


 



 



 



 



 



 



sveikatos prieziiiros jstaig4 laboratorijose, kas uztikrina pastov4 rysi tarp teorijos ir praktikos. 
Vizito metu patvirtinta, jog kasmet nagrinejamos destytoj4 savianalizes ataskaitos, atliekami 
studen!4 nuomones tyrimai apie destymo kokyb�\ tokiu budu pasiekiant dermy tarp destytoj4 
kvalifikacijos ir besikeicianci4 reikalavim4 aukstojo mokslo sistemai bei rengiam4 specialist4 
profesinei kompetencijai. Student4 baigiamiesiems darbams vadovauja Biomedicinines 
diagnostikos ir dietetikos katedros destytojai, is kuri4 8 yra mokslo daktarai, taciau vizito metu 
apklausiant studentus paaiskejo, jog tik profesines veiklos praktikq vadovai parenkami ivertinus 
j4 profesiny patirti, meistriskumq ir profesines veiklos praktikos turini bei rezultatus, o 
baigiamiesiems darbams vadovaujantiems kolegijos destytojams, atsizvelgianti student4 issakytq 
nuomony, triiksta aktyvesnio bendradarbiavimo su profesines praktikos vadovais. Destytojai 
dalyvauja tarptautinese destytoj4 main4 programose, taciau pasigendama veikla - praktikoje 
dirbanci4 asmen4 tobulinime (remiantis absolvent4 apklausa). 

Destytojll skaicius yra pakankamas numatomiems studij4 rezultatams pasiekti bei 
programoje dirbanci4 destytoj4 ir student4 skaiciaus santykis atitinka nustatytas normas: 
,,Biomedicinines diagnostikos studij4 program1:1- igyvendina 32 destytojai, is kuri4 25 nuolatiniai 
ir 7 kviestieji. Sios programos vis4 kurs4 studentll ir destytoj4 skaiciaus santykis - 3: 1. 
Profesines veiklos praktikos metu dviem studentams vadovauja vienas praktikos vadovas. 
Baigiamaj4 darb4 rengimo etape 1 vadovas vadovauja vidutiniskai 3-4 diplomantams" (14 psl.). 
Nedideles student4 grupes destytojams suteikia galimyby daugiau demesio skirti kiekvienam 
studentui, efektyviau organizuoti mokymosi procesq. Taigi, galima teigti, jog studij4 programoje 
dirba optimalus destytoj4 praktik4, mokslinink4, teoretik4 kolektyvas. 

Studij4 programos Biomedicinine diagnostika vykdyme vertinamuoju laikotarpiu nebuvo 
zenklios destytoj4 kaitos. Si aplinkybe uztikrino aktyvi1:1- studij4 programos stebesen1:1- ir efektyv4 
griztamaji rysi siekianf studij4 programos rezultat4. Vertinamuoju laikotarpiu pailgejus darbo 
stazui isaugo daugumos studij4 programoje dirbanci4 destytojll pedagogine patirtis. Per 
vertinamaji laikotarpi stebimas aktyvus destytojll judumas akademiniam darbui uzsienio salil! 
mokymo institucijose pagal Erasmus main4 program� - 35 procentai nuo vis4 nuolatinil! 
destytoj4 destanci4 programoje buvo isvykusi4 akademiniam darbui, 17 destytoj4 - atvykusi4 
akademiniam darbui i fakultetq (9 ir 10 lent. 16-17 psl. ). Vizito metu paaiskejo, kad fakulteto 
administracija turi ilgalaiky vizij� ir plan� esanciai situacijai pagerinti, todel galima tiketis, kad 
ateityje atvykstanci4 akademiniam darbui destytoj4 skaicius bus didesnis. 

Kolegija sudaro s1:1-lygas destytoj4 profesiniam tobulejimui reikalingam programos vykdymui: 
,,studij4 programoje destantys destytojai analizuojamu laikotarpiu (2008-2012 m.) tobulino 

dalykiny kvalifikacijq 984 val., pedagoginy kvalifikacij� 272 val., bendrajll gebejim4 igiidzius 
784 val. Vienam programos destytojui per 3 metus kvalifikacijos tobulinimui tenka vidutiniskai 
70 val." (16 psl.) Destytojai tobulino kvalifikacijq jvairiose Lietuvos ir uzsienio sali4 jstaigose 
bei mokymo institucijose organizuotuose seminaruose, kursuose, stazuotese. Per vertinamaji 
laikotarpi stebimas aktyvus destytoj4 dalyvavimas akademiniam darbui uzsienio sali4 mokymo 
institucijose bei kitos tarptautines veiklos formos: destytojai skaito pranesimus tarptautinese 
konferencijose, dalyvauja bendruose projektuose (apklausa vizito metu, 3 priedas, 9 lent.). 

Aukstojoje mokykloje vykdomi moksliniai tyrimai, tiesiogiai susijy su analizuojama 
programa: 

,,studij4 programoje dirbantys destytojai aktyviai dalyvauja ekspertineje, konsultacineje, 
organizacineje veiklose, kas daro teigiam� jtak� studij4 programos kaitai. Du destytojai dalyvavo 
kuriant Biomedicinos diagnostikos technologo rengimo standart�. Vykdant projektq VPl-2.2-
SMM-08-V-01-001 ,,Europos kredit4 perkelimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalines 
koncepcijos parengimas: kredit4 harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindziam4 studij4 
program4 metodikos kiirimas bei diegimas" penki destytojai dalyvavo kuriant studij4 krypties 
kompetencijll pletotes metodikq. Destytojai aktyviai atlieka mokslinius tyrimus, uzsiima mokslo 
taikomaja veikla medicinos biologijos srityje; dauguma j4 publikuoja savo mokslines veiklos 
rezultatus leidiniuose" 16 psl., 3 priedas - destytoj4 veiklos aprasymas). Taciau, siektina, jog 
programos destytojai aktyviau dalyvaut4 Lietuvos ir tarptautinese mokslo programose, o 

8 

Studij4 kokybes vertinimo centras 
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