros skyrius

Milano Bikokos universitetas

Italija

5.

Maisto saugos ir gyvūnų
higienos katedra

Latvijos žemės ūkio universitetas

Latvija
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2010 metais pagal Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programos personalo mobilumą į
LSMU atvyko pirmieji 5 personalo darbuotojai dalyvauti mokymuose iš 3 užsienio šalių.
5.2.6. lentelė
Personalo darbuotojai, 2010 metais atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų
į LSMU pagal Erasmus programą dalyvauti mokymuose
Eil. Nr.

Atvykusių personalo darbuotojų skaičius

Mokymo įstaiga

Šalis

1.

2

Hogeschool Utrecht

Olandija

2.

2

Riga Stradins University

Latvija

3.

1

Universite Catholique de Lille

Prancūzija

Iš viso

5

D. 2010 m. pasirašytos 6 tarpinstitucinės dvišalio bendradarbiavimo sutartys su užsienio
partneriais:
1. Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštyne (Lenkija);
2. Baltarusijos valstybinis medicinos universitetas (Baltarusija);
3. Azerbaidžano medicinos universitetas (Azerbaidžanas);
4. Maskvos valstybinis medicinos ir stomatologijos universitetas (Rusija);
5. Molekulinės medicinos institutas (Vokietija);
6. Houstono universitetas (JAV).
Iš viso šiuo metu LSMU turi 37 dvišalio bendradarbiavimo partnerius.
Naujos Mokymosi visą gyvenimą /Erasmus sutartys, pasirašytos 2010 m.
2010 m. buvo pasirašyta 10 naujų Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus tarpusavio bendradarbiavimo sutarčių su šiais užsienio universitetais:
1. Bylefeldo universitetas (Vokietija), Visuomenės sveikatos fakultetas;
2. Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Slaugos, Visuomenės sveikatos fakultetai;
3. Limburgo provincijos aukštoji mokykla (Belgija), Slaugos fakultetas;
4. Turku taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Slaugos fakultetas;
5. Windesheimo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandų Karalystė), Slaugos fakultetas;
6. Suleyman Demirel universitetas (Turkija), Medicinos fakultetas;
7. Feraros universitetas (Italija), Medicinos fakultetas.
8. Dronteno taikomųjų mokslų universitetas (Olandija), Veterinarijos fakultetas;
9. Berlyno laisvasis universitetas (Vokietija), Veterinarijos fakultetas;
10. Technologijų ir gyvybės mokslų universitetas Bydgoščiuje (Lenkija), Gyvulininkystės
technologijos fakultetas.
Be naujų sutarčių buvo išplėstas bendradarbiavimas su keletu partnerinių institucijų įtraukiant įvairių fakultetų studentų, dėstytojų ir personalo mobilumą. Iš viso šiuo metu LSMU turi
109 Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus partnerius.
E. Tarptautiniai mobilumo ir kiti projektai
2010 m. Medicinos akademija dalyvavo 3 teminiuose tinkluose pagal Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą kaip partneriai:
1. ENOTHE – European Network of Occupational Therapy in Higher Education.
2. DIETS2 – Dietitians Improving Education Training Standards across Europe.
3. MEDINE2 – Medical Education in Europe.
Slaugos fakultetas dalyvauja intensyviojoje programoje (IP) „Tarpdisciplininis bendradarbiavimas sveikatos priežiūros praktikoje“ pagal Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą
kaip partneriai.
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Veterinarijos akademija dalyvauja akademiniame tinkle „BOVA universitetas“ vienijančiame
Baltijos šalių miškų, veterinarijos ir žemės ūkio universitetus. 2010 m. VA svarbiausios iniciatyvos:
• VA organizuoti intensyvūs magistrantūros kursai, kuriuose dalyvavo 16 Baltijos šalių
studentų bei 9 dėstytojai iš Lietuvos, Vokietijos ir Suomijos;
• 2 studentai, gavę Nordplus finansavimą, atliko vieno mėnesio praktiką Kopenhagos bei
Helsinkio universitetų laboratorijose.
2010 metais TRSC toliau koordinavo tarptautines stažuočių sutartis su Kazachstano Sveikatos apsaugos ministerija ir apskričių ligoninėmis bei Tadžikistano Sveikatos apsaugos ministerija. Iš viso 2010 m. buvo sudaryta 14 sutarčių stažuotėms atlikti, o stažuotojus priėmė, skaitė
jiems paskaitas ir pravedė praktinius užsiėmimus LSMU Kauno Klinikų atitinkami padaliniai.
Pirmą kartą stažuotojus priėmė ir LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas. Iš viso 2010 metais
LSMU ir Kauno klinikose stažavosi 100 gydytojų bei medicinos įstaigų darbuotojų, už kurių
mokymą buvo gauta daugiau nei 453 000 LT pajamų.
2010 m. LSMU kartu su Karolinskos institutu ir Florencijos universitetu organizavo ir dėstė
jungtinį pasirenkamąjį kursą „Medicinos vystimasis Europoje ir Europos Sąjungoje“. Kursas
buvo dėstomas keturiose šalyse – Švedijoje, Lietuvoje, Belgijoje ir Italijoje; jame kartu su minėtų
universitetų studentais dalyvavo ir 5 LSMU studentai.
F.

Informacija apie stipendijas bei paramą, tarptautinį KMU akademinės bendruomenės
bendradarbiavimą, KMU reprezentaciją užsienyje
2010 m. buvo vykdoma informacijos sklaida internetu naudojant Švietimo mainų paramos
fondo bei užsienio šaltinių informaciją. Taip pat studentai, rezidentai, doktorantai ir dėstytojai
buvo konsultuojami dėl studijų bei stažuočių užsienyje, padedama pildyti stažuočių paraiškos
formas.
TRSC teikia informaciją apie Lietuvos sveikatos mokslų universitetą baigusius užsieniečius
bei kitus gydytojus licencijuojančioms įstaigoms bei įvairioms tarptautinėms organizacijoms,
pildo daugelį anketų bei klausimynų.
2010 m. LSMU aktyviai dalyvavo tarptautinėse parodose, kuriose turėjo galimybę pristatyti
Universitetą, studijų programas ir taip pritraukti užsienio studentus:
• EAIE (European Association for International Education) konferencijoje Nantes (Prancūzija) ir parodoje LSMU dalyvavo kartu su kitais universitetais;
• ERACON (Erasmus Coordinators Conference and GO-Exchange Educational Fair) konferencijoje Vienoje (Austrija) ir parodoje LSMU dalyvavo kartu su kitais universitetais;
• VA organizuotas EMC-ALS (ERASMUS coordinators of agricultural and life sciences universities) metinis susitikimas kur pristatytas universitetas ir studijų galimybės.
• ŠMPF finansuotame bendrame stende NAFSA parodoje ir konferencijoje Kanzase (JAV)
LSMU dalyvavo kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.
• 2010 metais LAMA BPO LSMU padėjo surengti bendrą stendą su VGTU, VU ir KTU
edukacinėse parodose Kinijoje, Turkijoje, Sirijoje ir Indijoje. Pritarus LAMA BPO tarybai
jungtines parodas numatoma rengti ir 2011 metais. Be to numatyta plėsti reklamą rusakalbėse šalyse. Grupės Lietuvos aukštųjų mokyklų vardu yra paduota paraiška VŠĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ dėl parodos mokesčio, stendo ir leidinių rusų kalba finansavimo
edukacinėse parodose Azerbaidžane ir Kazachstane 2011 metais.
Siekdamas toliau reprezentuoti Universiteto įvaizdį užsienyje TRSC 2010 m. apie LSMU
pakartotinai išleido anglų kalba informacinių-reprezentacinių lankstinukų, kurie buvo platinami parodų metu bei dovanojami esamiems užsienio partneriams. Tarptautinių ryšių ir
studijų centro internetinio puslapio nuolatinis atnaujinimas – kitas svarbus žingsnis siekiant
geresnio Universiteto vertinimo užsienyje. 2010 m. buvo pradėta kurti LSMU elektroninė
prezentacija-PowerPoint programa anglų kalba. Informacija apie universitetą taip pat buvo
pateikta solidžiam UK leidiniui, kuriame LSMU universitetas bus reprezentuojamas visame
pasaulyje.
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5.3. Išvados
1. 2010 metais į Medicinos, Odontologijos, Farmacijos ir Visuomenės sveikatos fakultetus
buvo priimta studijuoti 112 užsieniečų.
2. 2010 m. pasirašytos 6 naujos tarpinstitucinės dvišalio bendradarbiavimo sutartys ir 10
Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programos sutarčių.
3. Šiek tiek sumažėjo Erasmus programos LSMU studentų mobilumo rodikliai: 2010 m.
užsienyje studijavo ar atliko praktiką 159 LSMU studentai, o 2009 m. – 176 studentai. Į
LSMU pagal šią programą 2010 m. atvykusiųjų skaičius lyginant su 2009 m. padidėjo:
atvyko 52 ES šalių studentai. Įskaičius 2009 m. atvykusius studentus ir studijas tęsusius
2010 m., šis skaičius padidėja iki 73 studentų.
4. Erasmus programos dėstytojų mobilumo rodikliai 2010 m. šiek tiek padidėjo: pagal programą dėstyti į kitų ES šalių universitetus išvyko 52 LSMU dėstytojai bei 15 dėstytojų atvyko dėstyti į LSMU. Įgyti patirties užsienio institucijose turėjo galimybę 5 LSMU
darbuotojai; pirmieji 5 darbuotojai, atvykę iš užsienio institucijų, gilino profesines žinias
LSMU.
5. LSMU aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose kartu su užsienio partneriais, tarptautinėse parodose bei konferencijose, rengia informacinę medžiagą apie universitetą – taip
sėkmingai reprezentuoja Universitetą kitose šalyse.

5.4. Problemos ir jų sprendimo būdai
Akademinių mainų skyrius
1. Studentų, praėjusių atrankas ir priimtų į užsienio universitetus, atsisakymas vykti studijuoti sunkina programos finansinį administravimą, blogina santykius su partneriais.
Planuojama numatyti bent simbolines sankcijas už susitarimų nevykdymą be rimtų priežasčių ribojant dalyvavimą kitose užsienio mainų programose.
2. Pagal probleminio mokymosi sistemą ir intensyviai ciklais studijuojantiems studentams
sunku susiderinti studijų programą užsienio universitetuose. Į studijų užsienio universitetuose planų sudarymo ir studijų rezultatų įskaitymo procesą bus labiau įtraukti fakultetų koordinatoriai, kurie išsamiai išanalizuos planuojamų ir įskaitomų studijų rezultatų
turinį.
3. Mažėja partnerių, priimančių į studijas anglų kalba, skaičius. Bus peržiūrėtas studijas anglų kalba vykdančių Europos universitetų sąrašas, analizuojamos galimybės plėsti naujų
partnerių sąrašą, į pirminių ryšių užmezgimo su potencialiais partneriais veiklą įtraukiamas akademinis personalas.
4. Tiek išvykstančių, tiek ir atvykstančių studentų bei dėstytojų dokumentų tvarkymo sistema yra ribota ir reikalauja daug rankų darbo bei palieka tikimybę klaidoms. Ypač tai
aktualu vykstant susijungusių institucijų integracijai. Bus peržiūrima Erasmus mainų dokumentų valdymo ir lėšų administravimo sistema, pagal galimybes taikomos IT priemonės darbui paspartinti ir palengvinti.
Užsienio studijų skyrius
5. Užsienio studentų tėvai neturi objektyvios informacijos apie savo vaikų studijas, pažangumą, įmokas už studijas. Nepažangūs studentai dažnai iškraipo šią informaciją. Reikia
sukurti ir įdiegti užsienio studentų tėvų informavimo apie pažangumą, sumokėtas studijų ir bendrabučio įmokas sistemą.
6. Studentų priėmimo tvarka ir jų dokumentų tvarkymas neatitinka išaugusio priimamų
studentų skaičiaus. Planuojama sukurti ir įdiegti duomenų bazę gaunamų dokumentų
kopijoms kaupti ir sisteminti.
7. Nors 2010 metais buvo suremontuoti 2 užsienio studentų bendrabučio aukštai, bet likusių 6 aukštų būklė yra kritinė, kaip ir bendros bendrabučio patalpos – įėjimas, vestibiulis
bei liftas. Tęsti bendrabučio remontą ir suremontuoti visus 8 užsieniečiams skirtus aukš118

tus. Kiekvienais metais po 2 aukštus, jei nėra galimybės greičiau. Taip pat būtina sutvarkyti įėjimą į bendrabutį, liftą ir apšvietimą prie bendrabučio įėjimo.

5.5. Siūlymai padalinio veiklai tobulinti
1. Diegti IT pagrįsta dokumentų tvarkymo sistemą.
2. Įdiegti užsienio studentų priėmimo kokybės vadybos sistemą.
3. Aktyvinti ir planuoti darbuotojų kompetencijų kėlimą mokymuose pagal darbinės veiklos sritis Lietuvoje ir pagal galimybes užsienyje.
4. 2011 metais numatytos lėšos studentų bendrabučio 2-jų aukštų remontui.
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6. Informacinių technologijų centras (itc)
6.1. ITC veiklos sritys
LSMU ITC veikla apima informacinių technologijų taikymo sričių analizę, diegimą ir eksploataciją studijose, moksle, universiteto administravime bei sveikatos priežiūroje. ITC diegia IT
techninę bei programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklų įrangą pagrindinių
universiteto veiklos sričių funkcionavimui užtikrinti.
LSMU ITC struktūra apima šiuos padalinius, atliekančius jiems skirtas funkcijas:
Informacinių sistemų ir programinės įrangos skyrius vykdo šiuos uždavinius:
Universiteto poreikių IT priemonėms ir informacinėms sistemoms analizė, optimalių sprendimų paieška ir realizavimas. Informacinių sistemų ir posistemių kūrimas, diegimas ir priežiūra. Taikomųjų uždavinių programų bei informacinių posistemių kūrimas ir priežiūra. Naujų programinių produktų analizė, diegimas ir priežiūra. Universiteto mokslininkų kaupiamų
duomenų matematinė analizė. Dalyvavimas bendruose projektuose su kitų aukštųjų mokyklų
kolegomis.
Kompiuterių tinklų skyrius vykdo šiuos uždavinius:
• Universiteto įjungimo į globalius kompiuterių tinklus optimalių sprendimų paieška ir realizavimas. Universiteto vietinių kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra. Magistralių tarp kompiuterių tinklų sistemų ir posistemių projektavimas, įrengimas
ir priežiūra. Elektroninio pašto informacinių sistemų diegimas ir priežiūra.
• Interneto programinių priemonių instaliavimas ir administravimas. Kompiuterių tinklų
įrangos bei duomenų stočių instaliavimas ir administravimas. Universiteto informacinių
sistemų bei individualių vartotojų duomenų apsauga. Bendri projektai su kitomis kompiuterių tinklų srities institucijomis.
• Eksploatacijos ir techninio aptarnavimo skyrius vykdo šiuos uždavinius:
• Nuolatinė kompiuterinės įrangos techninė priežiūra. Kompiuterių instaliavimo darbai ir
vartotojų įvairiapusės konsultacijos (telefonu, el. paštu, vartotojų darbo vietose).
• Vietinių kompiuterių tinklų plėtros uždavinių realizavimas. Kompiuterinės technikos remonto darbai (kompiuteriai, spausdintuvai, skeneriai, kopijavimo įrenginiai).
• LSMU vartotojų aprūpinimas kompiuterinės technikos eksploatacinėmis medžiagomis
(dažantys milteliai, rašalo kasetės, informacijos laikmenos ir pan.). Pagalba vartotojams
avariniais atvejais (būtinumas užtikrinti nenutrūkstamą sistemų darbą sugedus technikai, įvairūs duomenų praradimo atvejai, virusų atakos).

6.2. ITC veiklos rezultatai
2010 metais LSMU fakultetų kompiuterių parką papildė nauja tarnybinė stotis su virtualių
kompiuterių valdymo programine įranga, duomenų saugykla su 6 keičiamais diskiniais kaupikliais, 18 asmeninių kompiuterių, 59 biuro kompiuteriai, 33 nešiojamieji kompiuteriai, 11 tinklinių nešiojamųjų kompiuterių, 21 kopiuterinis projektorius, 22 daugiafunkciai spausdinimo
įrenginiai, 53 lazeriniai spausdintuvai, 7 spalvotojo spausdinimo įrenginiai, 11 skenerių.
2011 metais numatoma įrengti naują LSMU tarnybinę stotį su duomenų saugykla, panaudojant šiuolaikinę virtualių serverių technologiją. Taip pat planuojama 2011 metais įsigyti dar
vieną analogišką naują tarnybinę stotį su papildomu kiekiu diskinių kaupiklių tam, kad būtų
užtikrintas didesnis duomenų saugumas.
Talkinant ITC specialistams prižūrimas didelis ir sudėtingas naujojosios LSMU bibliotekos IT
parkas: 31 kompiuteris bibliotekos personalo darbo vietose, 16 kompiuterių skaitytojams darbui
su informacinėmis sistemomis, 70 kompiuterių skaitytojų darbo vietose, Interneto klasėse, 10
kompiuterių „multimedia“ kabinetuose, 2 nešiojamieji kompiuteriai, 2 maršrutizuojantys komutatoriai su optiniais keitikliais, bevielės telefonijos VoIP sistema, integruota savitarnos spausdinimo – kopijavimo sistema, 2 kompiuteriniai projektoriai, 6 skenavimo įrenginiai, 7 tinkliniai
lazeriniai spausdintuvai ir RFID bibliotekinė sistema.
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LSMU Vetereinarijos akademijoje eksploatuojamas IT įrangos parkas:
• Asmeniniai kompiuteriai (AK) – 304, iš jų viešojo naudojimo (skaitykla, mokslinė skaitykla, bibliotekos katalogas) – 20, mokymo klasėse – 66.
• Nešiojamieji kompiuteriai (NK) – 33, iš jų naudojami komplekte projektoriumi – 8, Viešojo naudojimo (mokslinė skaitykla) – 2.
• Stotys – 10, iš jų: NAT serveriai – 3, WEB serveris – 1, DB serveris – 1, El. pašto serveris –
1, terminalų serveris – 1, finansų apskaitos DB serveris – 1; komunikacijų serveris – 1,
atsarginių kopijų, failų serveris – 1.
• Kita IT įranga – valdomieji komutatoriai – 5, bevielio ryšio prieigos stotis – 1, spausdinimo serveriai, tinkliniai spausdintuvai – 20, nešiojamieji projektoriai – 8, stacionarieji
projektoriai – 4.
ITC specialistai prižiūri bendrojo naudojimo IT ir projekcinę įrangą LSMU salėse, auditorijose ir mokymo klasėse.
ITC specialistams teko dalyvauti daugelyje LSMU realizuojamų projektų parenkant reikalingą informacinių technologijų bei programinę įrangą, ją įsigyjant, instaliuojant ir įdiegiant į
eksploataciją.
Studijų plėtros srityje ITC atlikti darbai
Eksploatuojamos ir modifikuojamos pagal vartotojų poreikius šios informacinės sistemos,
susijusios su studijų procesu:
• Susijungus dviem universitetams perkelti studentų duomenys į bendrą LSMU studijų
informacinę sistemą.
• Lietuvos švietimo ministerijai sukūrus „Studentų registrą“ daromi pakeitimai bendrojoje
informacinėje sistemoje, kad būtų galima esamus duomenis lengvai perkelti į „Studentų
registrą“.
• Pakeista studijų kokybės vertinimo anketa. Sukurta studijų kokybės vertinimo anketa
rezidentams.
• Pagal pasikeitusius poreikius keisti studijų etatų skaičiavimo, stipendijų moduliai.
• ITC darbuotojai nuolat talkina tiriant bei vertinant studijų kokybę universitete.
• Eksploatuojama studijų dalykų informacinė posistemė.
• Eksploatuojama studijų etatų informacinė posistemė.
• Eksploatuojama studentų pažangumo informacinė posistemė.
• Eksploatuojama studentų mokėjimų informacinė posistemė.
• Eksploatuojama bendrabučių informacinė posistemė.
• Eksploatuojama auditorijų planavimo informacinė posistemė.
• Eksploatuojama studentų priėmimo informacinė posistemė.
Vykdomi nuolatiniai IT srities darbai studijoms:
• Vykdoma studijų centro informacinių posistemių plėtra ir priežiūra.
• Atliekama mokymo klasių ir Studijų centro kompiuterizuotų darbo vietų programinė ir
techninė priežiūra.
• Kompiuterių tinklų, susijusių su studijų procesu, administravimas, priežiūra bei plėtra.
• ITC darbuotojai aktyviai talkino studijų centro darbuotojams vykdant studentų priėmimą į LSMU.
• Nuolatinės konsultacijos studentams mokslinių duomenų rinkimo, testavimo statistinės
analizes klausimais.
Mokslo plėtros srityje ITC atlikti darbai:
• Prižiūrima ir eksploatuojama LSMU bibliotekos IT ir programinė įranga.
• ITC specialistai nuolatos talkina LSMU vykdant ES finansuojamus projektus, teikdami
metodinę pagalbą ir konsultacijas IT srityje bei įsigyjant ir instaliuojant reikalingas orgtechnikos priemones.
• Plėtojama ir prižiūrima LSMU mokslo posistemė naujajame LSMU interneto tinklalapyje.
• 2010 metais ITC aktyviai talkino organizuojant įvairius mokslinius renginius ir konferen121

cijas – ITC specialistai padėjo organizuoti 79 mokslines konferencijas bei talkino organizuojant 27 disertacijų bei habilitacijos gynimo procedūras.
• ITC specialistai nuolatos bendradarbiauja su LSMU mokslininkais kaupiant bei apdorojant statistinius duomenis, rengiant mokslines publikacijas.
• Kartu su ITC statistinės analizės specialistais parengta ir apginta nemažai mokslinių disertacijų, parengta daug mokslinių straipsnių ir publikacijų. Vykdomos nuolatinės konsultacijos mokslininkams ir doktorantams mokslinių duomenų rinkimo, testavimo statistinės analizės klausimais.
Vykdomi nuolatiniai IT srities darbai, susiję su mokslu:
• Mokslo centro informacinių posistemių priežiūra, modifikavimas ir eksploatavimas.
• Mokslo centro ir kitų dalinių, susijusių su moksline veikla, kompiuterizuotų darbo vietų
programinė ir techninė priežiūra.
• Kompiuterių tinklų, susijusių su mokslu, administravimas, priežiūra bei plėtra.
Sveikatos priežiūros plėtros srityje ITC atlikti darbai:
• Įkurta LSMU vaistinėje gaminamų preparatų elektroninė parduotuvė www.univaistine.
lt.
• Įdiegta virtuali mokymosi aplinka „moodle“, skirta Lietuvos sveikatos mokslų universito vaistinės personalo ir studentų-praktikantų kursams.
• Elektroninių praktikos dienynų sukūrimas farmacijos studentams:
▪▪ praktika1.univaist.lt – vaistų technologijos praktikos dienynas;
▪▪ praktika2.univaist.lt – socialinės farmacijos praktikos dienynas.
• Įdiegta vaizdo stebėjimo sistema studentų nuotoliniam mokymui.
• Įdiegtos ugniasienės sistemos su Interneto puslapių blokavimu nuo nepageidaujamų
vartotojų į visus vaistinės filialus.
• Įdiegta belaidžio ryšio kompiuterinė sistema LSMU centrinėje vaistinėje.
• Įrengtas serveris skirtas visų vaistinės kompiuterių atsarginėms duomenų kopijoms saugoti.
• Pakeisti bankų mokėjimo kortelių aparatai iš telefoninių į internetinius.
• Eksploatuojamos LSMU ITC sukurtos informacinės sistemos, kuriose panaudota WEB
aplikacijų kūrimo technologija, įgalinanti IS autorizuotai naudotis įvairiems sveikatos
priežiūros specialistams iš vietinių ar tolimųjų terminalų.
• LSMU ITC specialistai 2010 metais vykdė tęstinius kompiuterinės technikos priežiūros
darbus IT įrangos, susijusios su sveikatos priežiūra. Universiteto klinikose instaliuota
nemažai kompiuterinių darbo vietų su Interneto prieigomis talkinant informacinių technologijų skyriaus specialistams.
• 2010 metais ITC darbuotojai talkino organizuojant daugelį specializuotų medicininių
konferencijų ir suvažiavimų.
Administravimo plėtros ir bendrojo naudojimo IS srityje ITC atlikti darbai:
• Siekiant didesnio LSMU telefoninių pokalbių apskaitos ir monitoringo sistemos darbo
patikimumo, ji buvo perkelta į virtualių serverių sistemą.
• Vykdoma nuolatinė LSMU Internetinio puslapio svetainės priežiūra:
▪▪ Naujienų ir konkursinių skelbimų publikavimas.
▪▪ Naujų tinklalapių kūrimas ir senos informacijos atnaujinimas.
▪▪ Tvarkaraščių publikavimas.
▪▪ Turinio valdymo sistemos priežiūra ir administravimas.
• ITC specialistai aktyviai talkino realizuojant LSMU laikraščio „Ave vita“ leidybą.
• Renovuojama ir prižiūrima IT techninė ir programinė įranga LSMU padaliniuose, susijusiuose su administravimu (rektoratas, audito tarnyba, mokslo skyrius, studijų skyrius,
buhalterija, personalo skyrius, ekonomikos skyrius, dekanatai, ūkio tarnyba ir kiti). 2011
metais numatoma įdiegti naują LSMU administravimo ir apskaitos informacinę sistemą.
• Vykdoma LSMU administravimo informacinių sistemų priežiūra.
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•
•
•

Vykdomi nuolatinės administravimo kompiuterių tinklo priežiūros darbai.
Eksploatuojama LSMU bendrabučių apskaitos IS, sukurta ITC specialistų.
Prižiūrima LSMU raštinės informacinė sistema. Rengiamasi įdiegti naują dokumentų
valdymo sistemą.

Kompiuterių tinklų plėtros srityje ITC atlikti darbai:
• Įdiegta nauja virtualių serverių valdymo programinė įranga. 2011 metais bus pradėtas
eksploatuoti naujas serveris su duomenų saugykla.
• LSMU Centriniuose rūmuose atlikta kompiuterių tinklo plėtra: 0 aukšte – posėdžių salėje
(prie valgyklos), patanatomijos katedroje, ketvirtajame aukšte – leidybos skyriuje, dokumentų valdymo tarnyboje.
• Reorganizuoti kompiuterių tinklai LSMU MA 2-jame bendrabutyje: 1 aukšte, 2 aukšte ir
kalbų katedroje.
• Reorganizuoti kompiuterių tinklai LSMU MA 5-jame bendrabutyje: kambariai 8 ir 9
aukštuose bei įrengti 2 kompiuterių tinklų komutavimo taškai.
• Nuolatos vykdoma LSMU kompiuterių tinklo plėtra LSMU padaliniuose, katedrose, laboratorijose ir t.t.
• Prižiūrimas ir eksploatuojamas LSMU bibliotekos kompiuterių tinklas. Eksploatuojamas
ir administruojmas LSMU bibliotekos bevielis tinklas.
• Nutiesta Interneto optinė magistralė tarp 4-jo ir 5-jo bendrabučių.
• Prižiūrima ir eksploatuojama bevielio internetinio ryšio linija į 1-ąjį bendrabutį Dainavos
g..
• Prižiūrimi ir eksploatuojami LSMU kompiuterių tinklų komutaciniai mazgai.
• Išplėstas ITC LSMU kompiuterių tinklo komutavimo mazgas.
• Prižiūrimas ir eksploatuojamas LSMU Vaikų odontologijos klinikos kompiuterių tinklas.
• Prižiūrimas ir eksploatuojamas LSMU Kineziologijos ir sporto medicinos katedros kompiuterių tinklas.
• Vykdyti darbai projektuojant kompiuterių tinklus ir auditorijų kompiuterizuotą įrangą
LSMU institutuose.
• Prižiūrimas Lietuvos medicinos istorijos ir farmacijos muziejaus kompiuterių tinklas.
• Nuolat vykdoma LSMU vaistinės kompiuterių tinklo plėtra ir priežiūra, jų reorganizacija
pagal poreikius.
• Nuolat vykdoma LSMU CR kompiuterių tinklo plėtra ir priežiūra.
• Vykstant įvairiems statybos remonto darbams Universiteto padaliniuose, ITC kompiuterių tinklų ir eksploatacijos skyriaus specialistams dažnai tenka operatyviai spręsti iškilusias organizacines ir technines problemas, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas kompiuterių tinklų darbas.
LSMU Veterinarijos akademijos (VA) atlikti ir vykdomi darbai IT srityje
• Įdiegta ir įsisavinta Drupal TVS buvusių www.lva.lt, tmc.lva.lt, trs.lva.lt, karjera.lva.lt, mmc.
lva.lt tinklalapiams perkelti. Perkėlimas šiuo metu sustabdytas dėl institucijų integracijos.
Eksponuojamos tik VA adresyno ir dokumentacijos dalys.
• Sudarytos sąlygos VAIS darbuotojų modulio duomenims perkelti ir pradėtas projektuoti
IS dokumentų valdymo modulis. Dėl institucijų integracijos darbai sustabdyti.
• Dėstytojų prašymu įdiegta MOODLE nuotolinio mokymo sistema (distance.lva.lt).
• Įdiegta ir įsisavinta VM technologija (VMWARE ESXi).
• WEB, DB, el. pašto, terminalų serveriai perkelti į VM.
• Atnaujinta el. pašto sistema – įdiegti virtualūs el. pašto naudotojai.
• Įdiegti ir priverstinai naudojami POP3-SSL, IMAP-SSL, SMTP-TLS protokolai (buvo pasirinktinai).
• Įdiegtas SSH tuneliavimas nuotoliniam prisijungimui prie terminalų serverio.
• Įdiegtas NAS atsarginių duomenų kopijų saugojimui ir failų serverio funkcijoms.
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Kartu su apskaitos sistemų PĮ autoriais atnaujinta finansų apskaitos PĮ „DB Topas“,
įdiegti nuotoliniai prisijungimai, leidžiantys finansų tarnybos darbuotojams naudotis
apskaitos PĮ nuotoliniu būdu.
Iš dalies rekonstruoti Centrinių rūmų kompiuterių tinklai.
Rekonstruoti 5-jų rūmų Genetikos lab. kompiuterių tinklai.
Įrengta 4-jo studentų bendrabučio įjungimo į internetą optinio ryšio linija (tiekėjas INIT).
Sprendimas pakeisti tiekėją priimtas po nesėkmingo radijo ryšio linijos eksploatavimo.
Paruoštos konferencijų įrangos, kompiuterių, kompiuterių dalių, kompiuterių tinklo
įrangos, spausdintuvų specifikacijos konkursams.
Eksploatuojami lva.lt subdomene įsikūrę tinklalapiai: www.lva.lt, vetzoo.lva.lt, karjera.lva.
lt, mmc.lva.lt, tmc.lva.lt, biblioteka.lva.lt, web.lva.lt, distance.lva.lt.
Prižiūrimos vietinio kompiuterių tinklo, darbinių ir tarnybinių stočių aparatinė ir programinė įranga.
Prižiūrimos telefonų tinklo pasyvinė ir aktyvinė, programinė įranga.
Šalinami vietinio kompiuterių tinklo bei darbinių ir tarnybinių stočių aparatinės ir programinės įrangos gedimai.
Prižiūrima ir aptarnaujama konferencijų ir įgarsinimo įranga.

LSMU Veterinarijos akademijos (VA) numatomi atlikti darbai IT srityje
• Esant galimybei užbaigti 4-jų ir 5-jų rūmų kompiuterių tinklo rekonstrukciją.
• Esant galimybei pakeisti magistralines kompiuterių ryšio linijas į Anatomikumą, bei Dr.
L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikas.
• Esant galimybei pakeisti naudojamus 100 Mbps komutatorius į 1Gbps.
• Įdiegti vieningą autentifikacijos sistemą LSMU studentams ir darbuotojams – tiek jungiantis bevieliu ryšiu, tiek studentų bendrabučiuose, tiek priėjimui prie VAIS.
• Perkelti lva.lt domene įsikūrusius tinklalapius į vieną TVS.
• Pakeisti įjungimo į VA KS tvarką.
• Esant galimybei pakeisti finansų apskaitos DB stotį.
• Esant galimybei įrengti stacionarius MM projektorius 5-oje, 6-oje, 7-oje auditorijose.
• Suprojektuoti ir įdiegti VAIS bendrabučių modulį.
• Išnagrinėti aparatinės ugniasienės, IDS ir SPAM, WEB filtravimo sistemos įrengimo galimybes (pvz., FORTIGATE).
• Esant galimybei suprojektuoti, reglamentuoti ir įdiegti visų VA naudotojų duomenų atsarginių kopijų tvarkymą.
• Esant galimybei parengti reglamentavimo tvarką apie VA darbuotojų (administracijos, dėstytojų, mokslo darbuotojų) kompiuterinėse darbo vietose atliekamas užduotis tam, kad
paprasčiau būtų planuoti programinės bei aparatinės komp. įrangos atnaujinimą, naujos
įrangos įsigijimą, standartizuoti PĮ bei galbūt parengti rekomendacijas perėjimui prie AK
PĮ, kas leistų sutaupyti lėšų PĮ įsigijimui, atnaujinimui, administravimui bei priežiūrai.

6.3. Išvados
2010 metais ITC atliktą darbą plėtojant ir diegiant informacines technologijas LSMU galima
vertinti teigiamai.
Kilusios problemos
Jaučiamas nuolatinis poreikis išlaikyti universitete išugdytus kvalifikuotus IT srities specialistus. Universitete nuolat vykdoma kompiuterių parko ir kompiuterių tinklų plėtra. Didėja
Universiteto padalinių poreikiai naujai IT įrangai, kompiuterių tinklų pralaidumui, kokybei ir
paslaugų asortimentui. Šiems uždaviniams spręsti reikia turėti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos programuotojus, kompiuterių tinklų administratorius ir eksploatacinių tarnybų specialistus,
užtikrinti kuo mažesnę jų kaitą.
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Problemų sprendimo būdai
Sudaryti sąlygas ITC specialistams nuolatos kelti savo profesinę kvalifikaciją aprūpinant juos
šiuolaikine IT, kompiuterių tinklų ir technine bei programine įranga. Reikia konstatuoti, kad
Universiteto administracija supranta kylančias problemas dėl IT ir talkina ITC darbuotojams jas
sprendžiant.
Siūlymai padalinio veiklai tobulinti
Nuolatos kelti ITC darbuotojų kvalifikaciją, stengtis pritraukti naujų perspektyvių darbuotojų bei išlaikyti parengtus turimus specialistus įtraukiant juos į įvairius Universitete vykdomus
projektus.
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7. BIBLIOTEKA IR INFORMACIJOS CENTRAS
Veiklos sritys
Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. sujungta KMU biblioteka ir sveikatos mokslų informacijos centras
su LVA biblioteka į vieną padalinį ir pavadinta LSMU biblioteka ir informacijos centru.
Pagrindinės Bibliotekos ir informacijos centro veiklos sritys – aprūpinti LSMU darbuotojus ir
studentus mokymo ir moksline literatūra; teikti akademinei bendruomenei informacijos paslaugas atsižvelgiant į kintančią akademinę aplinką, spartų mokslo, informacijos ir komunikacijos
technologijų tobulėjimą, plėtrą; užtikrinti prieigą prie šalies ir užsienio medicinos informacijos
išteklių; kelti bendruomenės informacinio raštingumo lygį.
Veiklos rezultatų ataskaita pateikiama atskirai, kadangi didesniąją metų dalį veiklos buvo
vykdomos atskirai.

Veiklos rezultatai
2010 m. Biblioteka įsigijo 1059 pavadinimų 7636 leidinius, kurių bendra vertė 691 724,98 Lt.
7.1 lentelė
Universiteto lėšų panaudojimas
Duomenų bazėms:
Bibliotekai skirtos lėšos
Periodikai:
užsienio k.
lietuvių k.
Knygoms:
Bibliotekai skirtos lėšos
Iš įv. projektų ir kt. lėšų

138 276,01

138 276,01

59 060,77
9 220,02

68 280,79

22 693,14
462 475,04

485 168,18

Iš viso

691 724,98

Knygos buvo perkamos už Universiteto lėšas, iš LSMU projektų lėšų, priimamos dovanos iš
įstaigų ir privačių asmenų.
7.2. lentelė
Bendras bibliotekos fondas nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31
2010 01 01
gauta
nurašyta
2010 12 31

Egz.

Pavad.

650 979

209 377

7 636

1 059

13 959

2 752

644 656

207 684

7.3 lentelė
Leidinių komplektavimo šaltiniai
Šaltinis

Egz.

Pavad.

Knygynai

3 550

499

735 890,96

WHO

31

31

768,00

Privalomas egz.

140

96

3 415,11

LSMU Spaudos namai

916

41

26 887,07
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Suma

7.3 lentelės tęsinys
Leidinių komplektavimo šaltiniai
Šaltinis

Egz.

Pavad.

Suma

Vietoje pamestų

121

11

3 416,15

Dovanos

998

289

35 959,75

Kiti šaltiniai

1880

92

91 404,55

Iš viso

7636

1059

897 741,59

7.4 lentelė
Gauti dokumentai pagal UDK
UDK sk.

Dalykas

Egz.

1

Filosofija. Psichologija

110

5

Gamtos mokslai

121

611

Anatomija

226

612

Fiziologija

197

613

Higiena

105

614

Socialinė higiena

222

615

Farmakologija. Bendroji terapija

1630

616

Klinikinė medicina. Patologija

3605

Odontologija

344

617

Chirurgija. Ortopedija. Oftalmologija

329

618

Ginekologija. Akušerija

107

Kita literatūra

640

616.31

0,2,3,7,8,9
Iš viso

7636
Kita literatūra; 8
Ginekologija.
Akušerija; 1
Chirurgija. Ortopedija.
Oftalmologija; 4
Odontologija; 5

Filosofija. Psichologija; 2
Gamtos mokslai; 2
Anatomija; 3
Fiziologija; 3
Higiena; 1
Socialinė higiena; 3
Farmakologija.
Bendroji terapija; 21

Klinikinė medicina.
Patologija; 47

7.1. pav. Gauti leidiniai pagal UDK dalykus (proc.)
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7.5 lentelė
Iš LSMU bibliotekos fondo nurašyta dokumentų per 2010-01-01 – 2010-12-31 laikotarpį
Egz.

Pavad.

Suma

Monografijų

3456

2747

12613,41

Mokymo lit.

10431

0

Serijinių leidinių

67

0

Disertacijų santraukų

5

5

13959

2752

Iš viso
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

133 327

Egz.
Pav.

2 604
Nepaklausūs

486 130

146 18

Skaitytojų
pamesti

Dingę atviruose
fonduose

7.2 pav. Leidinių nurašymo priežastys

Bibliotekos lankytojai galėjo naudotis 4 skaityklomis, kuriose yra 332 darbo vietos, iš jų 56
kompiuterizuotos, 3 grupinio mokymosi skaityklomis, 8 vietų multimedia kabinetu, 12 vietų
mokomąja kompiuterių klase, seminarų ir konferencijų sale. Lankytojų patogumui veikė knygų
savitarnos registracijos ir grąžinimo RFID bibliotekos sistema, savitarnos dokumentų kopijavimo ir tinklinė spausdinimo sistema, belaidis kompiuterių tinklas.
2010 metais Bibliotekos abonemento ir skaityklų paslaugomis naudojosi 6438 asmenys. Per
metus vartotojai Bibliotekoje apsilankė 311 985 kartus. Lyginant su 2009 m. lankomumas padidėjo 8,7%.
286 979

311 985

187 580

2008

2009

2010

7.3 pav. Bibliotekos lankomumo dinamika

Bibliotekos lankytojų kasmet daugėja. Apsilankymų skaičius Bibliotekoje vidutiniškai per
dieną padidėjo iki 1316 kartų.
7.6 lentelė
Bibliotekos lankomumas
Per mėnesį
Lankomumas (kartais)

128

31 198

Per dieną
1 316

8–17 val.
718

17–21 val.
299

Šeštadieniais
Per mėn.

Per dieną

845

211

Per metus lankytojai naudojosi 353 088 leidiniais, iš kurių 128 724 egz. išduoti į namus. Kompiuterių salės kompiuteriais studentai per metus pasinaudojo 38 741 kartą. Bibliotekos lankytojai aktyviai naudojasi leidinių registravimo ir grąžinimo savitarnos aparatais. Iš 128 724 į namus
išduotų leidinių 103 184 leidinius užsiregistravo patys lankytojai savitarnos būdu. Tai sudaro
80% visų išduotų leidinių. Grąžinama kompiuterizuotu savitarnos būdu 85% leidinių.

Informacijos paslaugų teikimas
2010 m. toliau buvo kuriama bibliotekos informacinė sistema: elektroninis katalogas papildytas 2051 bibliografiniu įrašu, LSMU mokslinių publikacijų duomenų bazė 1943 įrašais, redaguotas 2401 bibliografinis įrašas. Parengta ir išduota 1111 mokslinių publikacijų sąrašų autoriams.
Elektroninių disertacijų ir magistro darbų duomenų bazė (ETD) papildyta 159 visateksčiais
darbais.
Per metus Bibliotekos informacinėje sistemoje „Aleph“ buvo atliktos 480 675 informacijos
paieškos, internetu rezervuota 11 780 leidinių ir pratęstas grąžinimo terminas 50 725 leidiniams.
7.7 lentelė
Bibliotekos informacinės sistemos kūrimas ir naudojimas
Informacinė sistema
Įvesta įrašų

E.katalogas

Publikacijų duomenų bazė

ETD

Nauji
įrašai

Rekatalo
gavimas

Nauji
įrašai

Redagavimas

Sąrašų
rengimas

Daktaro
disertacijos

Magistrų
darbai

2051

990

1943

2401

1111

43
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Atlikta inf.
paieškų
480 675

Universiteto akademinei bendruomenei buvo prieinamos prenumeruojamos visatekstės
duomenų bazės: Annual Reviews, BMJ Journals, EBSCO Publishing, LWW/OVID SP, Nature Publishing Group, OUP/Oxford Journals, Oxford Reference Online, PsycARTICLES, SAGE, Science Direct,
Science Online, Springer Link, Wiley Online Library (Wiley ir Blackwell leidyklos), Clinical Evidence,
Cochrane Library, MD Consult, UpToDate, Ebrary, Access Medicine, Natural Medicines Comprehensive
database. Didžioji dalis prenumeruojamų duomenų bazių yra finansuojamos iš ES SF projekto
„eMoDB.LT: Elektroninių duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“.
7.8 lentelė
Žurnalų DB panaudos statistika
Eil.
Nr.

Duomenų bazės

Sesijos

Paieškos

1

Annual Reviews

507

537

2

BMJ Journals

3

EBSCO Publishing

1 875

11 441

4

LWW/Ovid SP

2 112

5

Nature Publishing Group

6

OUP: Oxford journals

527

459

7

PsycARTICLES

156

613

8

SAGE Publications Online

9

ScienceDirect

10

Science Online

11

SpringerLink

12

Wiley Online Library

Iš viso straipsnių:

12 360

4589

Santraukos

Straipsniai

Panaudos
laikotarpis

441

Sausis-gruodis

2 323

Sausis-gegužė

2 795

Sausis-gruodis

2 317

3 527

Sausis-gruodis

282

2 176

Sausis-

3 464

5 652

Sausis-lapkritis

90

234

Vasaris-gruodis

2 914

Sausis-gruodis
Sausis-lapkritis

2 561

6 985

10 271

28 795

366

158

186

1516

Balandis-lapkritis

6 620

Sausis-lapkritis

6 510

Sausis-rugjūtis

62 173
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Per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) įvykdyti 592 straipsnių užsakymai iš įvairių informaciojos šaltinių. Surengta 10 parodų, lankytojų pageidavimu pagaminti 88 plakatai, nuskaityti
536 dokumentai, suteikta 1505 konsultacijos informacijos paieškos klausimais.
Visa informacija apie Bibliotekos kuriamas, prenumeruojamas duomenų bazes ir teikiamas
paslaugas skelbiama interneto tinklalapyje adresu: <http://library.kmu.lt>.

Edukacinė veikla
Informacijos paslaugų skyriaus darbuotojai visus metus organizavo trumpuosius kursus LSMU darbuotojams ir studentams „Informacijos paieška duomenų bazėje MEDLINE“ ir
„Straipsnių paieška visatekstėse duomenų bazėse“ temomis. Bibliotekoje toliau buvo tęsiami
seminarai pirmojo kurso doktorantūros studentams tema „Biomedicinos informacijos ištekliai
internete ir informacijos paieška“ studijų programoje „Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje“ ir parengta mokymo medžiaga.
Medicinos fakulteto ketvirtojo kurso studentams bibliotekoje toliau buvo organizuojami 6
val. mokymo kursai tema „Įrodymais pagrįstos medicinos ir biomedicinos informacijos paieška
interneto duomenų bazėse ir Cochrane bibliotekoje“.
Pirmojo kurso studentams buvo organizuotos 52 ekskursijos ir instruktažai, kuriuose dalyvavo 780 studentų.
Vykdant ES struktūrinių fondų projektą LSMU mokslinikams ir tyrėjams buvo surengti 8 val.
mokymo kursai „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais“, kuriuose dalyvavo 136 klausytojų.
LSMU akademinės bendruomenės nariams buvo organziuoti Amerikos mikrobiologijos
draugijos ASM, BMJ Clinical Evidence ir UpToDate informacijos duomenų bazių pristatymai, kuriuose dalyvavo leidėjų atstovai.
7.9 lentelė
Edukacinė veikla bibliotekoje
Užsiėmimai

Dalyviai

Laikas (val.)

Instruktažai I kurso studentams

52

780

52

Trumpi kursai akademinei bendruomenei (iki 1 val.)

28

92

56

Integruoti į studijų programas seminarai

9

117

54

Išsamūs kursai tyrėjams, studentams

7

160

44

Ekskursijos bibliotekos svečiams

12

140

24

Duomenų bazių pristatymai

3

156

6

Mokamos paslaugos
Bibliotekoje buvo atliekamos mokamos kopijavimo, spausdinimo, plakatų gaminimo, įrišimo, mokslinės informacijos paieškos duomenų bazėse, TBA paslaugos ir gauta į bibliotekos
specialių lėšų sąskaitą 140173,85 Lt. Naudodamiesi trimis bibliotekoje veikiančiais kopijavimo
aparatais, studentai atliko 294132 kopijas ir išspausdino tinkliniais spausdintuvais 126564 dokumentus.
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7.6 lentelė
Surinkta į Bibliotekos spec. lėšų saskaitą
Pavadinimas

Lėšos (Lt)

1.

Delspinigiai

64 097,15

2.

Kopijavimas, spausdinimas

60 560,00

3.

TBA

9 449,30

4.

Informacijos paslaugos

3 129,20

5.

Slaugos mokslų skaitykla (KMUK)

2 146,20

Iš viso

140 173,85

Kvalifikacijos kėlimas
2010 m. Bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose Lietuvoje ir užsienyje organizuojamuose renginiuose: dvi darbuotojos dalyvavo Europos sveikatos mokslų informacijos ir
bibliotekų asociacijos (EAHIL) konferencijoje Lisabonoje, 7 darbuotojos dalyvavo Lietuvoje organizuojamuose seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
Projektai
Bibliotekos darbuotojai toliau dalyvavo rengiant ir įgyvendinant nacionalinius bei tarptautinius projektus:
• LABT (Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas) projektas „Elektroninės akademinės bibliotekos (eLABa) sukūrimas“. Dalyvavimas valdybos veikloje, projekto įgyvendinimo
darbo grupėse.
• ES SF projektas „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“.
Dalyvavimas rengiant galimybių studiją, mokymo modulius, vedant kursus.
• Bilo Gates ir LR Kultūros ministerijos remiamamas projektas „Bibliotekos pažangai“.
Mokymo kursų vedimas viešųjų bibliotekų darbuotojams.
• NORDINFO programos “Transfer of Knowledge” projekto įgyvendinimas kartu su Skandinavijos šalių universitetais, naujo projketo rengimas.
• Dalyvavimas Lundo universiteto bibliotekos projekte „ScieCom Info“.
Problemos ir jų sprendimo būdai
• Lyginant LSMU mokslinės informacijos duomenų bazių panaudojimo statistiką su kitų
Lietuvos universitetų duomenimis, pastebimas kitų universitetų žymus informacijos
naudojimo didėjimas. Priežastis yra ta, kad iki šiol LSMU darbuotojai neturi galimybės
prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo iš namų ar kitų nutolusių vietų ir naudotis prenumeruojamomis informacijos duomenų bazėmis, kurios prieinamos tik iš LSMU
kompiuterių tinklo.
Siūlymas – kuo skubiau įdiegti intranetą ar kitokias technologijas, kurios leistų naudotis
el. informacija iš namų.
• Formaliai sujungus buvusias KMU ir LVA bibliotekas į vieną padalinį, iškilo nemažai
problemų jungiant dviejų bibliotekų informacines, studentų ir darbuotojų duomenų bazes, kad vienodomis sąlygomis būtų aptarnaujami lankytojai bei teikiama informacija.
Siūlymas – numatyti lėšas ir paskirti atsakingus darbuotojus bibliotekos informacinėms
sistemoms (el. katalogo, Publikacijų DB, ETD ir kt.) sujungti.
• Ne visi Universiteto darbuotojai ir tik labai maža dalis Universiteto studentų turi KMU
elektroninio pašto adresus, todėl negalime palaikyti ryšio su Bibliotekos vartotojais, operatyviai informuoti apie naujas duomenų bazes, priminti apie paskolintų leidinių grąži-
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nimo terminus. Naudotis kitų interneto tiekėjų pašto adresais negalime, nes tarnybinių
stočių administratoriai tokius laiškus išmeta kaip šiukšles (SPAM);
Siūlymas – suteikti visiems Universiteto studentams elektroninio pašto adresą KMU pašto tarnybinėse stotyse.
Bibliotekos interneto tinklalapis nebetenkina didėjančių vartotojų poreikių ir dėl pasenusios svetainės programinės įrangos negalime įdiegti interaktyvių technologijų.
Siūlymas – įsigyti naują turinio valdymo programinę įrangą, kuria būtų galima sukurti
naują bibliotekos tinklaraštį ir įdiegti WEB2 technologijas.

•

Veterinarijos akademijos bibliotekos pagrindiniai veiklos rezultatai
Veterinarijos akademijos biblioteka per 2010 metus įsigijo 359 pavadinimų 2 202 leidinius. Iš
viso bibliotekoje yra 38 099 pavadinimų 155 033 vnt. dokumentų.
7.7 lentelė
Lėšų panaudojimas 2010 m.
Duomenų bazėms:
bibliotekai skirtos lėšos

1 219,68

1 219,68

2 897,62

3 054,92

Periodikai:
laikraščiai, žurnalai
elektroniniai dokumentai

157,30

Knygoms:
bibliotekai skirtos lėšos

218 238,69

projektų lėšos

8 300,00

kitos lėšos

26 083,69

Iš viso

252 622,38

256 896,98

Knygos buvo perkamos iš VA lėšų, iš įvairių projektų lėšų, priimamos nemokamai iš įstaigų
ir privačių asmenų.
7.8 lentelė
Bendras bibliotekos fondas nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31
Egz.

Pavadinimai

182 834

44 158

gauta

2 202

359

nurašyta

30 003

6 418

2010-12-31

155 033

38 099

2010- 01-01
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7.9 lentelė
Gauti dokumentai pagal UDK
UDK sk.

Dalykas

Egz.

5

Gamtos mokslai

239

61

Medicina

112

619

Veterinarija

698

63

Žemės ūkis

147

636

Gyvulininkystė

375

664

Maisto pramonė

264

Kita literatūra

367

0, 1, 2, 3, 7, 8, 9
Iš viso:

2 202
Kita literatūra; 17

Gamtos mokslai; 11

Maisto pramonė; 12

Gyvulininkystė; 17

Medicina; 5

Žemės ūkis; 7

Veterinarija; 31

7.4 pav. Gauti leidiniai pagal UDK dalykus (proc.)

Informacijos paslaugų teikimas
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. Informacija teikiama tinklalapyje
adresu <www.lva.lt/Biblioteka>.
7.10 lentelė
Bibliotekos informacinės sistemos kūrimas
Informacinė

E. katalogas

Sistema

Nauji
įrašai

Įvesta įrašų

946

Publikacijų duomenų bazė

ETD

Redagavimas

Nauji
įrašai

Redagavimas

Sąrašų
rengimas

Daktaro
dis. santr.

Magistrų
darbai

8 157

95

93

398

10

73

Visa informacija prieinama per Lietuvos virtualią biblioteką adresu <http://www.lvb.lt >.
LVA darbuotojams buvo prieinamos duomenų bazės: SciVerse (ScienceDirect), EBSCO Publishing, Wiley-Blackwell, Oxford Journals Online, Emerald Management eJournals Collection,
Lietuvos teisės aktų duomenų bazė LITLEX, finansuojamos iš ES SF projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“.
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Lankytojų aptarnavimas
Iš viso bibliotekoje yra 86 darbo vietos lankytojams, iš kurių 20 – kompiuterizuotos, veikia
belaidis kompiuterių tinklas.
Bibliotekos lankomumas:
• Apsilankymų skaičius bibliotekoje per metus – 49 893, iš jų studentų – 47 703.
• Per metus lankytojai naudojosi 51 697 leidiniais, iš kurių 20 390 egz. išduoti į namus.
• Kompiuteriais studentai per metus pasinaudojo 12 058 kartus.
Dėstytojai; 1
Kiti; 1

Doktorantai; 1

Neakiv. stud.; 8
Studentai; 89

7.5 pav. Abonemento lankytojai (proc.)

VA leidybinės produkcijos platinimas
2006 m. gruodžio 6 d. rektoriaus įsakymu Nr. 61 (2005 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 32) vadovėliai, monografijos ir kt. VA leidybinė produkcija apskaitoma, saugoma ir parduodama biblio
tekoje.
7.11 lentelė
Leidybinės produkcijos platinimo suvestinė
Metai

Parduota
Iš viso, Lt

Už grynuosius, Lt

Išrašant sąskaitas faktūras, Lt

Knygynuose, Lt

2005

19 021

5 507,25

974,85

12 539,62

2006

25 991

17 972,32

1 966,57

6 051,82

2007

21 289

17 557,14

292,66

3 439,20

2008

25 809

20 022,54

511,63

5 275,45

2009

27 210

22 085,00

185,21

4 940,00

2010

18 702

16 914,14

322,44

1 465,48

Edukacinė veikla
Nauji reikalavimai studijų kokybei, studijų programų struktūros kaita, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės veiklos plėtra, studentų poreikis naujausiai mokslinei informacijai sąlygojo
didesnį bibliotekos vartotojų informacinio raštingumo gebėjimų ugdymo poreikį. Buvo peržiūrėtas ir patobulintas studijų modulis „Bibliotekų programinė įranga“ ir dalis studijų modulio „Bioinformatika“. Visi veterinarinės medicinos pirmojo kurso studentai paskaitos „Įvadas į
veterinarinės medicinos studijas ir veterinarijos istoriją“ metu buvo privalomai supažindinti su
pagrindine bibliotekos informacija.
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7.12 lentelė
Edukacinė veikla
Užsiėmimai

Dalyviai

Laikas (val.)

Instruktažai I kurso studentams

2

186

2

Instruktažai akademinei bendruomenei

25

45

110

Informacijos dienos

8

40

20

Ekskursijos bibliotekos svečiams

5

120

2

Iš viso:

40

391
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Mokamos paslaugos
Bibliotekoje buvo atliekamos mokamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos – padaryta 25
033 kopijos. Pažeidus spaudinių grąžinimo terminus iš 165 studentų surinkta 2168,80 Lt. Į VA
specialiųjų lėšų sąskaitą padėta 7 175,40 Lt.
7.13 lentelė
Padėta į VA spec. lėšų sąskaitą
Pavadinimas

Lėšos, Lt

1.

Delspinigiai

2 168,80

2.

Kopijavimas, spausdinimas

5 006,60

Iš viso:

7 175,40

Kilusios problemos
1. Bibliotekai planuojant įdiegti RFID bibliotekinę sistemą, atvirų fondų apsaugos, kontrolės ir apskaitos įrangą, reikalingas bibliotekos patalpų planavimas padedant specialistams.
Siūlymas – numatyti lėšas bibliotekos patalpų planavimui ir remontui.
2. Nesant vieningos kopijavimo ir spausdinimo savitarnos paslaugų sistemos – studentai
neturi galimybės greitai ir pigiai nusikopijuoti leidinių fragmentų (nėra dvipusio kopijavimo, spalvoto spausdinimo ir dokumentų nuskaitymo), kyla problemų dėl atsiskaitymo
grynaisiais pinigais.
Siūlymas – įdiegti VA bibliotekoje savitarnos spausdinimo ir kopijavimo paslaugų sistemą.
3. Nepakankamas studentų ir darbuotojų informacinis raštingumas neleidžia efektyviai
naudotis turimais informacijos ištekliais.
Siūlymas – pasitelkti LSMU bibliotekos kvalifikuotus specialistus ir rengti bendrus seminarus, DB pristatymus. Į privalomųjų disciplinų studijų programą įtraukti studentų
mokymus.
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8. FINANSAI
LSMU finansai tvarkomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais,
LSMU Statutu bei patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis.
Šioje dalyje aptariama 2010 m. finansinės veiklos ataskaita, apimanti ir Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos duomenis iki susijungimo, t. y. 2010 m. rugsėjo 1 d.

8.1. LSMU pajamų struktūra
2010 metais Universiteto pajamos sudarė 139393,9 tūkst. Lt. (8.1.1 lentelė, 8.1.1. pav.) Pagrindinis finansavimo šaltinis 2010 m. kaip ir ankstesniais išliko valstybės biudžeto tiesioginiai
asignavimai. Jie sudarė 74218,3 tūkst. Lt, t. y. 53,24 proc. visų gautų pajamų. Lyginant su 2009
metų valstybės biudžeto asignavimais tiesioginiai asignavimai padidėjo 677,3 tūkst. Lt.
Be tiesioginių asignavimų gautos tikslinės valstybės biudžeto lėšos. Iš Valstybinio studijų
fondo – 2406,4 tūkst. Lt, Lietuvos mokslo tarybos – 2195,0 tūkst. Lt, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos – 1080,5 tūkst. Lt, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos – 958,9 tūkst. Lt, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos – 640,0 tūkst. Lt.
Įvairioms programoms vykdyti iš kitų Lietuvos institucijų gauta 1109,4 tūkst. Lt.
Pajamos už teikiamas paslaugas bendroje Universiteto pajamų struktūroje palyginti su 2009
metais padidėjo 4947,1 tūkst. Lt ir sudarė 37008,2 tūkst. Lt, t. y. 26,55 proc. visų gautų pajamų.
Kitos tikslinės paskirties lėšos sudarė 19777,2 tūkst. Lt, t. y. 14,19 proc. visų gautų pajamų,
iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 14704,0 tūkst. Lt, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
lėšos – 1592,9 tūkst. Lt, kitos tikslinės lėšos gautos iš užsienio partnerių darbams pagal sutartis,
tarptautinėms mokslo ir studijų programoms ir projektams vykdyti bei paramos lėšos.
8.1.1 lentelė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų struktūra 2010 m.
2009 m.

2010 m.

tūkst. Lt

proc.

tūkst. Lt

proc.

1. Valstybės biudžeto lėšos

79 770,5

69,69

82 608,5

59,26

1.1. Tiesioginiai asignavimai

73 541,0

64,25

74 218,3

53,24

1.2. Lėšos iš Valstybinio studijų fondo

0,0

2 406,4

1.2.1. Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo
programai vykdyti

0,0

1 847,4

1.2.2. Skatinamosioms ir ERASMUS stipendijoms

0,0

559,0

1.3 Lietuvos mokslo tarybos

0,0

2 195,0

1.4. Lėšos iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

1 737,0

1 080,5

4.4.1. Projektui „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių
žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“

0,0

737,1

1.4.2. Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programai

0,0

169,9

1.4.3. Programai „Lietuvos virtualus universitetas 2007–2012 m.
(LVU)“

985,0

0,0

1.4.4. Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo
programai

648,0

0,0

1.4.5. Leidybai

53,3

0,0

1.4.6. Kitos tikslinės lėšos

50,7

173,5
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8.1.1 lentelės tęsinys
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų struktūra 2010 m.
2009 m.
tūkst. Lt

2010 m.

proc.

tūkst. Lt

1.5. Lėšos iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos

1101,3

958,9

1.6. Lėšos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

333,0

640,0

0,0

388,4

1.8. Lėšos iš Švietimo mainų paramos fondo

961,7

302,6

1.9. Lėšos iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

602,3

255,7

1.9.1. Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos
kėlimo programai

390,9

166,6

1.9.2. Nacionalinės vaistų politikos programai

112,0

55,0

1.9.3. Burnos sveikatos programos įgyvendinimo – Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos renovacijos projektui

99,4

0,0

1.9.4. Kitos lėšos

0,0

34,1

1.10. Kitos tikslinės lėšos

658,7

162,7

1.10.1. Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir
sklaidos programai vykdyti

87,2

104,4

1.10.2. Dėl finansinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose

46,6

54,5

1.10.3. Kelių priežiūros ir plėtros programai

480,0

0,0

1.10.4. Kitos tikslinės lėšos

44,9

3,8

1.11. Paramos lėšos iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo
(VMSF)

835,5

0,0

1.7. Lėšos iš Lietuvos verslo paramos agentūros

2. Pajamos už teikiamas paslaugas

32061,1

2.1. Mokesčiai už studijas, pajamos už įvairius kursus, stažuotes,
perkvalifikavimą ir kt.

16293,9

19367,6

2.2. Ūkinės veiklos pajamos

15767,2

17640,6

3. ES struktūrinių fondų lėšos

28,01

37008,2

proc.

26,55

22,2

0,03

14704,0

10,55

4. Tikslinės paskirties lėšos

2612,4

2,28

3480,3

2,50

4.1. Sutartys su užsienio partneriais

1661,4

2061,6

4.1.1. Studijoms remti

883,7

1040,0

4.1.2. Moksliniams tyrimams vykdyti

777,7

926,9

0,0

94,7

4.2. Paramos lėšos

218,3

604,7

4.3. Tarptautinės mokslo programos ir projektai

544,7

307,4

4.4. Tarptautinės studijų programos ir projektai

8,6

0,0

179,4

506,6

4.1.3. INTERREG IVb

4.5. Kitos tikslinės lėšos
5. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos
Iš viso

0,0

0,0

1592,9

1,14

114466,2

100,0

139393,9

100,0
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2009 m.

32 061,1
37 008,2

60 000
40 000

0

22,2

20 000
Valstybės
biudžeto
lėšos

Pajamos už
ES
teikiamas struktūrinių
paslaugas fondų lėšos

2 612,4
5 073,2

2010 m.

14 704,0

80 000

79 770,5
82 608,5

100 000

Tikslinės
paskirties
lėšos

8.1.1. pav. LSMU pajamų struktūra 2009–2010 m.

8.2. Valstybės biudžeto asignavimai
Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (2009 m. gruodžio 10 d. Nr. XI-563) Kauno medicinos universitetui 2010 m. patvirtinti 89057,0 tūkst. Lt asignavimai, Lietuvo veterinarijos akademijai – 18113,0
tūkst. Lt, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1275 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl 2010 metų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“ Lietuvos sveikatos mokslų universitetui 2010 metais numatytoms programoms vykdyti
patvirtinta 107170,0 tūkst. Lt, 2827,0 tūkst. Lt mažiau negu 2009 metais. Iš jų išlaidoms asignavimai lyginant su 2009 metais padidėjo 1231,0 tūkst. Lt ir sudarė 103228,0 tūkst. Lt, turtui įsigyti
asignavimai lyginant su 2009 metais sumažėjo 4058,0 tūkst. Lt ir sudarė 3942,0 tūkst. Lt.
2010 metais Universitetas vykdė tris programas:
1. Programa 01.001. „Biomedicinos srities aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“;
2. Programa 01.002. „Studentų rėmimas “;
3. Programa 01.088. „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“ – pajamos už teikiamas paslaugas.
8.2.1. Programa 01.001. „Biomedicinos srities aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas“
Šiai programai vykdyti (2010 m. sausio 1 d.) skirta 52498,0 tūkst. Lt. Per metus vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu
Nr. V-1673 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studentų,
2010 metais priimtų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose pagal universitetinių studijų programas, studijoms, tikslinėms skatinamosioms išmokoms, pedagogų
rengimo programų studentų tikslinėms stipendijoms ir rezidentūros (laipsnio nesuteikiančių) studijų studentų stipendijoms, paskirstymo pagal universitetus“ asignavimai
padidinti 4480,0 tūkst. Lt;
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-1910
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studentų, 2010 metais
priimtų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose pagal universitetinių studijų
programas, su studijomis susijusioms prekėms bei paslaugoms ir papildomai į menų
studijų srities programas priimtų studentų studijoms, paskirstymo pagal universitetus“
asignavimai padidinti 49,0 tūkst. Lt;
3. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studijų programą keičiančio
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studento studijoms finansuoti, perskirstymo tarp aukštųjų mokyklų metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m.
birželio 19 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studijų programą keičiančio studento studijoms finansuoti, perskirstymo tarp
aukštųjų mokyklų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ asignavimai sumažinti 22,9
tūkst. Lt.
Patikslinti asignavimai šiai programai 2010 metais iš viso sudarė 57004,1 tūkst. Lt.
Visos gautos lėšos programai vykdyti 57004,1 tūkst. Lt buvo panaudotos pagal patvirtintas
išlaidų sąmatas.
8.2.2. Programa 01.002. „Studentų rėmimas“
2010 metais studentų stipendijoms skirta 17157,0 tūkst. Lt. Lyginant su 2009 metais asignavimai stipendijoms sumažėjo 3558,0 tūkst. Lt. Per metus vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu
Nr. V-1673 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studentų,
2010 metais priimtų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose pagal universitetinių studijų programas, studijoms, tikslinėms skatinamosioms išmokoms, pedagogų
rengimo programų studentų tikslinėms stipendijoms ir rezidentūros (laipsnio nesuteikiančių) studijų studentų stipendijoms, paskirstymo pagal universitetus“ asignavimai
padidinti 58,0 tūkst. Lt;
2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studijų programą keičiančio
studento studijoms finansuoti, perskirstymo tarp aukštųjų mokyklų metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m.
birželio 19 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studijų programą keičiančio studento studijoms finansuoti, perskirstymo tarp
aukštųjų mokyklų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ asignavimai sumažinti 0,8
tūkst. Lt.
Patikslinti asignavimai šiai programai 2010 metais iš viso sudarė 17 214,2 tūkst. Lt.
Universitete stipendijos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009-05-12, Nr. 54-2140), Kauno medicinos universiteto senato 2010 m. sausio 22 d.
nutarimu Nr. 49-06 „Dėl Kauno medicinos universiteto pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatų“ ir Lietuvos veterinarijos akademijos rektoriaus 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl Lietuvos veterinarijos akademijos
dieninės ir nuolatinės studijų formų vientisųjų, pagrindinių ir antrosios studijų pakopos bei
rezidentūros studijų studentų stipendijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“.
Visos gautos lėšos programai vykdyti 17214,2 tūkst. Lt buvo panaudotos pagal patvirtintas
išlaidų sąmatas.
8.2.3. Programa 01. 088. „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“
2010 m. Specialiajai studijų ir mokslo plėtojimo programai vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1275 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl 2010 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“ buvo numatytas 37 515,0 tūkst.
Lt pajamų už teikiamas paslaugas planas. 2010 m. pirmame ketvirtyje Lietuvos Respublikos finansų ministerija 4210,2 tūkst. Lt padidino asignavimus (2009 metais gautos, bet nepanaudotos
lėšos ir 2009 metų lėšos gautos 2010 metais). Iš viso 2010 metams patvirtinta 41 725,2 tūkst. Lt.
Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai surinkta 37008,2 tūkst. Lt pajamų, t. y. 4947,1 tūkst. Lt daugiau nei praėjusiais metais.
Didelę dalį pajamų struktūroje sudaro gautos pajamos už studijų ir mokslo paslaugas 19367,6
tūkst. Lt, t. y. 54,17 proc.
Žymią šių pajamų dalį sudaro pajamos, gautos iš lietuvių studentų, mokančių už mokslą
9403,8 tūkst. Lt, t. y. 48,55 proc. Gautos pajamos iš užsienio studentų 2010 metais sudarė 6481,5
tūkst. Lt, t. y. 33,47 proc. pajamų, gautų už studijų ir mokslo paslaugas.
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Pajamos iš rezidentų, mokančių už mokslą, sudarė 965,0 tūkst. Lt, iš jų gautos iš užsienio
rezidentų 259,5 tūkst. Lt.
Kitos pajamos už studijas, įvairius kursus, stažuotes, perkvalifikavimą 2010 metais sudarė
2517,3 tūkst. Lt, iš jų pasirašius sutartis dėl specialistų kvalifikacijos kėlimo su Kazachstano
sveikatos apsaugos ministerija, Universitetas gavo 363,6 tūkst. Lt.
Iš kitos ūkinės veiklos Universitetas per ataskaitinį laikotarpį gavo 17640,6 tūkst. Lt. Žymią
dalį pajamų šioje grupėje sudaro pajamos iš Universiteto vaistinės – 9536,8 tūkst. Lt, iš Medicinos akademijos Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto klinikos – 2060,0 tūkst. Lt, pajamos
už žemės ūkio produkciją – 1012,0 tūkst. Lt, Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos teikiamas
paslaugas – 846,3 tūkst. Lt.
2010 m. Universiteto uždirbtų lėšų suvestinė pateikta 8.2.3.1 lentelėje.
8.2.3.1 lentelė
2010 m. pajamų už teikiamas paslaugas įvykdymas (tūkst. Lt)
Pajamų rūšis

Faktinis įvykdymas

1. Už studijų ir mokslo paslaugas

19367,6

Iš jų:
Pajamos iš užsienio studentų

6481,5

Pajamos iš mokančiųjų už mokslą

9403,8

Pajamos iš rezidentų, mokančių už mokslą

965,0

Kitos pajamos

2517,3

2. Kita ūkinė veikla

17640,6

Iš viso

37008,2

8.3. LSMU metinė programų pajamų ir išlaidų sąmata
ir šios sąmatos įvykdymo ataskaita
8.3.1 lentelėje ir 8.3.1 pav. pateikiama bendra Universiteto metinė programos 01.001. „Biomedicinos srities aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“, programos
01.002. „Studentų rėmimas“ ir programos 01.088. „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“ pajamų ir išlaidų sąmata ir šios sąmatos įvykdymo ataskaita.
Vykdant programas 01.001. ir 01.002. gauta asignavimų 74218,3 tūkst. Lt, patvirtinta išlaidų
sąmata – 74218,3 tūkst. Lt, patirta išlaidų – 74218,3 tūkst. Lt. Programos 01.088. vykdymui gauta asignavimų 38974,9 tūkst. Lt, patvirtinta išlaidų sąmata – 41725,2 tūkst. Lt, patirta išlaidų –
29778,0 tūkst. Lt. Skirtumas 9196,9 tūkst. Lt liko banke kaip asignavimų likutis.
8.3.1 lentelė
Universiteto metinė programų pajamų ir išlaidų sąmata
ir šios sąmatos įvykdymo ataskaita (tūkst. Lt)
Programos 01.001., 01.002.

Programa 01.088

Patvirtinta
sąmata

Įvykdymas

Patvirtinta
sąmata

Įvykdymas

x

74218,3

x

38974,9

1. Išlaidos:

73146,3

73146,3

38305,2

28561,5

1. Darbo užmokestis

36271,1

36271,1

9620,2

9208,6

1.2. Socialinio draudimo įmokos

11267,9

11267,9

3084,5

2997,4

1.3. Prekių ir paslaugų naudojimas:

8269,6

8269,6

25256,1

16074,8

Gauta asignavimų
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8.3.1 lentelės tęsinys
Universiteto metinė programų pajamų ir išlaidų sąmata
ir šios sąmatos įvykdymo ataskaita (tūkst. Lt)
Programos 01.001., 01.002.
Patvirtinta
sąmata

Įvykdymas

1.3.1. Mityba

Programa 01.088
Patvirtinta
sąmata

Įvykdymas

144,0

144,0

1.3.2. Medikamentai

57,9

57,9

244,7

207,7

1.3.3. Ryšių paslaugos

229,3

229,3

388,7

145,1

1.3.4. Transporto išlaikymas

67,9

67,9

471,5

379,6

1.3.5. Apranga ir patalynė

6,5

6,5

84,5

52,0

1.3.6. Spaudiniai

698,5

698,5

377,1

175,9

1.3.7. Kitos prekės

1924,5

1924,5

13323,6

9911,8

21,8

21,8

381,8

372,5

273,8

270,8

1.3.8. Komandiruotės
1.3.9. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto nuoma
1.3.10. Ilgalaikio materialiojo turto remontas

371,2

371,2

468,2

73,7

1,4

1,4

57,5

16,9

1.3.12. Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams ir komisinių išlaidos

4,7

4,6

1.3.13. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas

9,7

9,7

1.3.14. Veiklos nuoma

28,0

28,0

1.3.11. Kvalifikacijos kėlimas

1.3.15. Komunalinės paslaugos

3896,1

3896,1

5801,7

1658,2

1.3.16. Kitos paslaugos

994,5

994,5

3196,6

2624,3

1.4. Darbdavių socialinė parama

123,5

123,5

76,3

66,3

1.5. Kitos išlaidos:

17214,2

17214,2

268,1

214,4

1.5.1. Stipendijoms

17214,2

17214,2

245,0

191,4

23,1

23,0

3420,0

1216,5

2.1. Gyvenamieji namai

117,2

92,5

2.2. Negyvenamieji pastatai

451,0

59,3

2.3. Transporto priemonės

64,0

50,3

2678,4

908,8

2.5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

19,0

19,0

2.6. Kompiuterinė programinė įranga (KPĮ), KPĮ
licencijos

87,9

84,1

2.7. Kitas nematerialusis turtas

2,5

2,5

41725,2

29778,0

1.5.2. Kitiems einamiesiems tikslams
2. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos:

2.4. Kitos mašinos ir įrenginiai

Iš viso

1072,0

1072,0

74218,3

1072,0

1072,0

74218,3
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Darbo užmokestis ir socialinės
pašalpos; 43,91

Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidos; 2,20
Stipendijos; 16,74

Socialinio draudimo
įmokos; 13,72

Išlaidos prekėms, paslaugoms ir
kitiems einamiesiems tikslams; 23,43

8.3.1. pav. 2010 m. Universiteto išlaidų struktūra (proc.)

Universiteto išlaidų struktūroje dominuoja išlaidos darbo užmokesčiui kartu su socialinėmis
pašalpomis ir socialinio draudimo įmokomis, tai sudaro 57,64 proc. visų išlaidų; 16,76 proc. visų
išlaidų sudaro stipendijos, kitos išlaidos – 23,40 proc. Studijų bei mokslo bazei modernizuoti bei
plėsti Universitetas skyrė 2,20 proc. lėšų.
8.3.1. Programų 01.001., 01.002., 01.088. lėšų panaudojimas pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos
straipsnius
Analizuodami programos lėšų panaudojimą pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius,
matome tą pačią tendenciją kaip ir ankstesniais metais. Žymią dalį Universiteto išlaidų struktūroje sudaro darbo užmokestis, socialinės pašalpos ir socialinio draudimo įmokos – 47662,5
tūkst. Lt, stipendijos studentams – 17214,2 tūkst. Lt.
Kitoms išlaidoms išleista 8269,6 tūkst. Lt, iš jų už komunalines paslaugas – 3896,1 tūkst. Lt,
kitas prekes – 1924,5 tūkst. Lt, kitas paslaugas – 774,6 tūkst. Lt, spaudinius – 698,5 tūkst. Lt,
ilgalaikio materialiojo turto einamąjį remontą – 371,2 tūkst. Lt, ryšių paslaugas – 229,3 tūkst.
Lt, 219,9 tūkst. Lt į internatūros bazes pervesta darbo užmokesčio internų vadovams, už kitų
prekių ir paslaugų naudojimą – 155,5 tūkst. Lt.
Asignavimai ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sudarė 1072,0 tūkst. Lt. Šie
asignavimai skirti Medicinos akademijos Anatomijos instituto infrastruktūrai atnaujinti ir plėsti. Visos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
Valstybės tiesioginių asignavimų išlaidų struktūra, pateikta 8.3. pav., iliustruoja, jog 2010
metais Universiteto fakultetams skirtų valstybės biudžeto tiesioginių asignavimų 64,22 proc. išleista darbo užmokesčiui, socialinėms pašalpoms ir socialinio draudimo įmokoms, 23,19 proc. –
studentų, doktorantų, rezidentų stipendijoms, išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti sudarė
11,14 proc., materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 1,45 proc.
Kaip ir ankstesniais metais Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos lėšos buvo
naudojamos sumokėti už darbą su mokančiais už mokslą studentais, rezidentais, stažuotojais,
sveikatos priežiūros specialistais. Tam panaudota 12272,3 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį
išlaidos prekėms ir paslaugoms sudarė 16074,8 tūkst. Lt. Stipendijoms ir kitiems einamiesiems
tikslams išmokėta 214,4 tūkst. Lt. Per 2010 metus materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos sudarė 1216,5 tūkst. Lt.
8.3.2. LSMU Darbo užmokesčio fondo panaudojimas
Kadangi didžiausią dalį išlaidų struktūroje sudaro darbo užmokestis, šioje dalyje pateikiama
darbo užmokesčio įvykdymo analizė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1275
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl 2010 metų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sąmatoje 2010 m. sausio 1 d. patvirtintas 46512,0 tūkst. Lt. darbo užmokestis.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1673
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studentų, 2010 metais priimtų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose pagal universitetinių studijų progra142

mas, studijoms, tikslinėms skatinamosioms išmokoms, pedagogų rengimo programų studentų
tikslinėms stipendijoms ir rezidentūros (laipsnio nesuteikiančių) studijų studentų stipendijoms,
paskirstymo pagal universitetus“ asignavimai darbo užmokesčiui padidinti 1782,0 tūkst. Lt;
pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto departamento pažymas apie biudžeto
pakeitimus asignavimai sumažinti 2402,7 tūkst. Lt.
Patikslinti asignavimai darbo užmokesčiui 2010 metų pabaigoje sudarė 45 891,3 tūkst. Lt.
Universiteto darbo užmokesčio fondo faktinis įvykdymas – 45479,7 tūkst. Lt.
2010 metais dėstytojų, mokslo darbuotojų darbo užmokesčio fondas sudarė 28095,5 tūkst.
Lt, t. y. 61,78 proc., studijas ir mokslą aptarnaujančio personalo – 3692,1 tūkst. Lt, t. y. 8,12 proc.,
administracijos ir ūkio personalo – 13692,1 tūkst. Lt, t. y. 30,10 proc.
Darbo užmokesčio fondo pasiskirstymas pateiktas 8.3.2.1 lentelėje ir 8.3.2.1 pav.
8.3.2.1 lentelė
Universiteto darbo užmokesčio fondo pasiskirstymas 2010 m. (tūkst. Lt)
Programa 01.01.

Programa 01.88.

Iš viso 01.01., 01.88. programose

23075,2

5020,3

28095,5

Procentais

63,62

54,52

61,78

Studijas ir mokslą aptarnaujantis personalas

3353,2

338,9

3692,1

9,24

3,68

8,12

Administracija, ūkio personalas

9842,7

3849,4

13692,1

Procentais

27,14

41,80

30,10

36271,1

9208,6

45479,7

100,0

100,0

100,0

Dėstytojai, mokslo darbuotojai

Procentais

Iš viso
Procentai
Administracija, ūkio
personalas; 30,10

Dėstytojai, mokslo
darbuotojai; 61,78

Studijas ir mokslą
aptarnaujantis
personalas; 8,12
8.3.2.1 pav. Darbo užmokesčio fondo pasiskirstymas pagal personalo grupes 2010 m. (proc.)

8.3.4. LSMU prekių ir paslaugų naudojimas
2010 m. Universitetas 24344,4 tūkst. Lt panaudojo prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.
8.4. pav. pateikta išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra. Didžiausią išlaidų dalį sudaro išlaidos kitoms prekėms – 11836,3 tūkst. Lt. 5554,3 tūkst. Lt išleista komunalinėms paslaugoms
apmokėti, 3618,8 tūkst. Lt – kitoms paslaugoms, 874,4 tūkst. Lt – spaudiniams įsigyti ir 2460,6
tūkst. Lt – ilgalaikio materialiojo turto remontui, transporto išlaikymui, komandiruotėms, ryšių
paslaugoms, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai, medikamentams ir kitoms
prekėms, paslaugoms įsigyti.
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8.3.4.1 pav. Išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra 2010 m. (proc.)

8.3.5. LSMU Stipendijų fondo naudojimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1275
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl 2010 metų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sąmatoje 2010 m. sausio 1 d. patvirtintas 17 402,0 tūkst. Lt stipendijų fondas. Patikslinti asignavimai stipendijoms 2010 metų pabaigoje sudarė 17405,6 tūkst. Lt.
Universiteto stipendijų fondo faktinis įvykdymas – 17405,6 tūkst. Lt.
2010 metais 1794,4 tūkst. Lt išmokėta skatinamosioms stipendijoms, 12203,2 tūkst. Lt – internų ir rezidentų stipendijoms ir 3358,0 tūkst. Lt – doktorantų stipendijoms, 50,0 tūkst. Lt – vardinėms stipendijoms. Stipendijų fondo pasiskirstymas pateiktas 8.3.5.1 pav.
Doktorantai; 19,29

Pirmosios, antrosios pakopų ir
vientisųjų studijų studentai; 10,60
Internai,
rezidentai;
70,11

8.3.5.1 pav. Stipendijų fondo pasiskirstymas

8.3.6. LSMU materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
8.3.6.1 lentelėje pavaizduotos panaudotos valstybės biudžeto asignavimų lėšos materialiajam
ir nematerialiajam turtui įsigyti.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Anatomijos instituto infra
struktūros atnaujinimo ir plėtros investiciniam projektui vykdyti gauta 1072,0 tūkst. Lt (programa 01.001.). Iš gautų lėšų įsigytas transmisinis elektroninis mikroskopas.
Iš Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos lėšų (programa 01.088.) materialiojo ir
nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms apmokėti per ataskaitinį laikotarpį skirta 1216,5 tūkst.
Lt. Didžiausią išlaidų dalį sudaro kompiuterinei ir organizacinei technikai panaudotos lėšos –
393,1 tūkst. Lt, medicininei įrangai – 287,8 tūkst. Lt.
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8.3.6.1 lentelė
Universiteto fakultetų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas 2010 m. (tūkst. Lt)
Pavadinimas

Programa 01.88.

Iš viso

Negyvenamieji pastatai

59,3

59,3

Gyvenamieji namai

92,5

92,5

Kompiuterinė ir organizacinė technika

393,1

393,1

Medicininė įranga

287,8

287,8

158,7

1230,7

Transporto priemonės

50,3

50,3

Baldai

69,2

69,2

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

19,0

19,0

Nematerialusis turtas

86,6

86,6

1216,5

2288,5

Kitos mašinos ir įrenginiai

Iš viso

Programa 01.01.

1072,0

1072,0

8.4. Programų 01.001., 01.002., 01.088. įgyvendinimo rezultatai
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas savo veiklą planavo ir vykdė įgyvendindamas strateginį veiklos planą. Universiteto strateginis tikslas „Vykdyti biomedicinos srities studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo bei technologijų lygį
atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją; ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę; darniai plėtoti įvairių sričių
mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengti
mokslininkus, vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą; mokslo ir kitose srityse bendradarbiauti su
užsienio partneriais; bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, moksline šviečiamąja ir kita kultūrine veikla skatinti regionų ir visos šalies raidą; ugdyti švietimui, mokslui ir
kultūrai imlią visuomenę, gebančią veiksmingai naudotis mokslu ir konkuruoti aukšto lygio
technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje“.
Universitetas įgyvendindamas strateginį tikslą vykdė programas:
1. Programa 01.001. „Biomedicinos srities aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“;
2. Programa 01.002. „Studentų rėmimas“;
3. Programa 01.088. „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“.
8.4.1 lentelėje pateikiame išsamų programos 01.001. „Biomedicinos srities aukščiausiosios
kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ lėšų naudojimą pagal numatytus uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.
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8.4.1 lentelė
„Biomedicinos srities aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo“
programos lėšų panaudojimas 2010 m.
Tikslas, uždavinys, priemonė

Pavadinimas

1-asis tikslas

Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų plėtrą atsižvelgiant į
Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų programų raidą
ir perspektyvą, užtikrinti specialistų rengimo kokybę, vykdyti aukšto
lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

57004,1

1-asis uždavinys

Rengti aukščiausiosios kvalifikacijos medicinos ir sveikatos specialistus bei mokslininkus

33047,0

1-oji priemonė

Užtikrinti aukščiausiosios kvalifikacijos medicinos ir sveikatos visų
studijų pakopų specialistų rengimą

33047,0

2-asis uždavinys

Plėtoti fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos, socialinių
ir fizinių mokslų tyrimus sukuriant jiems vykdyti šiuolaikinę mokslo
tyrimų materialinę bazę Medicinos akademijos fakultetuose ir mokslo institutuose

10631,1

1-oji priemonė

Vykdyti biomedicinos, socialinių ir fizinių mokslo sričių tyrimus Medicinos akademijos fakultetuose

5421,9

2-oji priemonė

Remti Medicinos akademijos Mokslo fondo veiklą

3-oji priemonė

Vykdyti biomedicinos srities mokslinius tyrimus Biomedicininių tyrimų
institute

4-oji priemonė

Vykdyti endokrinologinius mokslinius tyrimus Endokrinologijos institute

595,0

5-oji priemonė

Vykdyti aukšto lygio fundamentaliuosius, epidemiologinius ir klinikinius tyrimus Kardiologijos institute

1978,4

6-oji priemonė

Vykdyti mokslinius tyrimus Psichofiziologijos ir reabilitacijos institute

863,8

3-asis uždavinys

Užtikrinti Medicinos akademijos materialinės bazės stiprinimą, renovavimą, plėtrą

1072,0

1-oji priemonė

Tęsti Anatomijos instituto infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektą

1072,0

4-asis uždavinys

Rengti aukščiausiosios kvalifikacijos veterinarinės medicinos, gyvulininkystės ir maisto saugos krypčių specialistus

7550,0

1-oji priemonė

Užtikrinti aukščiausiosios kvalifikacijos veterinarijos gydytojų, gyvulininkystės, maisto saugos specialistų, doktorantų ir rezidentų rengimą

7550,0

5-asis uždavinys

Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei
eksperimentinės plėtros darbus, lemiančius valstybės veterinarijos ir
gyvulininkystės pažangą

4704,0

1-oji priemonė

Vykdyti Veterinarijos akademijoje fundamentinius, taikomuosius ir
plėtros mokslinius tyrimus

3130,0

2-oji priemonė

Vykdyti Gyvulininkystės instituto fundamentinius, taikomuosius
mokslinius tyrimus bei plėtoti instituto mokslinę bazę

1161,0

3-oji priemonė

Vykdyti Veterinarijos instituto fundamentinius, taikomuosius mokslinius tyrimus bei plėtoti instituto mokslinę bazę

Iš viso programai
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Panaudota
lėšų
(tūkst. Lt)

12,8
1759,2

413,0
57004,1

8.4.2 lentelėje pateikiame išsamų programos 01.002. „Studentų rėmimas“ lėšų naudojimą pagal numatytus uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.
8.4.2 lentelė
„Studentų rėmimas“ programos lėšų panaudojimas 2010 m.
Tikslas, uždavinys, priemonė

Pavadinimas

1-asis tikslas

Teikti Universiteto pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų valstybės finansuojamiems studentams finansinę paramą

17214,2

1-asis uždavinys

Užtikrinti paramą Medicinos akademijos studentams skiriant stipendijas ir tenkinant kitus jų poreikius

15731,2

1-oji priemonė

Teikti paramą pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams skiriant stipendijas ir tenkinant kitus jų poreikius

1155,1

2-oji priemonė

Teikti paramą doktorantams skiriant stipendijas ir tenkinant kitus jų
poreikius

2823,7

3-oji priemonė

Teikti paramą rezidentams skiriant stipendijas ir tenkinant kitus jų
poreikius

11752,4

2-asis uždavinys

Užtikrinti paramą Veterinarijos akademijos studentams skiriant
stipendijas ir tenkinant kitus jų poreikius

1483,0

1-oji priemonė

Teikti paramą pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, doktorantams ir rezidentams skiriant stipendijas ir tenkinant
kitus jų poreikius

1483,0

Iš viso programai

Panaudota
lėšų
(tūkst. Lt)

17214,2

8.4.3 lentelėje pateikiame išsamų programos 01.088. „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo
programa“ lėšų naudojimą pagal numatytus uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.
8.4.3 lentelė
Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos lėšų panaudojimas 2010 m.
Tikslas, uždavinys, priemonė

Pavadinimas

Panaudota
lėšų
(tūkst. Lt)

1-asis tikslas

Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų plėtrą atsižvelgiant į
Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų programų raidą
ir perspektyvą, užtikrinti specialistų rengimo kokybę, vykdyti aukšto
lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

16414,8

1-asis uždavinys

Rengti Medicinos akademijoje biomedicinos srities specialistus ir
mokslininkus valstybės nefinansuojamose vietose, tobulinti medicinos ir sveikatos priežiūros specialistus ir juos perkvalifikuoti

11726,5

1-oji priemonė

Užtikrinti aukščiausiosios kvalifikacijos medicinos ir sveikatos specialistų rengimą, jų tobulinimą ir perkvalifikavimą valstybės nefinansuojamose vietose

10833,0

2-oji priemonė

Remti Medicinos akademijos Mokslo fondo veiklą

312,6

3-oji priemonė

Užtikrinti Universiteto leidžiamo prestižinio periodinio mokslinio
žurnalo „Medicina“ leidybą

242,4

4-oji priemonė

Užtikrinti vardinių ir skatinamųjų stipendijų mokėjimą Medicinos
akademijos studentams

191,3
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8.4.3 lentelės tęsinys
Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos lėšų panaudojimas 2010 m.
Tikslas, uždavinys, priemonė

Pavadinimas

5-oji priemonė

Remti Medicinos akademijos studentų kultūrinės, sportinės ir visuomeninės veiklos organizavimą

65,0

6-oji priemonė

Užtikrinti išmokų mokėjimą Medicinos akademijos profesoriams emeritams

82,2

2-asis uždavinys

Užtikrinti materialinės bazės stIprinimą, renovavimą, plėtrą Medicinos akademijoje

1013,9

1-oji priemonė

Užtikrinti bendrabučių atnaujinimo programos vykdymą

2-oji priemonė

Aprūpinti studijų procesą ir mokslinių tyrimų plėtrą bei administracinius padalinius reikiama įranga bei kitomis priemonėmis

845,4

3-oji priemonė

Tęsti Medicinos akademijos studijų bazės atnaujinimą renovuojant
patalpas, pritaikyti aplinką neįgaliesiems

103,2

3-asis uždavinys

Vykdyti Veterinarijos akademijoje bei jos institutuose užsakomuosius mokslinius tyrimus, specialistų valstybės nefinansuojamose vietose rengimą, kvalifikacijos kėlimą bei materialinės bazės stiprinimą

3674,4

1-oji priemonė

Atlikti užsakomuosius mokslinius tematinius laboratorinius tyrimus,
rengti veterinarinės medicinos, gyvulininkystės ir maisto saugos specialistus valstybės nefinansuojamose vietose, vykdyti ūkinę veiklą

2409,2

2-oji priemonė

Vykdyti ilgalaikio turto įrangos įsigijimą

3-oji priemonė

Atlikti Gyvulininkystės instituto mokslinius ir laboratorinius tyrimus,
vykdyti tęstinį mokymą, kitą ūkinę veiklą ir ilgalaikio turto įrangos
įsigijimą

4-oji priemonė

Atlikti Veterinarijos instituto mokslinius ir laboratorinius tyrimus,
vykdyti tęstinį mokymą, kitą ūkinę veiklą ir ilgalaikio turto įrangos
įsigijimą

2-asis tikslas

Plėtoti ir teikti kitas, su Universiteto pagrindine veikla susijusias, mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims

13363,2

1-asis uždavinys

Plėtoti ir teikti kitas, su Universiteto pagrindine veikla susijusias,
mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims Medicinos
akademijoje

12606,2

1-oji priemonė

Plėtoti save išlaikančių struktūrinių padalinių veiklą ir teikti kitas, su
Universiteto pagrindine veikla susijusias, mokamas paslaugas Medicinos akademijos fakultetuose

10343,4

2-oji priemonė

Plėtoti ir teikti kitas, su Universiteto pagrindine veikla susijusias, mokamas paslaugas Kardiologijos institute

267,3

3-oji priemonė

Plėtoti ir teikti kitas, su Universiteto pagrindine veikla susijusias, mokamas paslaugas Psichofiziologijos ir reabilitacijos institute

1995,5

2-asis uždavinys

Teikti mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims Veterinarijos akademijoje

757,0

1-oji priemonė

Vykdyti gyvūnų ligų prevenciją ir gydymą bei kitas mokamas paslaugas

233,0

2-oji priemonė

Vykdyti gyvulininkystės specialistų, ūkininkų ir veterinarijos gydytojų
tęstinį mokymą ir studentų praktinį rengimą

524,0

Iš viso programai
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Panaudota
lėšų
(tūkst. Lt)

65,3

186,2
1079,0

0,0

29778,0

Pirmajam programos tikslui – „Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų plėtrą atsižvelgiant į Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų programų raidą ir perspektyvą,
užtikrinti specialistų rengimo kokybę, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą“ išleista 16414,8 tūkst. Lt, antrajam programos tikslui – „Plėtoti ir teikti kitas, su Universiteto pagrindine veikla susijusias, mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims“
išleista 13363,2 tūkst. Lt.
8.4.4 lentelėje pateikiami programos „Biomedicinos srities aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“, „Studentų rėmimas“ bei „Specialioji studijų ir mokslo
plėtojimo programa“ įgyvendinimo rezultatai.
8.4.4 lentelė
Programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijus

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
proc.

0,15

0,16

106,67

Efekto:
E-01-1

Į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto programas I–IV
pageidavimu paduotų prašymų skaičiaus santykis su tais
metais įgijusių vidurinį išsilavinimą asmenų, pateikusių
prašymus stoti į aukštąsias mokyklas, skaičiumi
Rezultato:

R-001-01-1

Baigusių medicinos ir sveikatos bei veterinarijos ir gyvulininkystės technologijos studijas specialistų (įskaitant
doktorantus ir rezidentus) skaičius

1197

1274

106,43

R-001-01-2

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų mokslo dakarų
rengimo efektyvumas – apgintų disertacijų skaičius nuo
planuotų tais metais apginti

70

88

125,71

Produkto:
P-001-01-01-

Studijuojančiųjų pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje pakopose
bei vientisosiose studijose skaičius Medicinos akademijoje

3850

3899

101,27

P-001-01-01-

Tarptautinių duomenų bazių mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam doktorantui (MII ir TDB straipsniai)

0,30

0,6

200

P-001-01-01-

Doktorantų publikacijų (straipsniai rinkiniuose, tezės,
mokomosios knygos ir pan.) skaičius, tenkantis vienam
doktorantui

2

3

150

P-001-01-02-

Tarptautinių duomenų bazių mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam mokslininko etatui (MII ir TDB
straipsniai)

0,30

0,37

123,33

P-001-01-02-

Paremtų mokslininkų ir/ar jų grupių skaičius

5

5

100

P-001-01-03-

Investicinių lėšų panaudojimo procentas

100

100

100

P-001-01-04-

Studijuojančiųjų pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje pakopose
bei vientisosiose studijose skaičius Veterinarijos akademijoje

1022

1576

154,21

P-001-01-04-

Išleistų vadovėlių, metodinių priemonių bei mokslinių
leidinių skaičius

12

19

158,33

P-001-01-04-

Litnet tarptautinio ryšio kanalo pralaidumas MBps

34

34

100

P-001-01-05-

Straipsnių žurnaluose su ISI koeficientu skaičius mokslininko etatui

0,60

0,7

116,67

P-001-01-05-

Straipsnių kituose tarptautiniuose žurnaluose skaičius
mokslininko etatui

0,25

0,25

100

149

8.4.4 lentelės tęsinys
Programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijus

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
proc.

P-001-01-05-

Straipsnių recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose
skaičius mokslininko etatui

0,10

0,1

100

P-001-01-05-

Konferencijų tezių skaičius mokslininko etatui

0,28

0,28

100

35

37,4

106,86

Rezultato:
R-002-01-1

Paramos užtikrinimas visų studijų pakopų studentams
(proc.)
Produkto:

P-002-01-01-

Pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentų
skatinimui skirtų lėšų panaudojimas (proc.)

100

100

100

P-002-01-01-

Doktorantų paramai skirtų lėšų panaudojimas (proc.)

100

100

100

P-002-01-01-

Rezidentų paramai skirtų lėšų panaudojimas (proc.)

100

100

100

P-002-01-02-

Studentų gaunamų stipendijų iš valstybės biudžeto lėšų
panaudojimas (proc.)

100

100

10

Rezultato:
R-088-01-1

Baigusių medicinos ir sveikatos bei veterinarijos ir gyvulininkystės technologijos studijas specialistų (įskaitant
doktorantus ir rezidentus) skaičius

300

297

99,00

R-088-02-1

Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos lėšų
dalis Universiteto vykdomose programose (proc.)

30

32,5

108,33

Produkto:
R-088-01-01-

Studijuojančiųjų pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų
bei vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamose vietose
skaičius Medicinos akademijoje

1520

1506

99,08

R-088-01-01-

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų, kurie kels
kvalifikaciją organizuotuose sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, skaičius

1700

1883

110,76

R-088-01-01-

Išleistų mokslinio periodinio žurnalo „Medicina“ numerių
skaičius

12

12

100

R-088-01-01-

Organizuotų sporto ir meno, studentų visuomeninių organizacijų renginių skaičius

110

135

122,73

R-088-01-01-

Profesorių emeritų skaičius

5

5

100

R-088-01-02-

Renovuojamų pastatų skaičius

2

2

100

R-088-01-03-

Studijuojančiųjų valstybės nefinansuojamose vietose skaičius Veterinarijos akademijoje

573

557

97,21

R-088-01-03-

Renovuojamų patalpų renovavimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto lėšų panaudojimas (proc.)

100

100

100

R-088-02-01-

Pajamų iš ūkinės veiklos ir visų pajamų, gautų už teikiamas
paslaugas, santykis

0,25

0,47

188

R-088-02-02-

Gydytų gyvūnų skaičius

3800

3450

90,79

R-088-02-02-

Mokytų gyvulininkystės specialistų, ūkininkų ir veterinarijos gydytojų pagal tęstinio mokymo programas skaičius

3400

4361

128,26

150

Pagrindinės vertinimo kriterijų neįvykdymo priežastys:
Programos „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“:
• Studijuojančiųjų valstybės nefinansuojamose vietose skaičius įvykdytas 97,21 proc. todėl, kad studentai dėl mokesčio už mokslą nutraukia studijas savo noru, taip pat dėl
nepažangumo buvo išbraukti iš studentų sąrašų. Be to, Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakultete jau penkti metai nuolat mažėja priimtųjų į bakalauro
studijas skaičius.
• Gydytų gyvūnų skaičius 2010 m. buvo 350 mažesnis nei planuota. Šis vertinimo kriterijus
įvykdytas 90,79 proc. Tam įtakos turėjo ekonominė krizė. Be to, pavasarį vykstant operacinių ir gydymo patalpų remontui klinika negalėjo dirbti visu pajėgumu. Prasidėjus
statybos darbams Veterinarijos akademijos kieme, pasikeitė įvažiavimas (ne iš Tilžės g.,
o iš Radvilų dvaro g.), kuris yra labai nepatogus ir klaidus, į kliniką. Be to, reikia pažymėti, kad mieste smarkiai padaugėjo veterinarinių klinikų (jei metų pradžioje buvo 18,
tai pabaigoje – 39), o tai savo ruožtu žymiai padidino konkurenciją. Gyvūnų šeimininkai
rutininėms procedūroms (vakcinacijos, kastracijos) renkasi arčiau esančias gydyklas su
patogesniu privažiavimu.

8.5. Kitos tikslinės paskirties lėšos
2010 metais gautos lėšos už vykdomus mokslo užsakomuosius darbus, tarptautinius projektus, mokslines praktines programas, kitus projektus bei gautos paramos lėšos sudaro 28167,4
tūkst. Lt.
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų vykdymui gauta 14704,0 tūkst. Lt, iš jų
11505,7 tūkst. Lt – projektui „Santakos slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-001 vykdyti, 420,9 tūkst. Lt – projektui „Psichikos
sutrikimų prevencijos užtikrinimas Lietuvoje, tobulinant bendrosios praktikos gydytojų kompetenciją“ Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-092.
Valstybinis studijų fondas 2010 metais skyrė 2406,4 tūkst. Lt, iš jų Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programai vykdyti – 1847,4 tūkst. Lt, skatinamosioms ir Erazmus
stipendijoms – 559,0 tūkst. Lt.
Lietuvos mokslo taryba mokslinių tyrimų projektams, vykdomiems pagal nacionalinę mokslo
programą „Lėtinės neinfekcinės ligos“ ir projektams, vykdomiems pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų iniciatyva pateikti projektai“, skyrė 2195,0 tūkst. Lt.
Vykdydamas sutartis su užsienio partneriais, Universitetas gavo 2061,6 tūkst. Lt finansavimą.
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai skyrė 1592,9 tūkst. Lt.
Iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos gauta 1080,5 tūkst. Lt, iš jų 737,1
tūkst. Lt – projektui „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų
infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ įgyvendinti, 169,9 tūkst. Lt – Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programai.
Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gauta 958,9 tūkst. Lt programai „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa profesinio mokymo ir informavimo
veikla“ vykdyti, moksliniams tyrimams, leidiniams.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija skyrė 640,0 tūkst. Lt Veterinarijos akademijos
Gyvulininkystės institutui.
2010 metais gautos paramos lėšos sudarė 604,7 tūkst. Lt. Didžiausios iš jų yra šios: UAB
„Merc Sharp & Dohme“ 172,0 tūkst. Lt parama teikta sveikatingumo renginiui „Pasirūpink ir
savo sveikata“, UAB „Krizių tyrimo centras“ 165,0 tūkst. Lt – LSMU studijų, mokslo, neformalaus švietimo projektui įgyvendinti Medicinos akademijos Kardiologijos klinikoje, UAB „Berlin
Chemie Menarini Baltic“ parama 49,0 tūkst. Lt teikta Medicinos akademijos materialinei bazei
atnaujinti ir renovuoti.
Kaip ir pernai, Sveikatos apsaugos ministerija skyrė lėšų Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo programai – 166,6 tūkst. Lt. 55,0 tūkst. Lt finansavo
Nacionalinės vaistų politikos programą.
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8.6. Išvados
Universitetas 2010 metais, kaip ir ankstesniais, sugebėjo laiku atsiskaityti su darbuotojais,
studentais, kitais kreditoriais. Taip pat taupiai naudojo pinigines lėšas ir kitą turtą.
LSMU veiklos ataskaitos įgalina analizuoti, priimti sprendimus dėl tolesnės Universiteto veiklos, valdymo siekiant taupumo ir efektyvumo.
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9. INFRASTRUKTŪROS TARNYBOS
Pagrindiniai Universiteto infrastruktūros tarnybų uždaviniai yra studijų ir mokslo bazės plėtra, bazės atnaujinimas ir tobulinimas, pastatų eksplotacija ir priežiūra, universiteto turto valdymas bei studentų apgyvendinimo paslaugos ir jų kokybės gerinimas.
Reorganizavus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją sujungimo
būdu nuo 2010 metų rugsėjo 1 d. buvo įsteigtas naujas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
Buvusios KMU ir LVA ūkio tarnybos taip pat reorganizuotos ir naujame Universitete įsteigtos
naujos keturios tarnybos, t.y.: Apgyvendinimo paslaugų, Turto valdymo, Statybų ir investicijų,
ir Pastatų eksploatavimo ir remonto.

9.1. Statybų ir investicijų tarnyba
Tarnybos tikslai ir uždaviniai
• LSMU naujų infrastruktūros objektų statyba, esamų objektų rekonstrukcija, kapitalinis
remontas, siekiant užtikrinti universiteto bazės vystymą ir kokybės gerinimą.
• Įvairių finansavimo šaltinių lėšų įsisavinimas, skirtas LSMU infrastruktūros objektų statybai.
• Organizuoti ir užtikrinti LSMU vykdomų statybų technologinį procesą bei savalaikį jų
užbaigimą.
• Organizuoti projektinės ir kitos dokumentacijos LSMU statybų objektams rengimą, tvarkymą, savalaikį derinimą valstybinėse institucijose. Užtikrinti tinkamą Tarnybos dokumentų tvarkymą, naudojimą ir saugojimą.
Studijų ir mokslo bazės atnaujinimas ir tobulinimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. lapkričio 12 d. priėmė nutarimą Nr. 1170 ,,Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) ,,Santaka“ plėtros programos patvirtinimo“,
kuriuo Universitetui numatoma skirti 53 mln. litų ES SF paramos lėšų nacionaliniam atviros prieigos Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrui įkurti ir įrengti. 2009 m. gruodžio
mėnesį buvo pasirašyta šio centro paslaugų atlikimo ir statybos darbų rangos sutartis. 2010 metais pasirašyta paramos sutartis dėl šio projekto finansavimo bei pradėti naujo pastato statybos
darbai. Per 2010 metus atlikta naujo pastato statybos darbų už 10,517 tūkst. litų. Veterinarijos
akademija 2010 metais pradėjo vykdyti „Nemuno“ slėnio programą.
2010 metais toliau buvo įgyvendinamas LSMU MA Anatomijos instituto studijų ir mokslo
bazės infrastruktūros atnaujinimo investicinis projektas, kuriam įgyvendinti buvo skirta 1072,0
tūkst. litų, už kuriuos buvo įsigyta mokslinės tiriamosios įrangos.
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9.1.1. lentelė
2010 metais įgyvendinti projektai ir darbai
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Darbų vertė,
Lt

Pastabos

1.

„Santakos“ slėnio sukūrimo projektas

1.1.

„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų
centro statybos darbai (Eivenių g. 4/ Sukilėlių pr. 17)

10 383 115,62

Darbai atlikti

1.2.

Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė

46 101,00

Darbai atlikti

1.3.

Statinio projekto vykdymo priežiūra

45 367,00

Darbai atlikti

1.4.

Statybos techninė priežiūra

43 305,01

Darbai atlikti

Iš viso:
10 517 888,74
2.

Anatomijos instituto infrastruktūros atnaujinimas

2.1.

Mokslinės tiriamosios įrangos ir baldų įsigijimas

3.

„Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programos II etapas“

3.1.

MA 2-ojo Bendrabučio (M. Jankaus g. 2) III a. tualetų, IV a. tualetų
ir virtuvės remonto bei apdailos darbai. I a. koridoriaus apdailos
darbai ir magistralinių vamzdynų pakeitimas

432 835,00

Darbai atlikti

3.2.

MA 4-ojo Bendrabučio (J. Lukšos-Daumanto g. 6) virtuvių, koridorių bei foje apdailos darbai.

331 842,00

Darbai atlikti

3.3.

MA 5-ojo Bendrabučio (Sukilėlių pr. 53) virtuvių apdailos darbai.
Pastato medinių langų pakeitimas į plastikinius (išskyrus laiptinę)

604 955,00

Darbai atlikti

1 072 000,00

Atlikta

MA Iš viso:
1 369 632,00
3.4

VA studentų bendrabučių Sąjungos a.5A ir Lampėdžių g. 15 dušų,

persirengimo patalpų, sanitarinių mazgų, holo, dalies kambarių bei kitų patalpų remonto darbai

VA Iš viso:
570 200,00

Darbai atlikti

LSMU Iš
viso:
1 939 836,00
4.

VA Stambiųjų gyvulių klinikos maniežo stiklinio stogo restauravimo-remonto darbai.

4.1.

Kultūros paveldo departamentas skyrė 187.000 Lt., Akademija
60.000 Lt. 2011 m. planuojama toliau tęsti čerpinio stogo restauravimo darbus

247 000,00

Darbai atlikti

9.2. Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnyba
Tarnybos struktūra
Iki 2010 m. rugsėjo 01 d.Pastatų remonto skyrius buvo KMU Ūkio tarnybos padalinys, analogiškas padalinys buvo ir LVA. Susijungus dviem aukštosioms mokykloms, Kauno medicinos
universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai, ir susikūrus naują Lietuvos sveikatos mokslų
universitetą, intensyvus abiejų institucijų ūkio tarnybas buvo suformuota Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnyba. Ji pagal savo funkcijas suskirstyta į keturis skyrių:
• Medicinos akademijos inžinerinių įrenginių eksploatavimo skyrius;
• Medicinos akademijos statinių remonto skyrius;
• Veterinarijos akademijos inžinerinių įrenginių eksploatavimo skyrius;
• Veterinarijos akademijos statinių remonto ir aplinkos priežiūros skyrius.
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Tarnybos pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos
• Užtikrinti normalias Universiteto studentų bei darbuotojų darbo sąlygas;
• Planuoti, organizuoti ir vykdyti einamuosius pastatų, patalpų, inžinerinių tinklų, įvairių
Universiteto veikloje naudojamų įrenginių remonto darbus;
• Aktyviai dalyvauti, teikti informaciją bei siūlymus rengiant bei įgyvendinant įvairius statinių kapitalinio remonto, rekonstravimo, tvarkybos (restauravimo) ir naujos statybos
projektus;
• Planuoti, organizuoti ir vykdyti inžinerinių tinklų kapitalinį remontą bei rekonstravimą;
• Aktyviai dalyvauti prižiūrint arba vykdyti priežiūrą, kai pastatų, patalpų, inžinerinių
tinklų ir įrenginių remonto darbus atlieka kitos organizacijos (rangovai);
• Operatyviai šalinti įvairius statinių konstrukcijų, jų detalių, inžinierinių sistemų, įrenginių, prietaisų gedimus arba organizuoti jų remontą pasikviečiant specialistus;
• Tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti šilumos, vandentiekio, nuotekų, elektros energijos tiekimo bei silpnų srovių tinklus;
• Kasmet parengti Universiteto pastatus šildymo sezonui;
• Įvertinant turimas finansines galimybes kiekvienais metais iki naujų mokslo metų atlikti
mokomųjų pastatų ir bendrabučių patalpų einamąjį remontą.
i. Medicinos akademijos 2010 metŲ ŪKINIAI RODIKLIAi
9.2.1. lentelė
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Darbų profilis

1

Centriniai rūmai

Einamojo remonto darbai, kapitalinio remonto darbai, patalpų eksploatacija

25 583

7 048

2

Mokomasis laboratorinis korpusas

Einamojo remonto darbai, kapitalinio remonto darbai, patalpų eksploatacija

10 196

5 665

3

Kiti mokslo ir mokymo padaliniai

Einamojo remonto darbai, kapitalinio remonto darbai, patalpų eksploatacija

22 854

9 331

4

I, II, II, IV, V bendrabučiai

Einamojo remonto darbai, kapitalinio remonto darbai, patalpų eksploatacija

364 682

160 455

5

Pagalbinė gamyba
visiems objektams

Įvairių gaminių gamyba

Iš viso

Įvykdyta,
Lt

Išlaidos medžiagoms, Lt

31 240
454 555

182 499

•

Inžinerinių įrenginių eksploatavimo skyrius (santechninis padalinys) atlieka periodinius ir kapitalinius vandentiekio ir kanalizacijos, šildymo sistemų remonto ir montavimo
darbus, rūpinasi sanitarinių mazgų eksploatavimu, ekonomišku vandens, dujų, šiluminės
energijos naudojimu, pateikia skaitiklių rodmenis paslaugas teikiančioms įmonėms, vykdo kontroliuojančių inspekcijų reikalavimus. Per 2010 metus atlikta santechnikos darbų
už 42 226,00 Lt ir sunaudota medžiagų už 92 833 Lt, įmonės darbų atliko už 115 415,00 Lt.
• Inžinerinių įrenginių eksploatavimo skyrius (elektrotechninis padalinys) taip pat atlieka periodinį ir kapitalinį elektros įrenginių, signalizacijos, telefono tinklų remontą,
įrengia naujus tinklus, operatyviai šalina vidaus elektros tinklo gedimus, atkuria energijos tiekimą vidaus vartotojams, vykdo elektros įrenginių ir sistemų techninės būklės
priežiūrą, šalina inspektuojančių institucijų nurodytus trūkumus, rūpinasi patalpų apsaugos ir priešgaisrinių sistemų, vidaus telefoninio tinklo, jo stočių priežiūra. Per 2010
metus elektros įrenginių, instaliacijos, signalizacijos ir telefono tinklų techninei priežiūrai
sunaudota medžiagų už 72 800,00 Lt. Atlikta darbų už 98 600,00 Lt.
Vadovaujantis Saugos taisyklėmis, eksploatuojant elektros įrenginius (EST) atlikta kabelių
instaliacijos antrinių grandinių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimų LSMU MA objektuose.
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II. veterinarijos akademijos 2010 metŲ ŪKINIAI RODIKLIAI
9.2.2. lentelė
Šilumos energija, MWh
Akademijos miestelis

Bendrabučiai

Iš viso

2007 m.

1 945

1 239

3 184

2008 m.

1 786

1 350

3 136

2009 m.

1 744

1 367

3 111

2010 m.

1 650

1 317

2 967

Šilumos energija,
MWh

Laikotarpis
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9.2.1. pav. 2010 m. Veterinarijos akademija suvartojo šilumos energijos.

Lyginant su ankstesniais metais per ataskaitinį laikotarpį galima pastebėti šilumos sąnaudų
mažėjimą. Bendram sąnaudų mažėjimui šiek tiek galėjo turėti įtakos meteorologinės sąlygos,
tačiau paskutiniais metais pastebima nuolatinė šilumos suvartojimo mažėjimo tendencija (ypač
Akademijos mokomuose pastatuose). Tai kasmet vykstančio pastatų ar atskirų patalpų, šilumos
tiekimo inžinerinių įrenginių, prietaisų bei sistemų atnaujinimo pasekmė.
9.2.3. lentelė
Elektros energija, kWh
Akademijos miestelis

Bendrabučiai

Iš viso

2007 m.

930 596

601 562

1 532 158

2008 m.

1 026 953

583 615

1 610 568

2009 m.

936 880

582 678

1 519 558

2010 m.

816 757

458 414

1 275 171
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9.2.2 pav. 2010 m. Veterinarijos akademija suvartojo elektros energijos.

Tiek Veterinarijos akademijos bendrabučių, tiek mokomųjų pastatų „studentų miestelio“
elektros energijos suvartojimas per ataskaitinį laikotarpį stipriai sumažėjo. Pastaruosius trejus
metus pastebima bendra energijos suvartojimo mažėjimo tendencija. Viena pagrindinių elektros
suvartojimo mažėjimo priežasčių yra kasmet vykstantis pastatų ir atskirų patalpų kompleksinis
remontas atnaujinant elektros įrangą, prietaisus bei tinklus. Taip pat modernizavus dalį šildy156

mo sistemų, pakeitus langus bei apšiltinus pagrindinių mokomųjų pastatų fasadus, nereikia
papildomai šildyti patalpų elektros prietaisais.
9.2.4 lentelė
Vandens suvartojimas, m

3

Akademijos miestelis

Bendrabučiai

Iš viso

2007 m.

5 632

29 721

35 353

2008 m.

6 288

27 593

33 881

2009 m.

5 707

26 185

31 892

2010 m.

5 370

23 465

28 835
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Laikotarpis
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9.2.3 pav. 2010 m. Veterinarijos akademija suvartojo vandens.

Akademijos studentų miestelio vandens suvartojimas nedidelis ir daugelį metų beveik nekintantis, nes čia sanitariniai mazgai iš emės sutvarkyti. Bendrabučiuose 2010 m. kaip ir daugelį ankstesnių metų pastebimas nuoseklus vandens sąnaudų (nuostolių) mažėjimas. Priežastys
panašios kaip ir šilumos ar elektros energijos t. y. kasmet vykstantis bendrabučių patalpų kompleksinis remontas atnaujinant vandentiekio tinklus, keičiant sanitarinius prietaisus į kokybiškesnius, ekonomiškesnius. Tai davė apčiuopiamą naudą.
III. INFORMACIJA APIE 2010 M. ATLIKTUS REMONTO DARBUS
• Atliktas Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos I aukšto ir operacinių II aukšto
remontas. Darbų atlikta už 18 000 Lt.;
• Atliktas studentų 5-ojo bendrabučio 201 buto remontas. Darbų atlikta už 15 000 Lt. Sukomplektuotos medžiagos pusės bendrabučio aukšto remontui;
• Suremontuotas VA Centrinių rūmų I aukštas (Kultūros paveldo saugomas objektas).
Darbų atlikta už 30.000 Lt.;
• Atliktas VA muziejaus remontas. Darbų atlikta už 36 000 Lt.;
• Atliktas 4-ojo ir 5-ojoMokomųjų pastatų rūsio koridorių ir kitos paskirties patalpų remontas. Darbų atlikta už 15 000 Lt.;
• Visiškai pasirengta 2011 m. atlikti penkių VA mokomųjų bei administracinės paskirties
pastatų šildymo vėdinimo sistemų atnaujinimą;
• Atlikta daug smulkiųjų patalpų remonto darbų.

9.3. Turto valdymo tarnyba
Transporto padalinio tikslas – tenkinti Universiteto transporto poreikius šių veiklos sričių:
mokslo, mokymo, kultūros, sporto, ūkio.
Be šių pagrindinių veiklos sričių aptarnavimo, esant galimybei, nustatyta tvarka autotransporto paslaugomis gali naudotis Universiteto darbuotojai ir studentai. 2010 m. Universitete
buvo eksploatuojama 68 automobiliai, iš kurių 2 nuomojami.
Nutraukta dviejų automobilių eksploatacija.
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Per ataskaitinį laikotarpį Universiteto transporto skyrius laiku patenkino visas pateiktas
paraiškas, dirbo be įskaitinių autoavarijų, išlaikė eksploatuojamų automašinų techninę būklę,
tačiau tai pareikalavo iš skyriaus darbuotojų nemažų pastangų dėl egzistuojančių esminių problemų:
• automašinų parko senumas – vidutinis automašinos amžius – 19 m.;
• ekonominiu ir techniniu požiūriu neracionali parko sandara – 23 skirtingų markių automašinų.
Šios priežastys sąlygoja didesnį gedimų skaičių, atsarginių detalių ir remonto medžiagų poreikį. Parko įvairumas nulemia labai plačią reikalingų remontui atsarginių detalių nomenklatūrą, kas sunkina jų įsigijimą ir kartu pareikalauja didesnių išlaidų.
Esant finansinėms galimybėms, reikėtų atnaujinti autoparką naujesnėmis, ekonomiškomis
automašinomis.

9.4. Apgyvendinimo paslaugų tarnyba
Pagrindinis Tarnybos tikslas: užtikrinti visų Universiteto pastatų ir jų teritorijų tinkamą ir
savalaikę priežiūrą, normalias studentų gyvenimo ir poilsio sąlygas. Tarnybos uždaviniai: organizuoti ir vykdyti studentų priėmimą ir apgyvendinimą bendrabučiuose, teikiant pirmenybę
pirmakursiams, apgyvendinimą pasitobulinimo kursų klausytojams, užtikrinti minimalias poilsio sąlygas Universiteto poilsiavietėse, organizuoti ir įgyvendinti visų Universiteto pastatų ir
jų teritorijų priežiūrą, kuri užtikrintų tinkamas sanitarines sąlygas studijų ir mokslo procesui
bei studentų gyvenimui bendrabučiuose.
2010 m. pradėtas vykdyti 2010–2012 m. m. Bendrabučių atnaujinimo programos II etapas.
MA ketvirtajame bendrabutyje (J. Lukšos-Daumanto g. 6) buvo atlikti virtuvių, elektros apšvietimo ir koridorių atnaujinimo statybos- remonto darbai, penktajame bendrabutyje (Sukilėlių
pr. 53) buvo pakeisti kambarių langai naujais, atlikti virtuvių atnaujinimo statybos – remonto
darbai, antrajame bendrabutyje (M. Jankaus g. 2) buvo atlikti virtuvės, I aukšto koridoriaus,
tualetų ir magistralinių vamzdynų atnaujinimo statybos remonto darbai. Iš viso darbų atlikta
už 1 369 632, 00 Lt.
Pagal Aukštųjų mokyklų bendrabučių atnaujinimo programą (II etapas) 2010 m. buvo atliekami VA bendrabučių Sąjungos aikštė 5A, Lampėdžių g. 17, Lampėdžių g. 15 dušų, persirengimo patalpų, sanitarinių mazgų, holo, dalies kambarių bei kitų patalpų remonto darbai. Darbų
atlikta už 570200 Lt.
Toliau planuojama renovuoti bendrabučius pagal 2010-2012 m.m. Bendrabučių atnaujinimo
programą – langų ir durų keitimas, sienų ir stogo šiltinimas, šildymo trąsų atnaujinimas.
Atlikti Universiteto statybininkų jėgomis studentų MA 5-ojo bendrabučio dviejų aukštų ir
studentų VA 5-ojo bendrabučio 201 buto remontas, nupirkti baldai ir buitinė technika. Planuojama suremontuoti MA penktojo bendrabučio du aukštus ir juose apgyvendinti LSMU besimokančius užsienio studentus.
Vyksta darbai MA antrajame bendrabutyje (M. Jankaus g. 2) – įrengiami kambariai tobulinimosi kursų klausytojams.
Studentams, MA ir VA bendrabučiuose, yra skirta 1808 vietos, gyvena 1561 studentai, už 123
laisvas vietas moka studentai, jiems sutikus. Metų pabaigoje buvo 124 laisvos vietos.
Pagal naują reitingavimo sistemą buvo apgyvendinti 236 pirmojo kurso MA ir VA studentai.
Universiteto ūkio tarnybos prižiūri, eksploatuoja ir teikia paslaugas šioms poilsiavietėms:
poilsio namai Plytų g. 34 Palangoje, poilsio stovykla Latežerio kaime, Druskininkų raj. ir poilsio
namai Preiloje, Neringoje.
Dėl geresnio administravimo ir kainodaros Universiteto poilsiaviečių ekonominė veikla tapo
teigiama, o gautos pajamos iš poilsiaviečių veiklos skiriamos poilsio sąlygoms gerinti (remontui, inventoriui įsigyti). Norint poilsiaviečių veiklą ir jų teikiamas paslaugas pagerinti iš esmės,
reikia didelių investicijų infrastruktūrai atnaujinti arba kitų kardinalių sprendimų.
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9.5. Išvados
Reorganizavus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją sujungimo būdu buvo įsteigtas naujas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kuriame atsižvelgiant
į gana didelę ir įvairiose vietose (Kaunas, Palanga, Baisogala) esančią infrastruktūrą buvo sukurtos naujos keturios tarnybos. Institucijų sujungimas įvyko 2010 metų rugsėjo 1 dieną. Tai
gana trumpas laikas bendrai ūkio tarnybos veiklai įvertinti. Ją reiks ateityje tobulinti, didinti
jos paslaugų efektyvumą. Pradėti slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ projektai bei buvusių KMU
ir LVA integracijos projektas pareikalaus visų tarnybų efektyvesnio darbo ir naujų logistinių
sprendinių.
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10. LIETUVOS MEDICINOS IR FARMACIJOS ISTORIJOS MUZIEJUS
10.1. Padalinio veiklos sritys
Pagrindinė muziejaus veikla – rinkti, saugoti, tirti, eksponuoti, restauruoti ir populiarinti medžiagą, susijusią su Lietuvos medicinos ir farmacijos istorija. Surinktą medžiagą naudoti LSMU
studentų mokymo procese bei sudaryti galimybę naudotis ja visiems besidomintiems medicinos ir farmacijos istorija.

10.2. Padalinio veiklos rezultatai
2010 metais pavyko įgyvendinti didžiąją dalį darbo planų – tiek mokslo srityje, tiek ir ūkinėje veikloje. Muziejaus rinkiniai papildyti naujais eksponatais, atidaryta 1 ekspozicija. Muziejų aplankė 7657 lankytojai (beveik 2000 lankytojų daugiau nei 2009 metais). Muziejuje vyko
daug renginių – konferencijų, seminarų, minėjimų ir parodų. Lietuvos ir užsienio mokslinėje
spaudoje muziejininkai paskelbė nemažai straipsnių, dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose. Ir toliau dirbome archyvuose, rinkome medžiagą apie Lietuvos medicinos
ir farmacijos istoriją. Kaip ir kiekvienais metais dalyvavome „Gyvosios archeologijos dienose“
Lietuvoje ir užsienio šalyse, pristatydami senąją Lietuvos mediciną.
Nauji eksponatai
Per 2010 metus muziejaus rinkiniai papildyti 361 eksponatu:
• pagrindinis rinkinys – 137 eksponatais,
• pagalbinis rinkinys – 224 eksponatais.
Dabar muziejuje yra saugomi 25 849 eksponatai.
Per metus inventorizuota 361 eksponatas (mokslinė inventorizacija).
Visi eksponatai muziejui buvo dovanoti gydytojų, farmacininkų ar jų artimųjų. Eksponatams
įsigyti nenaudota nei biudžeto, nei muziejaus spec. lėšų.
Naujos ekspozicijos ir parodos
• Atidaryta ekspozicija – „Aukštasis medicinos mokslas Kaune 1922–1940 m.
• Papildyta naujais eksponatais ekspozicija – „Materia medica“, kurioje eksponuojama
tuometinio Vilniaus Stepono Batoro universiteto prof. J.Muszynskio farmakognostinių
žaliavų kolekcija.
• Surengta tapybos darbų paroda –„Gimimo stebuklas“.
• Parengta medžiaga KMU Garbės daktarų portretų galerijai.
Muziejininkai dalyvavo ir skaitė pranešimus konferencijose:
1. Lietuvos otolaringologų draugijos konferencija. 2010 m. sausio 22 d. „Lietuvos Vytauto
Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto Ausų, nosies ir gerklės ligų katedros ir klinikos
raida 1924–1940 m”. A. Lignugarienė.
2. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. Konferencija „Akademiko Prano Mažylio 125-osioms metinėms”. 2010 m. kovo 6 d. „Lietuvos tarpukario medicinos istorinė
apžvalga“. A. Lignugarienė.
3. The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to 225th Anniversary of Pharmaceutical education in Lithuania in connection with
25th Congress of Lithuanian Pharmaceutical Association, 2010:
• “The prospects of ethnopharmaceutical-botanical research in Lithuania”. Ž. Petkevičiūtė.
• “Development of the museum of the history of Lithuanian medicine and pharmacy”.
T. A. Mekas
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4. VDU ir KMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus konferencija „Lietuvių
etnomedicinos tyrimų tarpdisciplininiai metodai“. 2010 m. vasario 17 d.:
• „Lietuvių liaudies medicinos anketos sudarymo projektas pagal archyvinę LMFM
medžiagą“. Z. Šimaitienė
• „Etnografinio metodo taikymas etnofarmaciniame tyrime“. Ž. Petkevičiūtė.
• „Lietuvių liaudies medicinos ir senųjų medicinos teorijų sąsajos“. T. A. Mekas.
5. Issues of public health, History of Medicine and Nursing. Grodno State Medical University. December 10, 2010. “Роль личности в истории науки: Основоположник
Исторического музея фармации Литвы доц. Альфонсас Кайкарис (1922–1997)”.
V. Gudienė.
6. Historiae scientiarum Baltica 2010. Tarptautinė 24 Baltijos mokslo istorijos konferencija. (24rd International Baltic Conference on the History of Science. Tallinn. October 8-9,
2010). “Anatomy and surgery texts in the 1774 registry of the library of the Vilnius University pharmacy”. V. Gudienė.
7. Historiae scientiarum Baltica 2010. Tarptautinė 24 Baltijos mokslo istorijos konferencija. (24rd International Baltic Conference on the History of Science. Tallinn. October 8-9,
2010). “Advertisements in the professional Lithuanian pharmaceutical journals 19231940”. A. Rudžianskaitė, V. Gudienė.
8. Konferencija „Viekšnių vaistinei – 150”, Viekšniai. 2010 m. liepos 17 d.:
• „Viekšnių vaistinė ir vaistininkai. Istorija“. V. Gudienė
• „Vaistinės įtaka miesto gyvenimui 19 a. Lietuvoje“. T. A. Mekas
9. XIX tarptautinis farmacijos istorijos simpoziumas Sanok, Lenkija. „Przechowywany w
Litewskim Muzeum Historii Medycyny i Farmacji zbiór prac magisterskich napisanych
na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 19251937“. T. A. Mekas.
Muziejaus organizuoti renginiai
1. Kartu su VDU etnologijos ir folkloristikos katedra – seminaras „Lietuvių etnomedicinos
tyrimų tarpdisciplininiai metodai“, 2010 m. vasario 17 d.
2. LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, dalyvaujant specialistams iš
kitų Lietuvos universitetų (LII, VDU, LLKC, MRU), organizuotas seminaras, skirtas liaudies medicinos analizės metodinių nurodymų problematikai, 2010m. vasario 25 d.
3. Kartu su Viekšnių vaistinės muziejumi organizuota konferencija „Viekšnių vaistinei –
150”, 2010 m. liepos 17 d.
Pedagoginė veikla
Muziejus yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, kuriame vyksta medicinos
ir farmacijos istorijos, medicinos prekių pažinimo, farmacinės rūpybos paskaitos bei seminarai
studentams lietuvių ir anglų kalbomis.
Straipsniai, publikacijos, tezės, recenzijos
1. T. A. Mekas, Ž. Petkevičiūtė. Paralele w badaniach etnofarmaceutycznych przeprowadzonych w 1927 roku w Wilnie iw 2007 roku w Worniach. Analecta : Studia i materialy z
dziejow nauki. 2010, t. 19, z. 1-2. ISSN 1230-1159 p. 83-90.
2. Ž. Petkevičiūtė, N. Savickienė, A. Savickas, J. Bernatonienė, Z. Šimaitienė, Z. Kalvėnienė,
A. Pranskūnas, R. Lažauskas, T. A. Mekas. Urban ethnobotany study in Samogitia region,
Lithuania. Journal of Medicinal Plants Research. 2010, vol. 4, iss. 1. ISSN 1996-0875 p. 64-71.
3. J. Bernatonienė, Ž. Petkevičiūtė, Z. Kalvėnienė, R. Masteiková, G. Drakšienė, J. Muselik,
R. Bernatonienė, R. Lažauskas, A. Savickas. The investigation of phenolic compounds
and technological properties of Leonurus, Crataegus and Ginkgo extracts. Journal of Medicinal Plants Research. 2010, vol. 4, iss. 10. ISSN 1996-0875 p. 925-931.
4. V. Gudienė. Vaistų reklamos tradicijos nuo XV amžiaus. Sveikas žmogus. 2010. Nr. 9. p.
78-79.
5. V. Gudienė. Vaistų knyga atskleidžia istoriją. Sveikas žmogus. 2010. Nr. 7-8. p. 80-81.
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6. Ž. Petkevičiūtė, J. Bernatonienė, Z. Kalvėnienė, A. Savickas. The investigation of technological properties of Leonurus, Crataegus and Ginkgo extracts. European journal of medical research : Abstract book : 21st European Students’ Conference „Promising Medical
Scientifists Willing to Look Beyond“ : 13-17 October 2010, Charité-Universitätsmedizi p.
180-181, no. ESC-ID: 931.
7. Ž. Petkevičiūtė, T. A. Mekas, Z. Šimaitienė. The prospects of ethnopharmaceutical-botanical
research in Lithuania. The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to 225th Anniversary of Pharmaceutical education in Lithuania in
connection with 25th Congress of Lithuanian Pharmaceutical Association. 2010, p. 54-56.
8. Ž. Petkevičiūtė, J. Bernatonienė, Z. Kalvėnienė, A. Savickas. Pharmacy patients opinion
of herbal preparations for cardiovascular diseases. The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to 225th Anniversary of Pharmaceutical education in Lithuania in connection with 25th Congress of Lithuanian Pharmaceutical Association. 2010, p. 52-54.
9. Z. Šimaitienė. Zbiory založonego przez prof. J. Muszynskiego Muzeum Zakladu Farmakognozji przechowywane w Litewskim Muzeum Historii Medycyny I Farmacji. Apothecaria Bydgostiana studia z dzejow Farmacji I Medycyny.- Bydgoscz, 2010. T.XI.-p. 296
10. T. A. Mekas. Przechowywany w Litewskim Muzeum Historii Medycyny i Farmacji zbiór
prac magisterskich napisanych na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1925-1937. Apothecaria Bydgostiana : studia z dziejów farmacji
i medycyny : Pamiętnik XVIII Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. „Muzealnictwo farmaceutyczne”, Ciechoc p. 26-30.
11. R. Minevičius, T. A. Mekas, Z. Šimaitienė, A. Lignugarienė. The collection of electro-physiotherapy apparatuses in The Museum of the History of Lithuanian medicine and Pharmacy. Revista de Economie şi Administraţie Sanitară. 2010, vol. 55-56, iss. 1-2. ISSN 12205796 p. 11-16.
12. T. A. Mekas, R. Minevičius, L. Bagdonienė. Development of the museum of the history
of Lithuanian medicine and pharmacy. The International Conference on Pharmaceutical
Sciences and Pharmacy Practice dedicated to 225th Anniversary of Pharmaceutical education in Lithuania in connection with 25th Congress of Lithuanian p. 31-32.
13. V. Gudienė. Farmakopėjos ir klasikos autorių kūriniai Vilniaus universiteto vaistinės
bibliotekoje 1774 m. Pharmacopeias and writings of Classical, Byzantine, and Arabian
authors in the 1774 registry of the library of the Vilnius University pharmacy.). The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice. Abstract book.
October 15-17, 2010. Kaunas. p. 41-41.
14. V. Gudienė. Роль личности в истории науки: Основоположник Исторического музея
фармации Литвы доц. Альфонсас Кайкарис (1922-1997). Issues of public health, History of Medicine and Nursing. Grodno. 2010. p. 71-72.
15. V. Gudienė, Z. Šimaitienė. F. Geldnerio vaistinėje pagaminti vaistai 1830 m. (Receptų knygos tyrimas). Medicines in F. Geldner pharmacy in 1830 (Analysis of the prescription
book). The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice.
Abstract book. October 15-17, 2010. Kaunas. p. 39-41.
16. V. Gudienė. Anatomy and surgery texts in the 1774 registry of the library of the Vilnius
University pharmacy. Historiae Scientiarum Baltica 2010. Tallinn, October 8-9, 2010. Abstracts of the 24rd International Baltic Conference on the History of Science. p. 39.
17. A. Rudžianskaitė, V. Gudienė. Advertisements in the professional Lithuanian Pharmaceutical journals, 1923-1940. Historiae Scientiarum Baltica 2010. Tallinn, October 8-9 2010.
Abstracts of the 24rd International Baltic Conference on the History of Science. P. 54.
18. A. Lignugarienė. Andre.A. Sultan ir Viktoro Pivriko monografijos „Otologijos istorija“
recenzija, 2010.
19. A. Pranskūnas, P. Dobožinskas, V. Pilvinis, Ž. Petkevičiūtė, N. Jasinskas, K. Stašaitis,
E. Vaitkaitienė, D. Vaitkaitis. New insights for adult cardiopulmonary resuscitation. Upcoming resuscitation guidelines 2010. Medicina (Kaunas) 2010; 46(9), p. 571-80.
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Darbas archyvuose, mokslinė tiriamoji veikla
2010 metais muziejaus darbuotojai skyrė nemažai laiko darbui archyvuose. Muziejus turi
sukaupęs daug archyvinės medžiagos, susijusios su Lietuvos medicinos ir farmacijos istorija,
tačiau medžiagai papildyti tenka naudotis Lietuvos archyvų paslaugomis.
• Lietuvos valstybiname centriniame archyve rinkta medžiaga apie akad. prof. Z. Januškevičių.
• Homeopatijos raida Lietuvoje XIX–XX a.
• Muziejuje tęsiamas surinktos archyvinės medžiagos tvarkymas:
▪▪ prof. St. Gruodytės archyvas,
▪▪ prof. A.Vileišio archyvas,
▪▪ gyd. St. Garalio archyvas,
▪▪ gyd. M. Vitkaitės archyvas,
▪▪ gyd. E. Miknevičienės fotoarchyvas,
▪▪ doc. V. Siudiko fotoarchyvas.
• Duomenų bazės rengimas – „Farmacijos srities reklama: jos atsiradimas bei raida žurnalo
„Farmacijos žinios“ 1921–1940 m. duomenimis“.
• Duomenų bazės rengimas – „Reklamos reikšmė farmacininkų darbo paieškoje, naujų
vaistinių kūrimo bei jų reorganizacijos srityse žurnalo „Farmacijos žinios“ 1921–1940 m.
duomenimis“.
• Duomenų bazės rengimas – „Farmacijos žiniose“ minimų pavardžių rodyklė 1921–1932
m.
• Dr. E. Šimkūnaitės archyvo tyrimas.
• 2009 metais įkurtas Muziejaus bičiulių klubas, kurio veikloje dalyvaujantys buvę universiteto darbuotojai 2010 m. darbavosi kas mėnesį ir padėjo muziejininkams tvarkyti
fotoarchyvą – atpažinti žmones, pastatus ir kt.
Konsultacijos
1. 2010 m. konsultavome kolegas iš Nacionalinio muziejaus, Kauno Čiurlionio dailės muziejaus, Kauno viešosios bibliotekos, Baltijos kino studijos, Kauno miesto muziejaus, farmacijos fabriko „Sanitas“, Kauno valstybinės bibliotekos.
2. 2010 m. lapkričio 5–12 d. konsultavome Lodzės farmacijos muziejaus (Lenkija) darbuotojus apie prof. Jan Muszynskio farmakognostinių žaliavų muziejaus ekspoziciją.
Kiti renginiai
Muziejininkai aktyviai dalyvauja gyvosios archeologijos klubo „Pajauta“ veikloje, kur su kitų
Lietuvos muziejų atstovais atkuria ir rekonstruoja viduramžių amatus, gydymo ir vaistų gamybos būdus, populiarina muziejų. 2010 metais dalyvavome šiuose renginiuose:
• Lietuvoje, Raudonėje – Panemunės Žiedų festivalyje (gegužės 29 d.);
• Karelijoje, Respublikos 90-mečio minėjimui skirtuose renginiuose;
• Vyborge ir Petrozavodske (birželio 3–9 d. d.);
• Lietuvoje, Kernavėje – „Gyvosios archeologijos dienos“ (liepos 4–6 d. d.);
• Lenkijoje, Griunvalde, Žalgirio mūšio inscenizacijoje, skirtoje 600-osioms mūšio metinėms. (liepos 14–17 d. d.);
• Lietuvoje, Nidoje – „Senųjų amatų dienos“ (rugpjūčio 13–15 d. d.);
• Švedijoje, Ostersunde – vikingų istoriniame festivalyje (rugpjūčio 18–25 d. d.);
• Lietuvoje, Vilniuje Baltramiejaus mugėje (rugpjūčio 27–28 d. d.);
• Rusijoje, Sankt Peterburge – Baltijos šalių pristatymo dienose (lapkričio 13–14 d. d.).
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10.3. Išvados
2010 metais buvo įgyvendinta dauguma planų, numatytų 2009 m. tiek mokslo, tiek kitose muziejaus veiklos srityse. Muziejus aktyviai dalyvavo tarptautiniuose ir vietiniuose renginiuose, pačiame muziejuje ir kituose muziejuose surengė keletą parodų, atnaujino ekspozicijas.
Buvo atnaujinta muziejaus mokslinė – techninė bazė, kuri ateityje sudarys galimybes geriau
tvarkyti ir saugoti istorinį paveldą.
Muziejaus lankytojai
• metais muziejų aplankė 7657 lankytojai.
2011 metų darbo planai
• perkelti ir sutvarkyti farmacijos ir medicinos skyrių archyvus;
• baigti pertvarkyti pagrindinę rinkinių saugyklą;
• lankyti Lietuvos sveikatos apsaugos veteranus, fiksuoti jų prisiminimus, rinkti archyvinę
medžiagą ir eksponatus;
• rengti įžymių medikų ir farmacininkų bei jų draugijų jubiliejinių sukakčių minėjimus;
• rengti seminarus ir paskaitas LSMU studentams;
• toliau inventorizuoti ir sisteminti muziejaus rinkinius;
• tęsti darbus Lietuvos archyvuose;
• dalyvauti radijo ir televizijos laidose reprezentuojant LSMU ir muziejų;
• skelbti straipsnius Lietuvos ir užsienio spaudoje;
• dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose, parodose ir kituose renginiuose.

10.4. Siūlymai padalinio veiklai tobulinti
2010 metais pavyko atlikti pagrindinius darbus – papildėme muziejaus rinkinius naujais eksponatais, inventorizavome ir sutvarkėme anksčiau gautus eksponatus, papildėme naujais eksponatais ekspozicijas, populiarinome Universitetą ir savo muziejų. Muziejuje suburta muziejininkų komanda pajėgi spręsti įvairias muziejinės veiklos problemas ir įgyvendinti numatytus
projektus. Manome, kad 2011 m. ir toliau galėsime sėkmingai dirbti, ieškoti rėmėjų, įgyvendinti
numatytus projektus, atnaujinti ekspozicijas, rengti naujas parodas ir taip pritraukti daugiau
lankytojų bei plėtoti mokslinę tiriamąją veiklą.
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11. KULTŪROS CENTRAS
11.1. Medicinos akademija
Kultūros centras yra Universiteto padalinys, organizuojantis ir vykdantis Universiteto estetinio lavinimo programas ir kultūros veiklą.
11.1.1. Padalinio veiklos sritys
1. Centro veiklos tikslas – organizuoti Universiteto kultūros ir meno veiklą, aktyvinti dvasinį
gyvenimą, koordinuoti Universiteto meno kolektyvų, klubų ir kitų kultūros organizacijų
veiklą, ugdyti išsilavinusią visuomenę.
2. Uždaviniai:
2.1. Organizuoti Universiteto meno kolektyvų koncertinę veiklą, konkursus, tradicinius renginius, šventes, atmintinų dienų ir sukakčių minėjimus;
2.2. Atstovauti Universitetui įvairiuose meniniuose ir šventiniuose renginiuose mūsų šalyje
ir kitur;
2.3. Palaikyti profesinius ir kultūrinius ryšius su kitomis Universiteto, kitų aukštųjų mokyklų, miesto, respublikos bei užsienio organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendras estetinio ugdymo, kultūros renginių programas ir projektus;
2.4. Ugdyti tautos kultūrą, burti akademinį jaunimą ir darbuotojus pagal meninės veiklos
sritį, plėsti kultūrinį akiratį, supažindinti su tradicinėmis meninėmis vertybėmis, ugdyti
asmenybę ir jos gebėjimus kūrybinio pažinimo procese;
2.5. Skatinti meno kolektyvų profesinį tobulėjimą ir sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai;
2.6. Propaguoti profesionalų meną tarp darbuotojų ir studentų, populiarinti meno kolektyvų
pasiekimus;
2.7. Teikti profesinę bei metodinę pagalbą studentų organizacijų ir fakultetų bei kursų renginių organizatoriams;
2.8. Rengti meno kolektyvų ir studentų kultūros klubo repertuarinius ir reklaminius leidinius, anketas ir kitas reklamos bei meninio ugdymo priemones.
11.1.2. Padalinio veiklos rezultatai
11.1.2.1. lentelė
Meno kolektyvų kūrybinės meninės veiklos ataskaita
Iš viso surengta renginių

60

Užsienyje

2

Iš viso surengta koncertų

55

Dalyvauta konkursuose

4

Surengta koncertų respublikoje

53

Laimėta prizinių vietų

4

11.1.2.2 lentelė
Meno kolektyvai ir jų sudėtis
Tautinių šokių ansamblis ,,Ave Vita‘‘
Jaunimo parengiamoji šokėjų grupė

20 dalyvių

I jaunimo (pagrindinė) šokėjų grupė

20 dalyvių

II jaunimo šokėjų grupė

20 dalyvių

Vidutinio amžiaus šokėjų grupė

20 dalyvių

Liaudies muzikos orkestro grupė

12 dalyvių

Vokalinė grupė

12 dalyvių

Liaudies muzikos kapela ,,Kanapėlė‘‘
Instrumentinė grupė

5 dalyviai
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11.1.2.2 lentelės tęsinys
Meno kolektyvai ir jų sudėtis
Vokalinė grupė

2 dalyviai

Akademinis choras ,,Neris‘‘
Merginų grupė

50 dalyvių

Vyrų grupė

20 dalyvių

Iš viso meninėje veikloje dalyvauja

181 dalyvis (iš jų 160 studentų)

11.1.2.3. lentelė
Svarbiausi 2010 m. renginiai
Eil. Nr.

Data

1.

01 23

Koncertas aukštųjų mokyklų mugės „Kur
studijuoti?“ renginyje

Kaunas, LKKA
maniežas

Ansamblis „Ave
Vita“, liaudies
muzikos kapela

2.

02 09

Iškilmingas Senato posėdis, skirtas Lietuvos
Valstybės atkūrimo dienai

MLK posėdžių salė

Universiteto bendruomenės nariai

3.

03 13

Choro „Neris“ koncertas chorinės muzikos
ciklo „Pavasario koncertai“ renginyje

Vilnius, Taikomosios dailės muziejus

Choras „Neris“

4.

03 18

Antrasis Kauno aukštųjų mokyklų chorų
festivalis

Kaunas, LVA aktų
salė

Kauno aukštųjų
mokyklų chorai

5.

03 27

XVI tarptautinis studentų tautinių šokių ansamblių festivalis „Ei, studente, sukis vėju!“

Kaunas, VDU
didžioji salė

Ansamblis „Ave
Vita“, liaudies
muzikos kapela

6.

05 15

Tarptautinis tautinių šokių ansamblių konkursas „Klumpakojis – 2010“
Įvertinimas: I vieta

Klaipėdos kultūros
centro salė

Ansamblis „Ave
Vita“, liaudies
muzikos kapela

5.

06 05

Kauno miesto Dainų ir šokių šventė, skirta
„Žalgirio“ mūšio 600-mečiui

Kauno Dainų
slėnis

Choras „Neris“,
ansamblis „Ave
Vita“

7.

09 28

Pasaulinė širdies diena prekybos ir pramogų
centre MEGA.
Universiteto meno kolektyvų koncertas.

Prekybos ir pramogų centras „Mega“

Choras „Neris“,
ansamblis „Ave
Vita“, liaudies
muzikos kapela

8.

11 14

Respublikinis tautinių šokių ansamblių
konkursas „Kadagys – 2010“
Įvertinimas: II vieta

Vilnius, Nacionalinės M. K.
Čiurlionio menų
mokyklos Šokio
teatro salė

Ansamblis „Ave
Vita“, liaudies
muzikos kapela

9.

11 20

XII studentų chorų festivalis Klaipėdoje

Klaipėda

Choras „Neris“

8.

11 27

VI tarptautinis sakralinės muzikos konkursas „Cantate Domino“
Ivertinimas: AUKSO diplomas (91,8 balo)
ir specialusis prizas už įdomiausiai parinktą
programą.

10.

11 27

Respublikinis tautinių šokių ansamblių
sambūris „Iš aplinkui – 2010“
Įvertinimas: II vieta
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Renginio pavadinimas

Renginio vieta

Renginio dalyviai

Choras „Neris“

Širvintų kultūros
centro salė

Ansamblio „Ave
vita“ vidutinio
amžiaus šokėjai

11.1.2.3. lentelės tęsinys
Svarbiausi 2010 m. renginiai
Eil. Nr.

Data

11.

12 03

Renginio pavadinimas
Tradicinis chorų festivalis „Žiemos šviesa“

Renginio vieta

Renginio dalyviai

Vilnius, Gedimino
technikos universiteto salė

Choras „Neris“

11.1.2.4. lentelė
Numatomi svarbiausi 2011 m. renginiai
Eil.
Nr.

Data

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

Renginio dalyviai

1.

01–12
mėn.

Tradiciniai Universiteto renginiai

MLK posėdžių
salė

Universiteto meno
kolektyvai

2.

04 mėn.

XVII tarptautinis studentų tautinių šokių
ansamblių festivalis „Ei, studente, sukis
vėju!“

VDU didžioji
salė

Ansamblis „Ave
Vita“, liaudies
muzikos kapela

3.

05 mėn.

Koncertai Kauno dienų renginiuose

Miesto rotušės
aikštė

Universiteto meno
kolektyvai

4.

06 mėn.

Kauno miesto dainų šventė

Kauno Dainų
slėnis

Choras „Neris“,
ansamblis „Ave Vita“

5.

06 mėn.
24–26 d.

Baltijos šalių studentų dainų ir šokių
šventė „Gaudeamus XVI“

Vilnius

Choras „Neris“,
ansamblis „Ave Vita“

6.

07 mėn.

Tarptautinis chorinio meno festivalis

Turkija

Choras „Neris“,

7.

08 mėn.

Tarptautinis tautinio meno festivalis

Ispanija

Ansamblis „Ave
Vita“, liaudies
muzikos kapela

8.

10 mėn.

Tarptautinis studentų tautinio meno
festivalis ,,Vivat Academia“‘

LŽŪU, „Agropanorama 2011“

Ansamblis „Ave
Vita“, liaudies
muzikos kapela

9.

11 mėn.

XIII tradicinis respublikos studentų
chorų festivalis

Choras „Neris“

11.1.3. Išvados
Kultūros centras 2010 m. surengė 60 renginių, plėtojo kultūrinius ryšius su kitomis aukštosiomis mokyklomis, rengė kultūrinių mainų bei bendrų kultūros programų projektus, organizavo
tradicinius Universiteto renginius. Kultūros centras parengė 2 konkursinius kultūros projektus
daliniam Kauno miesto savivaldybės finansavimui gauti. Vienam konkursiniam projektui buvo
paskirta dalinė finansinė parama. Kultūros centro meno kolektyvai sėkmingai atstovavo Universitetui tarptautinių tautinio meno festivalių „Ei, studente, sukis vėju!“, „Klumpakojis 2010“,
„Kadagys 2010“, tarptautinio sakralinės muzikos konkurso „Cantate Domino“, Kauno miesto
Dainų ir šokių šventės, skirtos „Žalgirio“ mūšio 600-mečiui renginiuose. Už gerą pasirodymą
tarptautiniuose meno konkursuose ansamblis „Ave Vita‘‘ ir choras „Neris“ buvo apdovanoti
specialiais diplomais.
Už aktyvią kūrybinę meninę veiklą 2010 m. ir labai gerą pasirodymą VI tarptautiniame sakralinės muzikos konkurse „Cantate Domino“ choras „Neris“ įvertintas AUKSO diplomu (91,8
balo) ir specialiuoju prizu už įdomiausiai parinktą programą, ansamblis „Ave Vita“ įvertintas
I vieta už gerą pasirodymą Tarptautiniame tautinių šokių ansamblių konkurse „Klumpakojis –
2010“.
Šiuo metu ansamblis „Ave Vita“ ir choras „Neris“ mokosi tradicinės Baltijos šalių studentų
dainų ir šokių šventės „Gaudeamus XVI“ repertuarą.
167

Kultūros centras dėkoja Rektoratui už finansinę pagalbą įsigyjant naujus meno kolektyvų
koncertinės aprangos komplektus ir visapusišką pagalbą remiant meno kolektyvų keliones į
tarptautinus festivalius ir respublikinius renginius.
11.1.4. Kilusios problemos ir jų sprendimo būdai
Problemų neturėjome. Planuotas užduotis sėkmingai įvykdėme.
11.1.5. Siūlymai padalinio veiklai tobulinti
1. Skatinti aktyviausiai kultūrinėje veikloje dalyvaujančius studentus.
2. Kartu su studentų atstovybe organizuoti daugiau studentiškų renginių.
3. Ieškoti naujų meninės raiškos formų, įtraukti į jų veiklą kuo daugiau akademinio jaunimo.

11.2. Veterinarijos akademija
11.2.1. lentelė
Meno kolektyvų kūrybinės meninės veiklos ataskaita
Iš viso surengta renginių

65

Užsienyje

8

Iš viso surengta koncertų

93

Dalyvauta konkursuose

–

Surengta koncertų respublikoje

85

Laimėta prizinių vietų

–

11.2.2. lentelė
Meno kolektyvai ir jų sudėtis
Kolektyvo pavadinimas

Dalyvių skaičius

Studentų tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“

35 dalyviai

Folklorinis ansamblis „Kupolė“

20 dalyviai

Mišrus studentų choras „Juventus“

42 dalyviai

11.2.3. lentelė
Svarbiausi 2010 m. kultūriniai renginiai
Eil.
Nr.

Data

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

Renginio dalyviai

1.

01.13

Laisvės gynėjų dienos ir Aukštųjų
kursų Kaune 90-mečio minėjimas

Veterinarijos akademija II auditorija

Akademijos bendruomenės
nariai, choras „Juventus“

2.

01.27

Aukštųjų kursų Kaune 90-mečio
minėjimas

Maironio gimnazija, KTU Aula

Akademijos bendruomenė,
Studentų atstovybė

3.

02.25

Diplomų įteikimo šventė Veterinarijos gydytojams, bei regalijų
įteikimas Garbės daktarams

Akademijos didžioji salė

Akademijos bendruomenė,
choras „Juventus“

4.

03.08

Lietuvos atkūrimo nepriklausomybės 20-mečiui „Pabūkim su
Lietuva“

Veterinarijos akademija II auditorija

Akademijos bendruomenė,
Lietuvos nepriklausomos
valstybės atstatymo signatarai, svečiai.

5.

03.10

Iškilmingas minėjimas „ Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
20-mečiui paminėti.
Žmonės + gyvūnai = viena sveikata

Akademijos didžioji salė

Akademijos bendruomenė
Užsienio EVIRA atstovai bei
šalies ŽŪM atstovai
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11.2.3. lentelės tęsinys
Svarbiausi 2010 m. kultūriniai renginiai
Eil.
Nr.

Data

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

Renginio dalyviai

6.

03.18

II Kauno aukštųjų mokyklų chorų
festivalis

Akademijos didžioji salė

Akademijos bendruomenė, chorai: VDU kamerinis
merginų, VU „Veni Gaudere“, LŽŪA „Daina“, KMU
„Neris‘, LVA „Juventus“

7.

03.19

Diplomų įteikimo šventė GTF
magistrams, bei Pasaulinės Žemės
dienos paminėjimas

Akademijos didžioji salė

Akademijos bendruomenė,
svečiai bei studentų choras
„Juventus“

8.

03.27

16-asis Kauno aukštųjų mokyklų
tautinių šokių kolektyvų festivalis, skirtas Aukštųjų kursų Kaune
90-mečiui „Ei, studente, sukis
vėju“

VDU didžioji salė

Organizatorius ir dalyvis
Akademijos tautinių šokių
kolektyvas „Džigūnas“.
Dalyviai Kauno studentų
tautinių šokių kolektyvai.

9.

04.29

Veterinarų dienos minėjimas

Akademijos didžiosios salės priesalis
„Žalčio“ salė

Akademijos bendruomenė,
Studentų atstovybė

10.

05.26

Ilgamečio Akademijos rektoriaus
Jono Čygo 100 metinių minėjimas
„Būtojo laiko vardai ir veidai“

Akademijos didžiosios salės priesalis
„Žalčio“ salė

Akademijos bendruomenė,
Veteranų klubas bei Studentų atstovybė

11.

05.27

Akademijos dėstytojų ir darbuotojų sporto šventė „Pavasaris
2010“

Akademijos sporto
rūmuose

Akademijos bendruomenė

12.

07.02

„Senasis Platelių krašto folkloras“

Platelių parapijos
salė

Akademijos folklorinis ansamblis „Kupolė“

13.

07.15–18

Tarptautinis folkloro festivalis
„Parbėg laivelis“

Klaipėdos miesto
savivaldybės etnokultūros centras

Akademijos folklorinis ansamblis „Kupolė“

14.

08.31

Naujųjų mokslo metų pradžios
šventė

Akademijos didžioji salė

Akademijos bendruomenė,
Veteranų klubas, dainininkas prof. E. Kaniava bei
choras „Juventus“

15.

10.06

Pasaulinės gyvūnų globos dienos
minėjimas „Plėskime atjautos ir
gerumo erdvę“

Akademijos didžiosios salės priesalis
„Žalčio“ salė

Universiteto rektorius, Akademijos bendruomenė, Veteranų klubas bei studentai

16.

10.28

Buvusio Akademijos rektoriaus
J. Nainio 110 metų minėjimas

Akademijos didžiosios salės priesalis
„Žalčio“ salė

Akademijos bendruomenė,
Veteranų klubas

17.

12.03

Ilgamečio Akademijos rektoriaus
Jono Čygo memorialinės lentos
atidengimas jo tėviškėje

Biržų raj. Jasiškiuose. Konferencija
Biržų r. savivaldybėje.

Biržų r. atstovai, Akademijos bendruomenės atstovai,
Veteranų klubas

18.

12.29

Akademijos darbuotojų šventė
„2010 metų palydos“.

Akademijos didžioji salė

Universiteto rektorius,
Akademijos bendruomenė,
Veteranų klubas bei svečiai
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11.2.4. lentelė
Svarbiausi 2010 m. sporto renginiai
Eil.
Nr.

Data

Renginio pavadinimas

Renginio pravedimo
vieta

Renginio
dalyvių sk.

1.

2010-01-04 mėn.

LVA studentų krepšinio turnyras Rektoriaus taurei laimėti

Kūno kultūros katedra,
sporto rūmai

69

2.

2010 04 23

Lietuvos Universitetų studentų graikų-romėnų imtynių čempionatas

Kūno kultūros katedra,
sporto rūmai

44

3

2010 04 28

Lietuvos Universitetų dėstytojų-darbuotojų XVI krepšinio turnyro finalai

Vilnius, MRU

80

4.

2010 05 21–23

XXVI SELL žaidynės

Tartu, Estija

1

5.

2010 05 12

LVA studentų sporto šventė

Kūno kultūros katedra,
sporto rūmai

48

6.

2010 05 15–16

Lietuvos studentų Universiada

Kaunas

8

7.

2010 05 27

LVA dėstytojų-darbuotojų sporto
šventė

Kūno kultūros katedra,
sporto rūmai

33

8.

2010 m. rugsėjis

LSMU VA studentų krepšinio turnyras

Kūno kultūros katedra,
sporto rūmai

40

9.

2010 10 08

LSMU (MA ir VA) bei Kunigų seminarijos studentų krepšinio varžybos Paliatyviosios pagalbos dienai pažymėti

LSMU MA sporto salė

34

10.

2010 10 25

LSMU VA studentų sporto šventė

Kūno kultūros katedra,
sporto rūmai

42

11.

2010 11 11

LSMU VA dėstytojų-darbuotojų sporto
šventė

Kūno kultūros katedra,
sporto rūmai

30

12.

2010 m. gruodis

LSMU VA dėstytojų-darbuotojų šaudymo varžybos

Kūno kultūros katedra,
sporto rūmai

33

11.2.5. lentelė
Numatomi svarbiausi 2011 m. renginiai
Eil.
Nr.

Data

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

Renginio dalyviai

1.

01–12 mėn.

Tradiciniai Universiteto, Akademijos
renginiai. Renginiai skirti Veterinarijos
akademijos 75-mečiui paminėti.

Akademijos
didžioji salė

Universiteto akademinė bendruomenė,
meno kolektyvai

2.

03 mėn.

Koncertas studentų šokių kolektyvo
„Džigūnas“ 65-mečiui paminėti

Akademijos
„Žalčio“ salė

Universiteto meno
kolektyvai

3.

03 mėn.

XVII tarptautinis studentų tautinių
šokių ansamblių festivalis „Ei, studente,
sukis vėju“

VDU didžioji
salė

Kauno technikos kolegijos tautinių šokių
kolektyvas „Pušynėlis“

3.

06 mėn.

Baltijos šalių studentų festivalis ,,Gaudeamus XVI‘‘

Vilnius

Choras „Juventus“

4.

09 mėn.

Veterinarijos akademijos 75-mečio minėjimas

VA didžioji salė

Universiteto akademinė bendruomenė,
meno kolektyvai
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12. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė
12.1. Universiteto vaistinės struktūra, misija ir ateities vizija
Universiteto vaistinė yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūrinis padalinys ir
atlieka visuomenės bei visuomeninės gamybinės vaistinės funkcijas. Ji yra įsikūrusi Sukilėlių pr.
51 (LT-50106 Kaunas), o jos filialai veikia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikų Akių
ligų, Endokrinologijos klinikose bei Konsultacinėje poliklinikoje. Universiteto vaistinės filialas
taip pat yra „Muziejaus“ vaistinė (Rotušės a. 2–3), kuri specializuojasi homeopatinių vaistų platinime. Vaistinė turi specializuotą odontologijos prekių bei medicinos darbuotojų darbo drabužių skyrių (Sukilėlių pr. 51).
Universiteto vaistinė, kaip ir kitos visuomeninės – gamybinės vaistinės, parduoda gyventojams gatavus vaistus, taip pat gamina ekstemporalius vaistus pagal gydytojų receptus, gamina
ir tiekia per savo filialus pacientams gydomosios kosmetikos gaminius.
Universiteto vaistinės misija yra LSMU Farmacijos fakulteto studentų praktinių įgūdžių formavimas užtikrinant jiems gamybinę praktiką visuomenės vaistinės realios veiklos pagrindu.
Artimiausiu metu kartu su Farmacijos fakulteto mokslo, mokymo ir praktikos bazės modernizavimu yra numatyta perkelti vaistinę į naują pastatą, kur praktikos vietų įrengimas atitiks
Europos Sąjungos šalių vaistinių aukščiausius kokybės standartus. Universiteto vaistinė bus
pagrindinė būsimų farmacijos specialistų studijų praktikos bazė, kurioje Farmacijos fakulteto
studentų praktiniai įgūdžiai bus formuojami socialinės rūpybos, vaistų technologijos, farmacinės analizės mokslų naujausių pasiekimų pavyzdžiais.

12.2. Studijų praktika universiteto vaistinėje 2010 m.
Universiteto vaistinėje 2008 metais studijų praktika vyko pagal tris mokomuosius dalykus:
farmacinę analizę, vaistų technologiją ir socialinę farmaciją. Praktika buvo atliekama centrinėje vaistinėje ir jos filialuose. Iš viso per 2010 metus LSMU vaistinės prekybos skyriuose buvo
panaudota 81 gamybinės praktikos vieta, gamybos skyriuje – 99 gamybinės praktikos vietos
ir homeopatinių preparatų laboratorijoje – 100 gamybinės praktikos vietų. Studentų, atlikusių
gamybinę praktiką vaistinėje 2010 metais, skaičius pagal atskirus studijų dalykus yra nurodytas
12.2.1 lentelėje.
12.2.1 lentelė.
Studijų praktikos atvejų skaičius per 2010 m. pagal studijų dalykus
Dalykas
Praktikos atvejų skaičius

Socialinė farmacija

Vaistų technologija

Vaistų analizė

81

79

40

Vaistinėje praktikos metu studentams buvo formuojami darbo vaistinės sąlygomis praktiniai
įgūdžiai:
• vaistų ir vaistinių medžiagų kokybinės ir kiekybinės analizės vaistinės sąlygomis;
• ekstemporalių alopatinių ir homeopatinių vaistų bei kosmetikos priemonių gamybos;
• receptaro darbo;
• farmacinės veiklos organizavimo ir procesų kokybės užtikrinimo;
• vaistinės vadybos.
Praktikos metu Universiteto vaistinės veiklos intensyvumas išduodant gatavus vaistus gyventojams pagal pardavimo rodiklius siekė 17,2 tūkst. kasos čekių per mėnesį, iš jų – apie 1,12
tūkst. kompensuojamųjų vaistų receptų. Iš viso per 2010 metus Universiteto vaistinė suteikė
paslaugų gyventojams pagal beveik 13,5 tūkstančių kompensuojamus vaistų receptus, o nekompensuojamųjų prekių pardavimų skaičius siekė 193 tūkstančius.
Gamybos intensyvumas studentų praktikos metu buvo daugiau kaip 2000 gamybos atvejų
per mėnesį pagal individualius receptus (daugiau kaip 18,5 tūkst. gamybos receptų per metus)
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ir daugiau kaip 15 atvejų ligoninių užsakymų per mėnesį (daugiau kaip 180 užsakymų per metus). Kartu studentai turėjo galimybę praktikuotis kosmetikos priemonių serijinėje gamyboje
LSMU vaistinės sąlygomis.
Farmacinės analizės atvejų skaičius studentų praktikos metu Universiteto vaistinėje siekė
vidutiniškai 5 per dieną.

12.3. Universiteto vaistinės struktūriniai pokyčiai per 2010 m.
12.3.1. Etatų struktūros pokyčiai
Pareiginių etatų skaičius LSMU vaistinėje per ataskaitinį laikotarpį beveik nepakito. 2010 m.
sausio 01 d. vaistinėje buvo 40,75 etatų, iš kurių užimti buvo 38,5 pareiginio etato, darbuotojų
pareiginių etatų pokytis per 2008–2010 metus LSMU vaistinėje yra nurodytas 2 lentelėje.
12.3.1.1 lentelė.
Pareiginių etatų pokyčiai LSMU vaistinėje per 2007–2010 metus
Metai

Etatų skaičius

2008 m. (sausio mėn. 1 d.)

2009 m. (sausio mėn. 1 d.)

2011 m. (sausio mėn. 1 d.)

37,5

39,5

38,5

12.3.2. Personalo valdymo pokyčiai
2009 metais buvo pradėtas vaistinės personalo – farmacijos specialistų – profesinės kvalifikacijos tobulinimas ir metodinis praktinių įgūdžių ugdymas, kuris buvo tesiamas ir 2010 metais.
Tuo tikslu buvo įrengta speciali interneto svetainė nuotolinio mokymo (virtualios aplinkos) programos Moodle pagrindu:

172

12.4. Vaistinės veiklos efektyvumas teikiant farmacines paslaugas
gyventojams ir sveikatos priežiūros įstaigoms
2010 metais vaistinės įplaukos už parduotus vaistus siekė daugiu kaip 11 mln. Lt
15
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12.4.1 pav. Pardavimų LSMU vaistinėje dinamika 2008–2010 metais, mln. Lt

Nepaisant padidėjusių per 2010 metus pardavimo apimčių dėl valstybinės vaistų politikos
sprendimų mažinti vaistų kainas, grynosios pajamos (realizuotas prekinis antkainis) sumažėjo,
ir, palyginti su 2009 metais (1,764 mln. Lt) siekė 1,42 mln. Lt (12.4.2 pav.).
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12.4.2 pav. Realizuoto antkainio metinių pokyčių dinamika per 2008–2010 m., mln. Lt

Valstybės nustatyti reikalavimai dėl farmacinės veiklos parduodant ir gaminant vaistus saugumo, procesų kokybės vertė investuoti į vaistinės patalpų ir įrengimų modernizavimą. Daug
nuostolio fiksuojama nurašant ankstesniais metais neracionaliai įsigytas žaliavas, taip pat brangias prekes, neįvertinus jų nerealizavimo galimybių rizikos. Todėl 2010 metus vaistinė, atskaičius nustatytą realizuoto antkainio dalį universiteto bendrosioms reikmėms, baigė be praktiškai
be pelno (finansinės-ūkinės veiklos rezultatas siekia apie 150000 Lt, numatyti atskaitymai – apie
160000 Lt).
Iš viso per 2010 metus Universiteto vaistinė:
• realizavo 200 praktikos atvejų Farmacijos fakulteto V kurso studentams;
• aptarnavo beveik 15 tūkst. gyventojų, pateikusių kompensuojamuosius receptus;
• aptarnavo daugiau kaip 206 tūkst. gyventojų (vidutiniškai apie 17 tūkst. gyventojų per
mėnesį,);
• gerino vaistų prieinamumą gyventojams, pagamindama daugiau kaip 18 tūkst. vaistų
pagal individualius gamybos receptus.
Vaistinėje įrengti gydytojų – konsultantų kabinetai buvo toliau efektyviai naudojami konsultuojant vaistinės klientus aktualiais medikamentinio gydymo klausimais.
Toliau nuolat vykdomos vaistinės klientų ir klinikų, kuriose veikia vaistinės filialai, pacientų
anketinės apklausos siekiant išsiaiškinti klientų poreikius ir geriau juos tenkinti.

12.5. Naujos priemonės, pradėtos įgyvendinti 2010 m.
Siekdama ugdyti studentų gebėjimus dirbti konkurencinėje aplinkoje taikant veiklos naudos
ir naudingumo principus, Universiteto vaistinė 2010 metais pradėjo vykdyti naujas priemones,
didinančias vaistinės veiklos efektyvumą:
• papildomai modernizavo tepalų ir kitų gydomosios kosmetologijos preparatų gamybos
cecho plovyklą ir užtikrino tinkamą serijinės gamybos indų judėjimo krypčių tarp gamybos ir plovimo patalpų tvarką;
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•

įkūrė komercinę – mokomąją internetinę svetainę adresu www.univaistine.lt:

•
•

įdiegė vaistinėje gamybos ir prekybos patalpų vaizdo transliavimo į internetą sistemą;
įdiegė dokumentų valdymo sistemą „Alfresco Comunity“programos pagrindu

12.6. Universiteto vaistinės 2010 m. veiklos rezultatų apibendrinimas
1. Universiteto vaistinė užtikrino studijų praktikos vietas daugiau kaip pusei Farmacijos
fakulteto studentų.
2. Vaistinė pasiekė teigiamų farmacinės veiklos rezultatų, kurie tačiau buvo prastesni, nei
2009 metais.
3. Pradėta realizuoti vaistinės gamybos produkcija per kitas šalies vaistines.

12.7. Vaistinės siekiai 2011 metais
12.7.1. Programa „Minimum“
Pasiekti, kad ūkinės veiklos rezultatai per 2011 m. nebūtų neigiami.
12.7.2. Programa „Maximum“
1. Per 2001 metus padidinti Farmacijos fakulteto V kurso studentų praktikos vietų skaičių
vaistinėje mažiausiai 10%, o ūkinės veiklos rezultatus pasiekti panašius, kaip 2009 metais.
2. Išplėsti vaistinės gamybos produkcijos realizavimą per kitas šalies vaistines.
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13. LSMU Spaudos namai
13.1. Padalinio tikslas
Organizuoti sėkmingą vidinės bei išorinės Universiteto komunikacijos, leidybos ir renginių
organizavimo projektų vykdymą, užtikrinti, kad ši veikla atitiktų Universiteto strateginius
tikslus.

13.2. padalinio veiklos sritys
•
•
•
•

Universiteto vidinė ir išorinė komunikacija,
vientiso teigiamo organizacijos įvaizdžio formavimas ir įgyvendinimas,
LSMU teikiamos leidybos, maketavimo ir dizaino paslaugos,
renginių organizavimo ir sertifikavimo priežiūra.

Spaudos namų funkcijos
1. Mokslinių ir komercinių žurnalų leidyba;
2. Universiteto ir komercinių laikraščių leidyba;
3. Universiteto spaudos gamyba ir platinimas;
4. Universiteto ir pagal poreikį kitų institucijų atributikos gamyba bei platinimas;
5. Universiteto interneto diegimas, internetinio tinklalapio administravimas, technologinių
sprendimų ir jų vizijos formavimas;
6. Universiteto ryšių su visuomene projektų vykdymas, reklama;
7. Universiteto mokslinių ir pramoginių renginių organizavimas, jų sertifikavimas;
8. Vadovėlių, mokomosios literatūros ir kt. leidinių, susijusių su Universiteto veikla, leidyba;
9. Maketavimo, dizaino darbai Universiteto padaliniams bei išoriniams užsakymams;
10. Komercinių leidinių bei gaminių leidyba;
11. LSMU atributikos leidybos priežiūra ir administravimas;
12. Spartaus dauginimo, kopijavimo darbai.

13.3. padalinio veiklos rezultatai
2010 metais Spaudos namai buvo įkurti siekiant optimizuoti Universiteto turimų pavienių
padalinių darbą ir sukurti profesionalią, efektyvią struktūrą. Reorganizacijos metu LSMU leidybos centras, LVA leidybos centras, Laikraščio „Ave vita“ redakcija ir žurnalo „Medicina“ redakcija buvo sujungti į vieną padalinį – LSMU Spaudos namus. LSMU Spaudos namuose suformuoti penki atskiri skyriai: MA leidybos skyrius, VA leidybos skyrius, laikraščių leidybos
skyrius, žurnalų leidybos skyrius ir viešųjų ryšių bei internetinių technologijų skyrius. 2010
metais buvo optimizuota šių skyrių veikla, įkurtos naujos darbo vietos.
LSMU Spaudos namai per 2010 metus atliko šiuos darbus:
• Kas savaitę išleisdavo laikraštį „Ave vita“, padidino tiražą nuo 800 iki 1 000 paskutiniame
ketvirtyje.
• Išleido 30 mokomųjų knygų, vieną bendrąjį ir du Universiteto vadovėlius.
• Papildomai išleista 3 000 vnt. mokomųjų knygų.
• Konferencijų medžiaga spausdinta bendru 2 500 egz. tiražu.
• LSMU pažymėjimai išspausdinti 50 000 vnt. tiražu.
LSMU Spaudos namų pajamos ir išlaidos:
• Per 2010 m. gauta pajamų 354 010,76 Lt. Iš jų už parduotas knygas – 92 037,10 Lt (tarp
jų LSMU knygyno pardavimai), už kitas leidybos paslaugas – 93 374,82, LSMU suteikta
paslaugų už 168 598,84 Lt.
• Asignavimų vadovėlių leidybai iš ŠMM 2010 m. negauta.
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•
•
•

Knygų sandėlyje yra už 192 206,50 Lt (2009 m. – 208 382,81 Lt), knygynuose (tarp jų ir
LSMU knygyne) – už 68094,04 Lt (2009 m. – 87 639,23 Lt).
Išlaidos 2010 m. sudarė 213 968,69 Lt.
Darbo užmokesčiui ir „Sodrai“ iš spec. lėšų išleista 163 553,90 Lt.

13.4. išvados
•
•
•
•
•

Sėkmingai restruktūrizuotas padalinys.
2010 metais sumažėjo padalinio pajamų/išlaidų skirtumas.
Padidėjo laikraščio „Ave vita“ ir žurnalo „Medicina“ tiražas.
Įkurtas LSMU viešųjų ryšių ir IT padalinys.
Suformuota tolesnė Spaudos namų darbo LSMU viešinimo bei elektroninės erdvės plėtros strategija.

Kilusios problemos
• Papildomo finansavimo iš išorės stoka.
• Spartaus dauginimo ir kopijavimo aparatų stoka.
• Užsakymų trūkumas.
Problemų sprendimo būdai
• išorinio finansavimo paieškos pritraukiant verslo struktūras.
• Leidybinių projektų parengimas finansavimui gauti.
• Spartaus dauginimo ir kopijavimo aparatų dalies atnaujinimas.
• Išorinių užsakymų paieška.
Siūlymai padalinio veiklai tobulinti
• Koncentruoti LSMU leidybos, komunikacijos, renginių organizavimo paslaugas viename
padalinyje.
• Optimizuoti padalinio žmogiškųjų išteklių ir LSMU reikalingų funkcijų poreikį per 2011
metus.
• Ieškoti finansinių galimybių ir partnerių strateginei padalinio veiklos plėtrai.
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14. JURIDINĖ TARNYBA
14.1. Padalinio veiklos sritys
Juridinės tarnybos veiklos tikslas – ginti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
Universitetas) interesus teismuose, užtikrinti Universiteto dokumentų ir pasirašomų sutarčių
atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
Uždaviniai:
1. Atstovauti Universitetui ir ginti Universiteto interesus visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, kitose teisėtvarkos institucijose;
2. Įvertinti ir užtikrinti Universiteto padalinių parengtų dokumentų ir sutarčių, teikiamų
pasirašyti Universiteto rektoriui, projektų teisėtumą;
3. Teikti Universiteto padaliniams informaciją teisės klausimais.

14.2. Padalinio veiklos rezultatai
14.2.1 lentelė
Teismo procesai, kuriuose Universitetui atstovavo Juridinė tarnyba
Vykstantys teismo procesai, prasidėję iki 2010-09-01

11

Vykstantys teismo procesai. prasidėję po 2010 09 01

2

Teismo procesai, pasibaigę po 2010-09-01 (iš jų palankiai Universitetui)

2 (2)

Iš viso

15

14.2.2 lentelė
Parengtos ir suderintos sutartys
Prekių pirkimo-pardavimo

94

Paslaugų pirkimo-pardavimo

172

Paramos

60

Nuomos

19

Autorinės

13

Panaudos

13

Bendradarbiavimo

13

Iš viso

384

14.2.3 lentelė
Parengti ir suderinti vietiniai Universiteto teisės aktai
Patvirtinti rektoriaus įsakymais

24

Patvirtinti Senato nutarimais

11

Iš viso

35

14.2.4 lentelė
Parengti Universiteto raštai
Prašymai, siūlymai, paklausimai

13

Atsakymai į raštus

4

Iš viso

17
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14.3. Kilusios problemos
Juridinė tarnyba, vykdydama savo uždavinius, susiduria su problemomis, kai Universiteto
darbuotojai nepateikia suderinti rengiamų dokumentų arba nustato itin trumpą terminą, per
kurį reikia patikrinti rengiamus dokumentus. 2011 m. patvirtinus naują dokumentų rengimo
tvarką ir supažindinus su ja visus padalinius, tikimės sėkmingai išspręsti šią problemą.

14.4. Išvados
Juridinė tarnyba praėjusiais metais per keturis savo veiklos mėnesius sėkmingai ir laiku įvykdė visas paskirtas užduotis, parengė ir suderino didelę dalį naujai įkurto Universiteto veiklai
reikalingų dokumentų. 2011 m. sieksime toliau sėkmingai bendradarbiauti su visais Universiteto darbuotojais, atstovauti Universitetą ir siekti numatytų tikslų.
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15. Karjeros centro veiklos ataskaita
Karjeros centras įsteigtas 2006 kovo mėn. 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 323-A įgyvendinant
ESF projektą „Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir universitetuose“.
Skyriaus veiklos misija yra plėsti ir teigiamai įtakoti studentų ir akademinės bendruomenės
karjeros planavimo galimybes bei bendradarbiaujant su darbdaviais siekti visapusiškai naudingų rezultatų.
Karjeros centro tikslas yra užmegzti ir palaikyti glaudžius ryšius tarp universiteto ir įmonių, tarp universiteto ir valdymo įstaigų (ministerijų, Savivaldybės, Darbo biržos ir kitų socialinių institucijų) konsultavimo, ekspertinio darbo, dalyvavimo programose, studentų profesinio
orientavimo ir absolventų įsidarbinimo klausimais.
Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, karjeros centras atlieka šias funkcijas:
• siekiant aukštos kvalifikacijos studentų praktinio pasirengimo organizuoja ir administruoja studentų praktikas;
• organizuoja ir administruoja studentų praktinių įgūdžių formavimą;
• katedrų, padalinių ir praktikos gynimo komisijų siūlymu tobulina praktikų ir praktinių
įgūdžių formavimo programas ir teikia studijų komisijos svarstymui;
• Kaupia, sistemina ir paskleidžia informaciją apie galimybes studentams atlikti praktiką
įmonėse/įstaigose;
• intensyvinant universiteto ir įmonių/įstaigų ryšius, siekiant padėti absolventams greičiau įsitraukti į įmonių ekonominę ir gamybinę veiklą:
• renka, sistemina ir teikia universiteto administracijai ir fakultetams informaciją apie universitete rengiamų specialybių atitikimą regiono ir šalies darbo rinkos pasiūlai bei paklausai;
• kaupia, sistemina ir paskleidžia informaciją apie laisvas darbo vietas regiono ir šalies
įmonėse pagal atitinkamas specialybes ir kvalifikacijas;
• renka bei analizuoja informaciją apie absolventų darbo karjerą;
• analizuoja absolventų įsidarbinimo pagal įgytą specialybę galimybes;
• skelbia informaciją apie kasmet baigusių absolventų ir besimokančių paskutiniuose kursuose skaičių įmonėms ir kitoms valstybinėms institucijoms;
• teikia konsultacijas studentams įsidarbinimo klausimais;
• organizuoja studentų ir darbdavių susitikimus;
• rūpinasi KC interneto svetaine;
• palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos bei Europos universitetų karjeros tarnybomis;
• dalyvauja projektinėje veikoje, organizuoja seminarus, karjeros ir įsidarbinimo klausimais;
• periodiškai skleidžia informaciją apie padėtį šalies darbo rinkoje.

KC veiklos rezultatai
Per 2010 Karjeros centras koordinavo studentų praktinius įgūdžius:
• Veterinarinė medicina I–III kursas – Smulkiųjų bei stambiųjų gyvulių klinikose;
• Veterinarinė medicina IV–V kursas – Smulkiųjų bei stambiųjų gyvulių klinikose;
• Veterinarinė medicina IV–V kursas – LVA praktinio mokymo ir bandymų centre;
• Gyvulininkystės technologijos fakultetas II kursas – VA praktinio mokymo ir bandymų
centre;
• Gyvulininkystės technologijos fakultetas III kursas – VA praktinio mokymo ir bandymų
centre, VĮ „Pieno tyrimai”.
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Per 2010 Karjeros centras koordinavo studentų praktikas:
• Veterinarinė medicina IV kursas – Praktika VMVT laboratorijose;
• Veterinarinė medicina V kursas – Praktika maisto perdirbimo įmonėse;
• Veterinarinė medicina VI kursas – Klinikinė praktika;
• Veterinarinė maisto sauga II kursas – Praktika maisto mikrobiologijos laboratorijose;
• Veterinarinė maisto sauga III kursas – Praktika maisto tvarkymo įmonėse;
• Veterinarinė maisto sauga IV kursas – Gamybinė praktika;
• Veterinarinė maisto sauga ištęstinės studijos III kursas – Praktika maisto mikrobiologijos
laboratorijose;
• Veterinarinė maisto sauga ištęstinės studijos IV kursas – Praktika maisto perdirbimo
įmonėse;
• Veterinarinė maisto sauga magistrantūros studijos II k. – Praktika VMVT;
• Veterinarinė maisto sauga ištęstinės magistrantūros studijos III k. – Praktika VMVT;
• Gyvulininkystės technologijos fakultetas III kursas – Gamybinė praktika;
• Gyvulininkystės technologijos fakultetas, Neakivaizdinės studijos IV kursas – Gamybinė
praktika.

Projektai
1. „Gyvulininkystės technologijos ir veterinarinės medicinos studijų programų populiarinimas, orientuotas į kaimiškų vietovių gyventojus“ (pareiškėjai).
2. „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir
įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ (partneriai).

Išvados
2010 metais KC atliktą darbą ir įgyvendinant iškeltus uždavinius galima vertinti teigiamai.
Karjeros centras gerai organizavo studentų praktikas, praktinių įgūdžių formavimą. Sėkmingai gyvendino ŠMM projektą „Gyvulininkystės technologijos ir veterinarinės medicinos studijų programų populiarinimas, orientuotas į kaimiškų vietovių gyventojus“ taip pat aktyviai
dalyvauja NPO projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos
modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ veiklose.
Kilusios problemos
Pagrindinė problema yra susijusi su žmoniškųjų resursų stoka, nes pagal veiklų ir plėtros
apimtis su esamais resursais sunku išlaikyti aukštą paslaugų kokybę ir vykdyti visas centro
funkcijas.
Nesant studentų informacinės sistemos kyla problemų dėl informacijos perteikimo ir sklaidos.
Šiai dienai yra mažai sutarčių su įmonėmis todėl kyla sunkumų dėl praktikų organizavimo,
ypač tiems kursams kuriuose daug studentų.
Siūlymai padalinio veiklai tobulinti
Išsprendus žmoniškųjų resursų problemą butų galima užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą ir dar aktyviau įsitraukti į projektinę veiklą.
Aktyviai dalyvauti kursuose ir seminaruose, skirtuose karjeros specialistų kvalifikacijai tobulinti.
Kartu su studentų atstovybe organizuoti profesinio orientavimo renginius.
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16. VETERINARIJOS TĘSTINIO MOKYMO
IR KONSULTAVIMO CENTRAS
Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
• organizuoti ir vykdyti ūkininkų, žemdirbių, veterinarijos ir gyvulininkystės specialistų
ir darbuotojų, maisto pramonės įmonių darbuotojų teorinį ir praktinį tęstinį profesinį
mokymą ir informavimą;
• konsultuoti veterinarijos, gyvulininkystės, maisto gamybos ir tvarkymo, verslo, valdymo, teisės ir kitose, su atliekamomis funkcijomis susijusiose, srityse;
• vykdyti naujausių informacinių technologijų, mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidą Lietuvos žemės ūkyje ir maisto pramonėje;
• rengti ir nustatyta tvarka registruoti neformalaus tęstinio profesinio mokymo programas;
• organizuoti ir vykdyti tęstinio mokymo kursus, seminarus, konferencijas, stažuotes, parodomuosius bandymus, lauko dienas ir kitą veiklą, reikalingą centro tikslų ir uždavinių
įgyvendinimui.
LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. Programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį
„Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ 2010 m. vykdė
šiuos projektus:
Eil.
Nr.

Projekto numeris, pavadinimas

Projekto
pradžia

Projekto
pabaiga

Projekto
dalyvių skaičius (vnt.)

Projekto
vertė (Lt)

1.

1PM-KK-08-2-002933
Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas
pagal mokymo programas „Bitininkystės
pagrindai bitininkams mėgėjams“, „Ekologinė bitininkystė“, „Bitininkystės naujovės“

2009-05-25

2011-04-30

737

427 674,00

2.

1PM-KK-07-1-001594
Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas
pagal mokymo programas „Pieno kokybės
rodiklių gerinimas, vykdant somatinių
ląstelių skaičiaus ir bakterinio pieno užterštumo kontrolę ir prevenciją” ir „Telyčių ir
melžiamų karvių šėrimo organizavimas“

2008-08-29

2010-08-30

3155

688 901,00

3.

1PM-PV-09-1-001172
Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal mokymo
programas „Mėsinių galvijų laikymo
statinių technologiniai sprendimai“, „Pievų,
ganyklų įrengimas ir priežiūra“, „Produkcijos savikainos mažinimas mėsinės galvijininkystės ūkyje“, „Produkcijos savikainos
mažinimas pieno ūkyje mažinant pašarų
kaštus“, „Mėšlo paskleidimo technologijos“

2009-09-11

2011-09-30

3033

690 202,00

4.

1PM-KK-08-2-002930
Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas
pagal mokymo programą „Ūkinės paskirties gyvūnų sveikatingumas“

2009-05-04

2011-05-01

1530

688 116,00

8 455

2 494 893,00

Iš viso:
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LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį
„Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ 2010 m. vykdė šiuos projektus:
Eil.
Nr.

Projekto numeris, pavadinimas

Projekto
pradžia

Projekto
pabaiga

1.

1PM-PV-09-1-001469
„Reprodukcijos vadybos optimizavimas pieno ūkyje, naudojant kompiuterizuotą bandos valdymo programą“

2010-03-01

2012-12-31

345 280,00

2.

1PM-PV-09-1-001471
„Baltymų apykaitos galvijų didžiajame prieskrandyje optimizavimas su eterinių aliejų ir mikroelementų kompleksinių
preparatų pagalba“

2012-11-30

345 280,00

3.

1PM-PV-09-1-001473
„Ekologinis karvių reprodukcinių sutrikimų prevencijos ir
gydymo metodas, panaudojant lazerio šviesą

2010-04-13

2012-12-31

345 280,00

4.

1PM-PV-09-1-001470
„Starterinių visaverčių kombinuotųjų pašarų, skirtų paršeliams, gamybos optimizavimas, naudojant kompiuterinę
programą Hybrimin Futter 2008“ (lietuviška versija)

2010-03-01

2012-12-31

345 280,00

5.

1PM-PV-09-1-001475
„Naujausių technologijų taikymas renkant ir perdirbant
bičių duonelę, bičių pikį ir bičių pienelį“

2010-02-03

2012-12-31

345 280,00

6.

1PM-PV-09-1-001474
„Intensyvaus kumeliukų auginimo metodo diegimas Lietuvos arklių augintojų ūkiuose“

2010-01-12

2012-11-30

345 280,00

2010-01-12

Projekto vertė
su PVM (Lt)

Iš viso:

2 071 680,00

LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro 2010 m. parengti nauji projektai, kuriems priimtas sprendimas skirti paramą:
Eil.
Nr.

Projekto numeris, pavadinimas

Projekto
vertė (Lt)

1.

1PM-PV-10-1-003130
Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal mokymo programas „Įvairių netradicinių gaminių su pieno kilmės ingredientais gamyba“ ir „Nebrandintų
fermentinių sūrių gamyba“

115 367,00

2.

1PM-PV-10-1-002968
„Kompiuterizuota bandos valdymo programa – inovatyvus pieno ūkio rentabilumo ir pieno
kokybės gerinimo metodas“

573 896,00

Iš viso:
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689 263,00

LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro organizuoti mokymo kursai
2010 m.
Eil.
Nr.

Mokymo kursų pavadinimas

Mokymo
kursų trukmė
(ak. val.)

Mokymo
kursų skaičius (vnt.)

Kursų dalyvių skaičius
(vnt.)

1.

„Pieno kokybės rodiklių gerinimas, vykdant somatinių ląstelių skaičiaus ir bakterinio pieno užterštumo
kontrolę ir prevenciją“

14

19

344

2.

„Telyčių ir melžiamų karvių šėrimo organizavimas“

14

28

431

3.

„Ūkinės paskirties gyvūnų sveikatingumas“

24

89

1440

4.

„Bitininkystės pagrindai bitininkams mėgėjams“

40

18

233

5.

„Ekologinė bitininkystė“

32

3

29

6.

„Bitininkystės naujovės“

20

11

190

7.

Šachtinių ir artezinių šulinių (gręžinių) eksploatavimo ir priežiūros reikalavimai

8

60

1256

8.

Gyvūnų svaiginimas, skerdimas arba žudymas

32

2

47

9.

Pienininkystės ūkių kontrolės ir priežiūros reikalavimai

16

10

218

10.

Karvių mastitų kontrolė, gydymas ir profilaktika

8

1

48

11.

Gyvūnų transportavimas pagal tarybos reglamento
(EB) nr. 1/2005 reikalavimus

10

9

95

12.

Gyvulininkystės produkcijos kokybės gerinimas

16

2

30

252

4 361

Iš viso:

Problemos ir jų sprendimas
Ekonominio sunkmečio sąlygomis išryškėjo darbdavių nenoras tobulinti savo darbuotojų
kvalifikaciją, be to, sumažėjo potencialių mūsų mokymo kursų dalyvių – veterinarijos gydytojų,
ūkininkų, gyvulininkystės technologų, maisto pramonės įmonių specialistų ir darbuotojų pajamos, dėl to minėtieji asmenys žymiai mažiau gali skirti lėšų savo kvalifikacijos kėlimui, rečiau
dalyvauja mokymo kursuose, o gresiant atleidimui iš darbo – nėra ir motyvacijos gilinti savo
profesinius įgūdžius. Esant tokiai situacijai, centro darbuotojai turi ir toliau intensyviai rengti
naujus mokymų, parodomųjų bandymų organizavimo ir konsultavimo projektus, finansuojamus iš ES struktūrinių fondų.
Pastaraisiais metais trūksta kvalifikuotų specialistų – lektorių paskaitų skaitymui apie inovatyvias, kompiuterizuotas gyvulių bandų valdymo programas. Kvalifikuotų lektorių problemą
laikinai galima išspręsti kviečiant žymiausius užsienio kompiuterinių gyvulių bandų valdymo
programų specialistus.
Ypač sudėtinga organizuoti kursų dalyvių praktinius mokymus, nes trūksta praktinio mokymo bazių. Todėl tikslinga būtų mokymo kursuose turėti kuo daugiau vaizdinių mokymo
priemonių, muliažų, filmuotos medžiagos ir pan.
Trūksta kvalifikuotų žemės ūkio konsultantų. Dauguma veterinarijos akademijos dėstytojų
dirba tik pedagoginį darbą, todėl žemės ūkio bendrovės ir ūkininkai konsultacijoms kviečiasi
specialistus iš užsienio universitetų arba Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos. Sprendžiant šią problemą reikėtų parengti iš ESF lėšų finansuojamą Akademijos dėstytojų kvalifikacijos kėlimo projektą dėl konsultavimo pagrindų ir praktinių įgūdžių tobulinimo.
Neišplėtotos šiuolaikinės nuotolinio mokymo formos kaimiškose vietovėse. Nesant galimybių kaimiškose vietovėse organizuoti nuotolinį mokymą, reikėtų apsiriboti įprastomis mokymo
formomis ir parengti daugiau įvairesnių mokymo programų bei teikti paraiškas dėl paramos
suteikimo iš ESF lėšų šių programų vykdymui.
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17. VšĮ LVA PRAKTINIO MOKYMO IR BANDYMŲ CENTRAS
Viešoji įstaiga LVA praktinio mokymo ir bandymų centras veiklą pradėjo 2009-01-20. Veiklos
pradžioje atsirado įvairiausių kliūčių: neturėjome žemės ūkio valdos, kad galėtume persirašyti
gyvulių bandą, pieno kvotą. Žemės ūkio valdą perrašėme, išnuomoję privačios žemės. Daug
problemų turėjome perrašydami beakcizio dyzelino limitą. Iki šiol viešajai įstaigai neperduoti
būtiniausi pastatai ir žemė.
Per 2009–2010 mokslo metus centre pirminius praktinius įgūdžius įgijo 150 veterinarinės medicinos fakulteto ir 75 gyvulininkystės technologijos fakulteto studentų. Studentai pagal praktinio mokymo programą susipažino su praktiniu darbu, atliko praktines užduotis. Mokslo metų
pabaigoje studentai buvo egzaminuojami tiesiog fermose.
Veterinarinės medicinos fakulteto penki studentai atliko penktojo kurso klinikinę praktiką.
Praktikos tikslas – išmokti įgytas teorines žinias ir pirminius praktinius įgūdžius pritaikyti gyvulių ligų profilaktikai ir gydymui, patikrinti, įgytų žinių tinkamumą praktiniam veterinariniam darbui.
Per 2010 m. buvo surengtos Kauno apskrities melžėjų varžytuvės, suorganizuoti 8 seminarai
gyvulininkystės ir veterinarinės medicinos klausimais, propaguojant naujausius mokslo pasiekimus. Centre lankosi ir patirtimi dalijasi ūkininkai iš visos Lietuvos ir kaimyninių valstybių.
Dalyvaujame „Lietuvos kaimo tinklo“ veikloje, Inovacijų ir tyrimų kaime komitete.
Viešoji įstaiga LVA praktinio mokymo ir bandymų centras – tai studentų praktinio mokymo
ir mokslinių tiriamųjų darbų atlikimo vieta, kur laikomi gyvuliai mokslo ir studijų poreikiams
tenkinti. Centras – išsilaiko tik iš savo gamybinės veiklos, parduodamas pieną, galvijus, suteikdamas paslaugas. Centro veikla yra pelninga.
Todėl centrui labai svarbi ūkinė veikla: sveiki gyvuliai, derlingi pasėliai, kokybiškos žemės
ūkio produkcijos gamyba. Nuolat kintančios žemės ūkio produkcijos kainos ir didėjančios degalų, pesticidų ir trąšų kainos neužtikrina galimybių didinti gamybos apimtis ir mokėti darbuotojams konkurencingų atlyginimų.
Per 2010 m. bandos struktūrai ir genetikai pagerinti pirkome 12 veršingų telyčių. 2011 m.
planuojame įsigyti dar 30 veršingų telyčių.
Nepalankūs grūdinių kultūrų auginimui buvo 2010 metai. Dėl sudėtingų meteorologinių
sąlygų, būtent Kauno r., centre buvo išguldyta apie 80 ha žieminių kviečių pasėlių. Tai įtakojo
grūdinių kultūrų derlingumą.
Stambiųjų ir sultingųjų pašarų pasigaminome pakankamai ir geros kokybės.
Šėrimo racionams subalansuoti tenka pirkti baltymingus pašarus ir jų priedus, be kurių negalima pagaminti kokybiškos produkcijos ir išlaikyti sveikus ir produktyvius gyvulius.
17.1 lentelė
Finansiniai rodikliai
Eil. Nr.
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Rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

2010 metai

1.

Pajamos iš viso:

tūkst. Lt

2142

2.

Iš jų – pajamos iš ž. ū. veiklos

tūkst. Lt

1392

3.

Iš viso sąnaudų

tūkst. Lt

2068

4

Gautas finansavimas

tūkst. Lt

0

17.2 lentelė
Gamybiniai rodikliai
Eil. Nr.

Rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

2010 metai

1.

Gyvulių skaičius 2010-12- 31

vnt.

456

2.

Iš jų – melžiamų karvių

vnt.

208

3.

Primelžta pieno

t

1277

4.

Išmilžis iš karvės

l

6838

5.

Grūdinių kultūrų plotas

ha

285,21

6.

Prikulta grūdų

t

776,33

7.

Derlingumas

cnt/ha

27,22

8.

Darbuotojų skaičius

vnt.

45

Iš jų – darbuotojai, dirbantys 0,5 etato

vnt.

6
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18. Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Klinika pradėjo veikti 1996 m. Pastatas rekonstruotas, įrengtas bei didžioji dalis aparatūros
nupirkta išeivijos lietuvio dr. L. Kriaučeliūno iniciatyva ir lėšomis. Klinikoje yra terapinis, chirurginis, registracijos ir informacijos skyriai bei klinikinių tyrimų laboratorija.
Veiklos kryptis: smulkiųjų gyvūnų ligų prevencija ir gydymas, gydytojų tęstinis mokymas ir
rezultatų sklaida.
Veterinarijos akademijos dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika atlieka šias paslaugas:
gyvūnai vakcinuojami nuo užkrečiamųjų ligų, ženklinami elektroninėmis ženklinimo priemonėmis ir išduodami gyvūno augintinio pasai; gydomos infekcinės bei vidaus neužkrečiamosios
ligos; atliekamos įvairios chirurginės operacijos. Atliekama rentgenologinė, endoskopinė bei
ultragarsinė vidaus organų patologijų diagnostika. Veikia klinikinės diagnostikos laboratorija,
kurioje modernia aparatūra tiriami kraujo, šlapimo, odos mėginiai.
Klinika yra Veterinarijos akademijos mokomoji bazė, skirta tobulinti Veterinarijos fakulteto
studentų profesinius įgūdžius. Čia vyksta praktiniai klinikinių disciplinų užsiėmimai. Pradedant antraisiais studijų metais, studentai kartą per pusmetį budi klinikose ir asistuoja veterinarijos gydytojams ordinatoriams jų kasdieninėje praktikoje. Kiekvienais metais klinikoje studijas
tęsia akademijos Neužkrečiamųjų ligų katedros rezidentai, o doktorantai renka medžiagą moksliniam darbui. 2010 m. klinikoje gamybinę praktiką atliko 9 šeštojo kurso studentai (10 proc.).

18.1. Klinikos etatų struktūriniai pokyčiai
Visu etatu klinikoje dirba 5 gydytojai, kurių vienam atlyginimas mokamas iš klinikos uždirbtų lėšų. Kiti 5 gydytojai yra Veterinarijos akademijos dėstytojai, dirbantys 0,25 etato krūviu. Iš
viso klinikoje dirba 4 mokslų daktarai, vienas gydytojas tęsia studijas doktorantūroje (klinikos
personalo struktūra parodyta lentelėje). 2010 m. sumažėjus pacientų skaičiui buvo sumažintas
veterinarijos gydytojo rentgenologo darbo krūvis 0,25 etato (t. y. 1,5 proc. visų etatų).
18.1.1 lentelė.
LSMU VA dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos personalas
Skyrius

Etatų skaičius

Administracija
(iš viso 1,5 etato)

1
0,5

Pareigybė
Klinikos vadovas
Klinikos vadovo pavaduotojas

Informacijos ir registracijos skyrius

1

Registratorė

Klinikinių tyrimų laboratorija

1

Vet. gydytoja laboratorinei diagnostikai

Terapinis skyrius

3,25

Vet. gydytojas ordinatorius

Chirurginis skyrius

3,25

Vet. gydytojas ordinatorius

Pagalbinis personalas

4

Pagalbinis personalas

2,5

Iš viso etatų:

16,5

Sargas-sanitaras
Veterinarijos sanitaras

18.2. Klinikos veiklos apžvalga
2010 m. klinikos gydytojai 7 kartus vyko į užsienį kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose,
konferencijose, kongresuose. Klinika organizavo 2 teorinius ir vieną praktinį seminarą veterinarijos gydytojams praktikams.
2010 m. už klinikos uždirbtas lėšas atliktas dalinis remontas – pakeista didesnė dalis senų
langų, šviestuvai, santechninės detalės; atliktas visų vidaus patalpų remontas. Iš savų lėšų įsigytas naujausios kartos lazerinis kraujo ląstelių analizatorius IDEXX , tokio Kaune neturi nė vie186

na privati veterinarinė klinika. Iš KMUK gavome du naudotus inhaliacinės narkozės aparatus,
veikiančius su sevorano anestetiku. Jais pakeisime savo turėtus labai senus, veikiančius tik su
halotanu, aparatus.
2010 m. klinikoje gydyta 525 pacientais mažiau (15 proc.) nei 2009 m. Tam įtakos turėjo ekonominė krizė. Be to, pavasarį, vykstant operacinių ir gydymo patalpų remontui, klinika negalėjo dirbti visu pajėgumu. Prasidėjus statybos darbams akademijos kieme, pasikeitė įvažiavimas
į kliniką (ne iš Tilžės g., o iš Radvilų dvaro g.), kuris yra labai nepatogus ir klaidus. Be to, reikia
pažymėti, kad mieste smarkiai išaugo veterinarinių klinikų skaičius (metų pabaigoje buvo 43),
tai žymiai padidino konkurenciją. Gyvūnų šeimininkai rutininėms procedūroms (vakcinacija,
kastracija) renkasi arčiau esančias gydyklas su patogesniu privažiavimu.
Klinika glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos kinologų draugija (skaitomos paskaitos šunų
augintojams) ir didžiausiu Lietuvoje gyvūnų priežiūros bei mitybos priemonių parduotuvių
tinklu „Kika“ (klinikoje atliekama jų parduotuvėse pirktų gyvūnų pirminė apžiūra).
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18.2.1 pav. LSMU VA dr. L Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje gydytų gyvūnų skaičiaus
dinamika 2006–2010 m.

18.3. Problemų sprendimo keliai bei siūlymai
padalinio veiklos tobulinimui
Didelė problema yra maži, šalies vidurkio nesiekiantys veterinarijos gydytojų ordinatorių
atlyginimai. Dėl šios priežasties kai kurie specialistai jau pradėjo laisvalaikiu dirbti privačiose
klinikose.
Reikėtų dar bent vieno veterinarijos sanitaro etato, nes su dabar turimais etatais sunku užtikrinti normalų klinikos darbą.
Mažėjant klientų skaičiui, reikėtų ieškoti būdų jiems pritraukti. Sprendimas – klinikos diagnostinės bazės plėtimas, pradedant teikti paslaugas, kurių nėra privačiose miesto klinikose
(dermatologinių, alerginių ligų diagnostika ir pan.). Reikėtų įsigyti naujos kartos ultragarsinės
diagnostikos aparatą (lėšos tam jau sukauptos ir vyksta paieškos). Bendradarbiaujant su Lietuvos kinologų draugija 2 klinikos gydytojai patvirtinti oficialiais šunų dubens ir alkūnės sąnarių
displazijos ekspertais.
Svarbu tinkamai sutvarkyti privažiavimą prie klinikos.
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19. Stambiųjų gyvulių klinika
Stambiųjų gyvulių klinikos teikia stacionarias, ambulatorines ir diagnostines paslaugas gyvūnams. Čia dėstomos svarbiausios ir pagrindinės klinikinės disciplinos. Klinikose bei ambulatorinėse išvykose studentai formuoja disciplinų praktinius įgūdžius, atlieka gamybinę praktiką,
renkasi medžiagą baigiamiesiems darbams. Doktorantai vykdo mokslinį-tiriamąjį darbą. Rezidentai vykdo rezidentūros programas.
Klinikas sudarė tokie skyriai:
• Stacionaras (du skyriai, operacinė, maniežas).
• Ambulatorija (du automobiliai, priekaba gyvūnų gabenimui).
• Vaistinė.
• Klinikinių tyrimų laboratorija.
2010 metais klinikose dirbo 8 veterinarijos gydytojai (5 etatai), 12 žmonių pagalbinio personalo.
Lyginant su 2009, praeitais 2010 metais buvo gydyta mažiau pacientų (350) (19.1 pav.).
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19.1 pav. Pacientų skaičiaus dinamika 2007–2010 m.

19.1 lentelė.
Ligų ir diagnostinių procedūrų statistika
Rodikliai

Arklių

Galvijų

Iš
viso

Pasv.

Nugaišo/
Eutanaz.

Iš
viso

Pasv.

318

311

7

22

22

Virškinimo organų
ligomis

9

7

2

2

2

Kvėpavimo organų
ligomis

15

14

1

Lytinių organų ligomis

4

4

1

1

2

2

13

13

2

2

Sirgo gyvulių:

Nugaišo/
Eutanaz.

Kitų gyvulių
Iš
viso

Pasv.

Nugaišo/
Eutanaz.

10

9

1

1

1

1

1

Šlapimo takų ligos
Medžiagų apykaitos
ligomis
Tešmens ir spenių ligomis
Helmintozės
Alerginės reakcijos

188

1

1

19.1 lentelės tęsinys.
Ligų ir diagnostinių procedūrų statistika
Rodikliai

Arklių
Iš
viso

Pasv.

Galvijų

Nugaišo/
Eutanaz.

Iš
viso

Pasv.

1

1

Nugaišo/
Eutanaz.

Kitų gyvulių
Iš
viso

Pasv.

1

1

1

1

Nugaišo/
Eutanaz.

Operacinis gydymas:
Laparotomija

1

1

Artroskopija
Išvaržos operacija

1

1

Abomasopeksija
Omentopeksija
Funikulitas
Cezario pjūvis
Kastracija

11

11

Žaizdų gydymas

17

17

Akių ligos

7

7

Korpuso ligos

1

1

Dantų ligos

54

54

Galūnių ligos

34

31

Augliai

2

Pūliniai abscesai,
flegmonos
Kitos ligos

3

1

1

3

3

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

Pirkimas -pardavimas

14

14

Laboratoriniai tyrimai

22

22

Profilaktika

15

15

1

1

Rentgenologinis tyrimas

89

89

Bronchoskopija

5

5

11

11

Diagnostinės paslaugos

Laringoskopija
Gastroskopija
Echoskopija

2010 metais sumažėjo pacientų ir iškvietimų diagnostinių procedūrų sąskaita: greičiausiai
dėl sunkesnės ekonominės situacijos 2010 metais, buvo mažiau perkama ar parduodama arklių,
dėl ko sumažėjo rentgenologinių tyrimų pirkimui-pardavimui (19.2 lentelė).
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19.2 pav. Pacientų dienų skaičius klinikoje.

19.2 lentelė.
Klinikinių tyrimų statistika 2010 metais
Gyvūno rūšis

Kraujo biocheminis

Kraujo morfologinis

Koprologinis

Mėginių skaičius

Parametrų skaičius

Arkliai

198

2146

356

11

Galvijai

450

2728

6

–

Kiti

43

193

21

2

Iš viso

691

5067

383

13

Klinikiniai tyrimai daugiausia orientuoti į specifinius parametrus bei pacientus, tendencingai mažėja profilaktinių tyrimų. Tai susiję su panašių tyrimų dubliavimu kituose padaliniuose
bei VA teritorijoje esančiu nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu.
Problemos:
1. Būtina išspręsti klinikų darbo laiką – pagal Lietuvos darbo kodeksą, veterinarijos gydytojams-ordinatoriams negalioja suminė darbo apskaita bei pamaininis darbo grafikas, o
tai reiškia, kad negalima garantuoti 24 val. darbo grafiko.
2. Norint geriau išnaudoti ambulatorines išvykas studentų mokymui bei praktinių įgūdžių
formavimui, būtina suformuoti mažesnes studentų grupes bei mobilesnius grafikus, kad
bent jau pogrupis tilptų į turimą transporto priemonę ir nesitrukdytų kiti užsiėmimai
(kartais vien kelionė pas pacientus užtrunka 2–3 val.
3. Klinikose nėra gyvūnų karantino patalpos.
4. Turint omenyje dominuojančius pacientus, normaliai klinikos veiklai būtinos mažiausiai
trys operacinės: arkliams viena „nesterili“ ir viena „sterili“, bei viena galvijams. Dabartinėse klinikų patalpose tai neįmanoma realizuoti. Taip pat klinikose būtina ir pacientų
pirminio apžiūrėjimo patalpa.
5. Labai svarbu klinikoje įdiegti elektroninę pacientų bei vaistų apskaitos programą. Tokia
duomenų bazė reikalinga informacijos kaupimui ir saugojimui ne tik administravimo
prasme, bet ir studentams bei doktorantams – ji būtų prieinama ruošiant baigiamuosius
darbus, vykdant mokslinius tyrimus (bendrai statistikai).
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20. VIVARIUMAS
LSMU Veterinarijos akademijos Vivariumui suteikti veterinarinio patvirtinimo numeriai:
eksperimentinių gyvūnų veisimo įmonė LT-59-101, eksperimentinių gyvūnų naudojimo įmonė
LT-61-102, Leidimas Nr. 0157 VMVT.
Vivariume eksperimentinius tyrimus su laboratoriniais gyvūnais atlieka mokslininkai mikrobiologijos, farmakologijos, toksikologijos, fiziologijos, patologinės anatomijos, gyvūnų gerovės ir kitose srityse. Vivariumas turi bazę įgyvendinti nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės
aktų pašarų kokybės klausimais reikalavimus: nustatyti pašarų kontrolės prioritetus, vykdyti
pašarų tyrimo stebėseną, nustatyti rizikos veiksnius ir kontrolę, kaip reikalauja 2002 m. sausio
28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.178/2002 III skyriaus 11–21 straipsniai.
Be mokslinės paskirties, Vivariumas atlieka ir švietėjišką misiją – bendrųjų lavinimo mokyklų
jaunieji gamtininkai supažindinami su „gyvūnų teisių“ problemomis, eksperimentinių gyvūnų
nauda mokslui ir visuomenei. Akcentuojant „Santaros”, „Santakos” iš dalies „Nemuno” integruotų studijų, mokslo ir verslo centrų veiklas, išryškėja realios galimybės valstybiniam ir privačiam kapitalui investuoti į sveikatos gerinimo technologijų ir biofarmacijos verslą, tokiu būdu
stiprėti ir įsijungti į pasaulinį (bio) farmacinį ir sveikatos priežiūros sektorių veiklą, kuriant ir
gaminant inovatyvius produktus bei paslaugas.
Veterinarijos akademijos Vivariumo darbuotojai turi atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį atliekant mokslinius tyrimus bei vykdant projektus. Pagal Europos laboratorinių gyvūnų mokslo
asociacijos federacijos (FELASA) rekomendacijas Akademija turi mokslininkų D kvalifikacijos
(gyvūnų gerovės specialistai), taip pat C (eksperimento organizatoriaus ir vadovo) bei A kvalifikacijos (gyvūnų prižiūrėtojai).
Veterinarijos akademijos Vivariume atliekamuose moksliniuose tyrimuose naudojami biomodeliai – laboratoriniai gyvūnai. Vivariume auginamos inbrydinės BALB/c pelės, Wistar populiacijos žiurkės, jūrų kiaulytės, Naujosios Zelandijos (baltieji) veislės triušiai. Inbrydiniai gyvūnai
genetiškai vienodi. Linijų genetiniam grynumui užtikrinti griežtai laikomasi veisimo taisyklių,
linijos tikrinamos pagal genetiškai determinuotus požymius (reciprokinės izotransplantacijos ir
PGR metodais) atliekami klinikiniai ir morfologiniai tyrimai.

Padalinio veiklos rezultatai
Projektų vykdymas
• Molekulinis mikroorganizmų atpažinimo mechanizmas žarnyno epitelinėse ląstelėse ir
jo sąsaja su uždegiminių žarnų ligų etiopatogeneze.
• Ląstelės tūrio įtaka kardiomiocitų metabolizmui ir išgyvenamumui išemijos pažeistame
miokarde.
• Membranų biofizikos laboratorija ir ląstelių kultūrų laboratorija. Žmogaus širdies sužadinimo tyrimai taikant naujus NIR dažus.
• Ląstelių kultūrų miogeninių savybių bei širdies miocitų viduląstelinio ir tarpląstelinio
signalų perdavimo tyrimai.
• Vaisių perdirbimo atliekų, savo sudėtyje turinčių maistinių pektinų įtaka triušių sveikatingumui.
Problemų sprendimo būdai
• Siekiant užtikrinti laboratorinių gyvūnų laikymą ir panaudojimą pagal FELASA reikalavimus, planuojama išplėsti LSMU Veterinarijos akademijos vivariumą, rekonstruojant
pastato antrąjį aukštą, įrengiant studijoms skirtas patalpas.
• Padidinti tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimą bei vykdymą biomedicinos
srities ir kitų glaudžiai susiejusiu tyrimų srityje.
• Panaudoti vivariumą genetiniams, molekulinės biologijos, biofizikos, biochemijos bei
kitų sričių tyrimams.
• Panaudoti vivariumą toksikologiniams bei naujų preparatų bandymams bendradarbiaujant su užsienio, mūsų farmakologijos kompanijomis.
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21. Vidaus audito tarnyba
Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-973 „Dėl Kauno medicinos
universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto statuto patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. XI-973) sujungti du reorganizuojami
juridiniai asmenys – Kauno medicinos universitetas (toliau – KMU) ir Lietuvos veterinarijos
akademija (toliau – LVA). Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. sujungtų dviejų aukštųjų mokymo įstaigų
teises ir pareigas perėmė bei veiklos tęstinumą užtikrina Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU, Universitetas), vidaus audito tarnybos (toliau VAT) veikla vykdoma nauja
sudėtimi – dirba VAT vadovė ir 2 vidaus auditoriai.
Vidaus audito tarnyba yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Universiteto rektoriui, kuris užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą.
Vidaus audito tarnybai nebuvo daromas poveikis, kai buvo planuojami ir atliekami vidaus
auditai bei pateikiami vidaus audito rezultatai.
Vidaus audito tarnyba yra nepriklausoma nuo vertinamos LSMU veiklos, Universiteto atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga. Vidaus auditoriai nedalyvauja valdant Universitetą. Vidaus auditoriai, siekdami išsaugoti objektyvumą, nedalyvauja nustatant
bei įgyvendinant Universiteto vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) procedūras.
Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Universiteto veiklos tikslus. VAT paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Universiteto veiklos gerinimą.
Universiteto vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, vadovaujasi naujais rektoriaus patvirtintais vidaus audito tarnybos nuostatais, naujai patvirtinta VAT vidaus audito
metodika, pareigybių aprašymu, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, vidaus audito profesinės praktikos standartais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus
auditą.
Universitete sudarytos sąlygos Vidaus audito tarnybos vidaus auditoriams nuolat tobulinti
savo žinias, profesinius įgūdžius bei gebėjimus. Išklausyti mokymo kursai „Strateginis planavimas, apskaita ir mokesčių administravimas“, „Buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal VSAFAS“, dalyvauta Viešųjų pirkimų, veiklos dokumentų rengimo ir tvarkymo aktualijų seminaruose. Kvalifikacija kelta ir savarankiškai.
Vidaus audito tarnybos veikla buvo vykdoma vadovaujantis raštu su Universiteto rektoriumi suderintu 2010 metų vidaus audito tarnybos veiklos planu, atsižvelgiant į Universiteto veiklos pasikeitimus, vidaus kontrolės būklę, reikšmingą riziką.
2010 metais atliktas KMU bendrabučių užimtumo bei gaunamų pajamų vertinimo veiklos ir
valdymo vidaus auditas – KMU 2-ojo ir 6-ojo bendrabučių kambarių, skirtų kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojams, užimtumo vertinimas – pateiktos 5 rekomendacijos vidaus kontrolei
stiprinti, analizuota KMU parengtų tvarkų, reglamentų vykdymo kontrolė, dokumentų, susijusių su KMU reorganizavimo procesu, vertinimas, LVA Gyvulininkystės institutui transporto
išlaikymui skirtų lėšų panaudojimo auditas ir vidaus kontrolės sistemos vertinimas – vidaus
kontrolės sistema įvertinta gerai, esminių veiklos trūkumų nenustatyta, todėl rekomendacijų,
kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą, nebuvo teikta, visus metus
vykdytas LVA Gyvulininkystės instituto ir Veterinarijos instituto ūkinės veiklos stebėjimas.
Vidaus auditoriai stebėtojo teisėmis dalyvavo 8 komisijų, 3 darbo grupių bei 19 viešųjų pirkimų komisijų darbe, jiems buvo sudarytos sąlygos vertinti Universitete vykdomą veiklą ir teikti
rekomendacijas.
Stebėtos Universitetui priklausančio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto ir atsargų metinės inventorizacijos atlikimo procedūros, dalyvauta pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti nusidėvėjusio turto vertinimo komisijose ir aukcione.
Atsižvelgiant į ataskaitose pateiktų išvadų ir rekomendacijų reikšmingumą, visus metus didelis dėmesys buvo skirtas veiklai po audito stebėti. Vidaus auditoriai vykdė rekomendacijų
įgyvendinimo kontrolę, analizavo, kaip vykdomas vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas, ar skiriamas tinkamas dėmesys papildomoms vidaus kontrolės procedū192

roms kurti. Atkreiptas dėmesys, jog būtina kuo operatyviau įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
2010 metų pabaigoje Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento specialistai, įgyvendindami Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11
straipsnio 1 dalies nuostatas ir vykdydami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kanclerio
2010 m. lapkričio 8 d. potvarkį Nr. 2K-050 ,,Dėl vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo“ atliko
LSMU VAT veiklos vertinimą. Bendra vertinimo išvada – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidaus audito tarnybos veikla iš esmės atitinka Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir
kitų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus auditą, nuostatas. Vertinimo metu neatitikimų teisės
aktų, reglamentuojančių vidaus auditą, reikalavimams ir galinčių daryti įtaką vidaus audito
tarnybos veiklai, nenustatyta.
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Priedai
1 priedas
KAUNO MEDICINOS AKADEMIJOS
2010 M. SENATO PATVIRTINTI DOKUMENTAI
1. 2009-05-22 nutarimo Nr. 42-07-01 “Dėl Kauno medicinos universiteto statuto rengimo grupės sudarymo” dalinis pakeitimas, 2010-01-22, Nr. 49-01
2. 2009-06-30 nutarimo Nr. 43-05 “KMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti konkursų
organizavimo ir atestavimo laikinos tvarkos” dalinis pakeitimas, 2010-01-22, Nr. 49-03
3. Slaugos krypties pirmos pakopos studijų programa “Akušerija”, 2010-01-22, Nr. 49-04
4. Reabilitacijos krypties antros pakopos studijų programa “Fizinė medicina ir reabilitacija”,
2010-01-22, Nr. 49-04
5. Studento pervedimo į laisvą finansuojamą vietą KMU tvarka, 2010-01-22, Nr. 49-05
6. KMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų
skyrimo nuostatai, 2010-01-22, Nr. 49-06
7. KMU Rektoriaus ataskaita už 2009 metus, 2010-02-09, Nr. 50–01
8. KMU 2009 m. programų sąmatų įvykdymo ataskaita, 2010-02-09, Nr. 50–01
9. KMU 2010-2012 m. strateginis veiklos planas, 2010-02-09, Nr. 50–01
10. KMU 2010 m. programų sąmatos, 2010-02-09, Nr. 50–01
11. KMU 2010 m. studentų priėmimo taisyklės, 2010-02-09, Nr. 50–02
12. KMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti konkursų organizavimo ir atestavimo
tvarka, 2010-03-26, Nr. 51–05
13. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto projektas, 2010-04-22, Nr. 52-01
14. Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo sujungimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą būdu sąlygų aprašo projektas, 2010-04-22, Nr.
52-02
15. KMU dėstytojų etatinio krūvio ir darbo apmokėjimo reglamentas, 2010-04-22, Nr. 52-03
16. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato rinkimų reglamentas, 2010-05-28, Nr. 53-03
17. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir
kitų darbuotojų, skiriamų narių į pirmąją Lietuvos sveikatos universiteto tarybą, skyrimo
tvarka, 2010-05-28, Nr. 53-04
18. KMU doktorantūros reglamentas, 2010-05-28, Nr. 53-06-01,
19. KMU magistro darbų, daktaro disertacijų ir monografijų santraukų elektroninių dokumentų
parengimo, pateikimo įkelti ir įkėlimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų
informacinės sistemos talpyklas bei naudojimo tvarkos nuostatai, 2010-05-28, Nr. 53-06-02
20. KMU 2010-2011 m. m. I kurso studijų planai, 2010-05-28, Nr. 53-09
21. KMU 2010-2011 m. m. studijų planai, 2010-06-30, Nr. 54-07
22. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato rinkimų reglamento patikslinimas, 2010-0831, Nr. 55-02
23. LSMU Tarybos, Senato rinkimų komisijos sudarymo ir darbo reglamentas, 2010-08-31, Nr.
55-03
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2 priedas
VETERINARIJOS AKADEMIJOS
2010 M. SENATO PATVIRTINTI DOKUMENTAI
1. Patvirtinta LVA 2009 metų veiklos ataskaita ir 2009 m. pajamų ir išlaidų sąmata; 2010 metų
LVA pajamų ir išlaidų sąmata, 2010–02–24, Nr. 05–02-07.
2. LVA profesoriaus emerito nuostatai, 2010–02–24, Nr. 05–02-07.
3. Studentų priėmimo 2010 m. taisyklės, 2010–02–24, Nr. 05–02-07.
4. Studijų kainos 2010 m. , 2010–02–24, Nr. 05–02-07.
5. LVA Organizacinės struktūros įsigaliojimo data, 2010–02–24, Nr. 05–02-07.
6. Dėl eksternu įgyjamo daktaro mokslo laipsnio bendro mokesčio LVA, GI, VI darbuotojams,
2010–02–24, Nr. 05–02-07.
7. Pastato – veršelių stovykla – pripažinimo netinkamu naudoti, 2010–02–24, Nr. 05–02-07.
8. Sudaryta komisija sveikatos mokslų universiteto statutui, reorganizavimo sąlygoms bei su
tuo susijusių dokumentų projektams ruošti, 2010–03–24, Nr. 05–02-08.
9. Nutarta pakartotinai teikti Kinologijos bakalauro studijų programą Studijų kokybės vertinimo centrui registruoti, 2010–03–24, Nr. 05–02-08.
10. Įsteigta viena LVA profesoriaus emerito vieta, 2010–03–24, Nr. 05–02-08.
11. Sudaryta komisija sveikatos mokslų universiteto statutui, reorganizavimo sąlygoms bei su
tuo susijusių dokumentų projektams ruošti, 2010–03–24, Nr. 05–02-08.
12. Pritarta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto projektui, 2010–04–16, Nr. 05–02-09.
13. Patvirtinta VšĮ LVA praktinio mokymo ir bandymų centro 2009 metų veiklos ataskaita,
2010–04–16, Nr. 05–02-09.
14. Patvirtintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutas, 2010–04–22, Nr. 05–02–10.
15. Pritarta Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo
sujungimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą būdu sąlygų aprašo projektui ir Reorganizavimo proceso tvarkai, 2010–04–22, Nr. 05–02–10.
16. Doc. dr. Jono Čygo vardo suteikimas Stambių gyvulių klinikų 5 auditorijai, 2010–04–22, Nr.
05–02–10.
17. LVA Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių reikalavimų, atestavimo, konkursų šias pareigas eiti organizavimo ir pedagoginių vardų suteikimo tvarka, 2010–04–22,
Nr. 05–02–10.
18. Magistrantūros ir doktorantūros studijų kainos 2010/2011 mokslo metams, 2010–04–22, Nr.
05–02–10.
19. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato rinkimų tvarka, 2010–06–01, Nr. 05–02–11.
20. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir
kitų darbuotojų, skiriamų narių į pirmąją Lietuvos sveikatos universiteto tarybą, skyrimo
tvarka, 2010–06–01, Nr. 05–02–11.
21. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos ir Senato rinkimų komisijų darbo reglamentai, 2010–06–01, Nr. 05–02–11.
22. LVA doktorantūros reglamentas, 2010–06–30, Nr. 05–02–12.
23. Laikinai, iki tol, kol Mokslo ir studijų įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka bus išrinktas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius, eiti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus pareigas pavesti Kauno medicinos universiteto rektoriui prof. Remigijui
Žaliūnui, 2010–06–30, Nr. 05–02–12.
24. Studentų priėmimo komisijos pirmininko prof. H. Žilinsko ataskaita. 2010–08–30, Nr. 05–
02–01.
25. Studijų tvarka 2010/2011 mokslo metams, 2010–06–30, Nr. 05–02–12.
26. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato rinkimų tvarkos bei Senato rinkimų komisijos reglamentas (pataisytas), 2010–08–30, Nr. 05–02–01.
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27. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos narių rinkimų konferencijos datos tvirtinimas, 2010–08–30, Nr. 05–02–01.
28. Imunologijos ir Parazitologijos laboratorijų prijungimas prie Veterinarijos instituto, 2010–
08–30, Nr. 05–02–01.
29. Patvirtintas 30 valandų savaitinis dėstytojų darbo krūvis, 2010–08–30, Nr. 05–02–01.
30. VšĮ LVA praktinio mokymo ir bandymų centras kategorijos bei vadovaujančių darbuotojų
darbo užmokesčio tvirtinimas, 2010–08–30, Nr. 05–02–01.
31. VšĮ LVA Praktinio mokymo ir bandymų centro dalies žemių perdavimas kitoms valstybės
reikmėms, 2010–08–30, Nr. 05–02–01.
32. Tęstinio mokymo centrą nutarta vadinti Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centru, 2010–08–30, Nr. 05–02–01.
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3 priedas
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
2010 M. SENATO PATVIRTINTI DOKUMENTAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LSMU Senato darbo reglamentas, 2010-10-29, Nr. 2-01
LSMU pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamentas, 2010-10-29, Nr. 2-06
LSMU fakulteto dekano rinkimų reglamentas, 2010-10-29, Nr. 2-05
LSMU mokslo instituto direktoriaus rinkimų reglamentas, 2010-10-29, Nr. 2-05
LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo rinkimų reglamentas, 2010-1029, Nr. 2-05
LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų
skyrimo nuostatai, 2010-10-29, Nr. 2-09
LSMU pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų programų visų studijų formų
2011-2012 m. m. studijų planus, 2010-11-26, Nr. 3-05
LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti organizavimo ir atestacijos tvarka, 201012-23, Nr. 4-03
Studento pervedimo į laisvą valstybės finansuojamą ir laisvą valstybės nefinansuojamą vietą LSMU tvarka, 2010-12-23, Nr. 4-05
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4 priedas
KAUNO MEDICINOS AKADEMIJOS
2010 METAIS REKTORIAUS ĮSAKYMAIS PATVIRTINTI DOKUMENTAI
1. Dėl studentų praktikos mobilumo pagal mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą stipendijų 2009/2010 m. m. pavasario semestrui skyrimo ir mokėjimo tvarkos, 2010-01-22, Rektoriaus įsakymas Nr. V-20.
2. Dėl pareiginių nuostatų tvirtinimo, 2010-03-18, Rektoriaus įsakymas Nr. V-107.
3. Dėl fiksuoto ryšio telefonų paslaugų limitų, 2010-04-01, Rektoriaus įsakymas Nr. V-138.
4. Dėl darbuotojų privalomojo sveikatos tikrinimo, 2010-04-08, Rektoriaus įsakymas Nr.V-143.
5. Dėl 2008 m. lapkričio 13 d. rektoriaus įsakymo Nr. V-377 „Dėl Kauno medicinos universiteto
viešųjų pirkimų organizavimo“ pakeitimo, 2010-04-12, Rektoriaus įsakymas Nr.V-146.
6. Dėl automobilių stovėjimo KMU aikštelėje taisyklių patvirtinimo, 2010-04-15, Rektoriaus
įsakymas Nr.V-156.
7. Dėl 2010 metų KMU viešųjų pirkimų plano patvirtinimo, 2010-04-29, Rektoriaus įsakymas
Nr. V-184.
8. Dėl materialinių vertybių apskaitos tvarkos patvirtinimo, 2010-05-06, Rektoriaus įsakymas
Nr.V-196.
9. Dėl išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo, 2010-06-10, Rektoriaus įsakymas Nr.V-250.
10. Dėl studentų praktikos mobilumo pagal mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą stipendijų 2009/2010 m. m. rudens semestrui skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo, 201008-16, Rektoriaus įsakymas Nr.V-346.
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5 priedas
VETERINARIJOS AKADEMIJOS
2010 METAIS REKTORIAUS ĮSAKYMAIS PATVIRTINTI DOKUMENTAI
1. Dėl LVA padalinio – Gyvulininkystės instituto – tvarkomųjų dokumentų (įsakymų ir raštų)
leidimo ir kontrolės tvarkos, 2011-01-04, Rektoriaus įsakymas Nr. 105.
2. Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo,
2010-01-06, Rektoriaus įsakymas Nr. 108.
3. Dėl telefono abonentų sąrašo patvirtinimo, 2010-01-07, Rektoriaus įsakymas Nr. 114.
4. Dėl Akademijos civilinės saugos sistemos veiklos 2010 metais, 2010-01-11, Rektoriaus įsakymas Nr. 118.
5. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų patvirtinimo, 2010-01-19, Rektoriaus įsakymas Nr. 125.
6. Dėl 2009 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 105 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo, tikrinimo, keitimo ir papildymo, darbuotojų instruktavimo bei darbuotojų dirbančių pavojingus darbus testavimo tvarkos“, 2P ir 3P pakeitimo, 2010-01-19, Rektoriaus
įsakymas Nr. 128.
7. Dėl LVA dieninės ir nuolatinės studijų formų vientisųjų, pagrindinių ir antrosios studijų
pakopos bei rezidentūros studijų stipendijų skyrimo nuostatų tvirtinimo, 2010-02-01, Rektoriaus įsakymas Nr. 134.
8. Dėl LVA komandiruočių tvarkos pakeitimo ir Gyvulininkystės instituto darbuotojų komandiruočių, 2010-02-01, Rektoriaus įsakymas Nr. 135.
9. Dėl studentų, priimamų 2010 m. į LVA, studijų kainų bei dėl LVA profesoriaus emerito nuostatų tvirtinimo, 2010-02-25, Rektoriaus įsakymas Nr. 159.
10. Dėl pareiginių nuostatų patvirtinimo ir numeracijos, 2010-03-01, Rektoriaus įsakymas Nr.
165.
11. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų patvirtinimo, 2010-03-01, Rektoriaus įsakymas Nr. 166.
12. Dėl suminės darbo laiko apskaitos režimo įvedimo ir tvarkos LVA Gyvulininkystės institute,
2010-03-01, Rektoriaus įsakymas Nr. 167.
13. Dėl pareiginių nuostatų tvirtinimo, 2010-03-02, Rektoriaus įsakymas Nr. 172.
14. Dėl telefono abonentų sąrašo papildymo, 2010-03-09, Rektoriaus įsakymas Nr. 177.
15. Dėl LVA Gyvulininkystės instituto mobiliojo telefono ryšio abonentų limitų apmokėjimo,
2010-03-09, Rektoriaus įsakymas Nr. 178.
16. Dėl Gyvulininkystės institute atliekamų tyrimų įkainių ir parduodamos produkcijos kainų
tvirtinimo, 2010-03-23, Rektoriaus įsakymas Nr. 191.
17. Dėl bendrabučių pagalbinių patalpų nuomos kainos patvirtinimo, 2010-03-31, Rektoriaus
įsakymas Nr. 202.
18. Dėl Preilos poilsio namų kainų patvirtinimo, 2010-04-12, Rektoriaus įsakymas Nr. 217.
19. Dėl straipsnių teikimo į mokslo leidinį „Veterinarija ir zootechnika“, 2010-04-16, Rektoriaus
įsakymas Nr. 220.
20. Dėl LVA Rektoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 10 „Dėl LVA supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2010-04-16, Rektoriaus įsakymas Nr. 221.
21. Dėl studentų, priimamų 2010 m. į veterinarijos akademiją, studijų kainų pakeitimo tvirtinimo bei dėl studijų programų dalykų kredito kainų ir Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų programos išlyginamųjų studijų dalykų kainų tvirtinimo, 2010-04-29,
Rektoriaus įsakymas Nr. 233.
22. Dėl užsakovo rezervo kainodaros taisyklių patvirtinimo, 2010-05-03, Rektoriaus įsakymas
Nr. 243.
23. Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvirtinimo, 2010-05-14, Rektoriaus įsakymas Nr. 245.
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24. Dėl tvarkų patvirtinimo, 2010-06-16, Rektoriaus įsakymas Nr. 278.
25. Dėl LVA Rektoriaus 2010 m. balandžio 16 dienos įsakymo Nr. 221 „Dėl LVA supaprastintų
viešųjų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2010-07-01, Rektoriaus įsakymas Nr. 285.
26. Dėl darbo laiko apskaitos kontrolės, 2010-07-01, Rektoriaus įsakymas Nr. 286.
27. Dėl Veterinarijos farmacijos asociacijos vardinės stipendijos LVA studentams skyrimo nuostatų patvirtinimo, 2010-07-27, Rektoriaus įsakymas Nr. 294.
28. Dėl LVA Gyvulininkystės institute priešgaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo, 2010-0727, Rektoriaus įsakymas Nr. 295.
29. Dėl LVA dieninės ir nuolatinės studijų formų vientisųjų, pagrindinių ir antrosios studijų
pakopos bei rezidentūros studijų studentų stipendijų skyrimo nuostatų tvirtinimo, 2010-0831, Nr. 319.
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6 priedas
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
2010 METAIS REKTORIAUS ĮSAKYMAIS PATVIRTINTI DOKUMENTAI
1. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laikinosios struktūros patvirtinimo, 2010-09-01,
Rektoriaus įsakymas Nr. V-01.
2. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojų įdarbinimo, darbo sutarčių sudarymo ir jų nutraukimo bei sąlygų pakeitimo laikinosios tvarkos patvirtinimo, 2010-09-01,
Rektoriaus įsakymas Nr. V-04.
3. Dėl tarnybinių komandiruočių apmokėjimo, 2010-09-01, Rektoriaus įsakymas Nr.V-05.
4. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinės laikinųjų nuostatų patvirtinimo, 201009-01, Rektoriaus įsakymas Nr. V-08.
5. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto išduodamų pažymėjimų ir diplomų, 2010-09-01,
Rektoriaus įsakymas Nr. V-09.
6. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto etatų sąrašo patvirtinimo, 2010-09-01, Rektoriaus įsakymas Nr. V-11.
7. Dėl LSMU kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo, 2010-09-01, Rektoriaus
įsakymas Nr. V-15.
8. Dėl pareiginių nuostatų tvirtinimo, 2010-09-01, Rektoriaus įsakymas Nr. V-17.
9. Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo, 2010-09-01,
Rektoriaus įsakymas Nr. V-18.
10. Dėl parašų, būtinų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pinigų apskaitos dokumentuose,
patvirtinimo, 2010-09-01, Rektoriaus įsakymas Nr. V-19.
11. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų organizavimo, 2010-09-09, Rektoriaus įsakymas Nr. V-31.
12. Dėl bendrabučių komisijos sudarymo, bendrabučių kambarių nuomos kainos ir taikytinų
nuostatų, 2010-09-09, Rektoriaus įsakymas Nr. V-37.
13. Dėl doktorantūros studijų laikinųjų dokumentų tvirtinimo, 2010-09-17, Rektoriaus įsakymas Nr. V-56.
14. Dėl doktorantūros studijų laikinųjų dokumentų tvirtinimo, 2010-09-17, Rektoriaus įsakymas Nr. V-61.
15. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti laikinosios konkursų organizavimo ir atestavimo tvarkos patvirtinimo, 2010-09-21, Rektoriaus
įsakymas Nr. V-62.
16. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojų stažuotės užsienyje laikinosios tvarkos patvirtinimo, 2010-09-22, Rektoriaus įsakymas Nr. V-70.
17. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminių dokumentų tvirtinimo,
2010-10-13, Rektoriaus įsakymas Nr. V-120.
18. Dėl pareiginių nuostatų tvirtinimo, 2010-10-13, Rektoriaus įsakymas Nr. V-121.
19. Dėl pareiginių nuostatų tvirtinimo, 2010-10-14, Rektoriaus įsakymas Nr. V-125.
20. Dėl kasos aparatų naudojimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 2010-10-18, Rektoriaus įsakymas Nr. V-134.
21. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingų asmenų atsiskaitymų už parduotas
prekes ir suteiktas paslaugas tvarkos patvirtinimo, 2010-10-18, Rektoriaus įsakymas Nr.V135.
22. Dėl materialinių vertybių apskaitos tvarkos patvirtinimo, 2010-10-29, Rektoriaus įsakymas
Nr. V-164.
23. Dėl laikinojo mokslinės veiklos reglamento, 2010-11-05, Rektoriaus įsakymas Nr. V-184.
24. Dėl laikinųjų mokslininkų grupių veiklos nuostatų, 2010-11-05, Rektoriaus įsakymas Nr.V185.
25. Dėl laikinųjų mokslo fondo nuostatų, 2010-11-05, Rektoriaus įsakymas Nr. V-187.
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26. Dėl laikinosios mokslo fondo premijų skyrimo tvarkos, 2010-11-05, Rektoriaus įsakymas Nr.
V-188.
27. Dėl vidaus audito tarnybos nuostatų tvirtinimo, 2010-11-12, Rektoriaus įsakymas Nr. V-205.
28. Dėl darbuotojų atsakingų už darbo laiko apskaitą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
padaliniuose, 2010-11-16, Rektoriaus įsakymas Nr. V-224.
29. Dėl vidaus audito tarnybos vidaus audito metodikos tvirtinimo, 2010-11-19, Rektoriaus įsakymas Nr. V-240.
30. Dėl nedenatūruoto etilo alkoholio įsigijimo, panaudojimo ir apskaitos Lietuvos sveikatos
mokslų universitete tvarkos ir denatūruoto etilo alkoholio įsigijimo, panaudojimo ir apskaitos Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarkos patvirtinimo, 2010-12-08, Rektoriaus
įsakymas Nr. V-303.
31. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete taisyklių patvirtinimo, 2010-12-10, Rektoriaus įsakymas Nr. V-307.
32. Dėl pareiginių nuostatų patvirtinimo, 2010-12-15, Rektoriaus įsakymas Nr. V-309.
33. Dėl strateginio veiklos plano įgyvendinimo ir vykdymo kontrolės, 2010-12-21, Rektoriaus
įsakymas Nr. V-328.
34. Dėl 2011 metų darbo valandų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių
patvirtinimo, 2010-12-31, Rektoriaus įsakymas Nr. V-362.
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7 priedas
MEDICINOS AKADEMIJOS
2010 METAIS REKTORATO PATVIRTINTI DOKUMENTAI
1. Motyvacijos pokalbio organizavimo tvarka, 2010-02-01, Nr. 2-2.
2. Sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo Kauno medicinos universitete reglamentas su pataisomis, 2010-04-12, Nr. 6-3.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
2010 METAIS REKTORATO PATVIRTINTI DOKUMENTAI
1. Dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos tobulinimą Lietuvos sveikatos mokslų universitete, blankų formos, 2010-11-22, Nr. 6-2.
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