
��������

�	
��

  

STUDIJ� KOKYB�S VERTINIMO CENTRAS 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

BIOLOGIJOS (612C10001) 

VERTINIMO IŠVADOS 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

EVALUATION REPORT 

OF BIOLOGY (612C10001) 

STUDY PROGRAMME 

AT VILNIUS UNIVERSITY 

Grup�s vadovas: 

Team Leader: 
Prof. Dr. Ossi V. Lindqvist 

  

Grup�s nariai: 

Team members: 

Prof. Dr. Ioannis Vlahos 

Prof. Dr. Ain Heinaru 

Prof. Dr. Algimantas Paulauskas 

Tadas Juknius 

Išvados parengtos angl� kalba 

Report language - English 



Studij� kokyb�s vertinimo centras  

DUOMENYS APIE �VERTINT� PROGRAM�

Studij� programos pavadinimas Biologija 

Valstybinis kodas 612C10001 

Studij� sritis Biomedicinos mokslai 

Studij� kryptis Biologija 

Studij� programos r�šis  Universitetin�s studijos 

Studij� pakopa Pirmoji 

Studij� forma (trukm� metais) Nuolatin� (4) 

Studij� programos apimtis kreditais 240 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesin�
kvalifikacija 

Biologijos bakalauras 

Studij� programos �registravimo data 1997-05-19, Nr. 565 
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INFORMATION ON ASSESSED STUDY PROGRAMME

Name of the study programme Biology 

State code 612C10001 

Study area Biomedical Sciences 

Study field Biologija 

Kind of the study programme University studies 

Level of studies First 

Study mode  (length in years) Full-time (4) 

Scope of the study programme in credits 240 

Degree and (or) professional qualifications 

awarded 
Bachelor degree in Biology 

Date of registration of the study programme 1997-05-19, No. 565 
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Vertimas iš angl� kalbos 

VILNIAUS UNIVERSITETO PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJ� PROGRAMOS 

BIOLOGIJA (VALSTYBINIS KODAS – 612C10001) 2013-11-19 EKSPERTINIO 

VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-370 IŠRAŠAS 

<...> 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Biologija (valstybinis kodas – 612C10001) vertinama 

teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai          3 

2. Programos sandara          2 

3. Personalas           3 

4. Materialieji ištekliai          4 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas           2 

6. Programos vadyba           3 

Iš viso:         17 

* 1 - Nepatenkinamai (yra esmini� tr�kum�, kuriuos b�tina pašalinti) 

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3 - Gerai (sistemiškai pl�tojama sritis, turi savit� bruož�) 

4 - Labai gerai (sritis yra išskirtin�) 

<...> 

IV. SANTRAUKA  

VU Biologijos bakalauro programa yra gana visapus�, tad dauguma student� aukštesnio laipsnio 

siekia t�sdami Botanikos arba Zoologijos studijas. Programa apima ne tik klasikines biologijos 

sritis – botanik�, zoologij� ir ekologij�, bet ir genetik� bei fiziologij�, nors pažangiausios mokslo 

sritys, pavyzdžiui, genomika, ned�stomos. Patalpos ir studij� aplinka tinkami studij� programai 
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vykdyti ir vertinami labai gerai. Studij� programa trunka ketverius metus. Tiesa, ji atrodo labai 

nelanksti, �r�minta semestr�, o tai neabejotinai varžo, pavyzdžiui, student� ir netgi d�stytoj�
judum�, ir neleidžia atsinaujinti. Kontaktai su užsienio mokslininkais gal�t� b�ti kur kas 

intensyvesni. Akivaizdu, kad reikia nauj� d�stymo metodik�, kurios nuo d�stymo kr�vio 

didinimo leist� pereiti prie student� mokymosi. Iš esm�s pedagoginis personalas yra 

kvalifikuotas, ta	iau jam reikia daugiau tarptautini� kontakt� ir priemoni�, laiduojan	i�
d�stytoj� tobul�jim� apskritai. Studentai yra gana patenkinti d�stymo kokybe, nors programa 

jiems gali pasirodyti kiek senamadiška – tai matyti ir pažvelgus � vadov�lius bei vis� mokom�j�
medžiag�. Programos vadyb� akivaizdžiai b�tina sutvirtinti vidaus apklaus�, nuolatini� ryši� su 

suinteresuotomis šalimis ir gr�žtamojo ryšio iš absolvent� poži�riu. 

III. REKOMENDACIJOS   

1. Programos turinys apima palyginti klasikines sritis, tod�l tam, kad geriau atitikt� vietos ir 

pasaulinius išš�kius, parengt� studentus aukštesni� pakop� studijoms bei šiuolaikinei 

darbo rinkai, j� reik�t� atnaujinti platesniais biologijos aspektais; 

2. Studij� turinys grindžiamas fiksuota semestr� sistema, varžan	ia student� ir d�stytoj�
judum�, tod�l universitetui ir Biologijos programai svarbu imtis rimt� priemoni�
tarptautinei apr�p	iai didinti; 

3. Suartinti d�stym� su mokslo tyrimais, �skaitant instituciniu lygiu, kurti naujas d�stymo 

metodikas, nuo senoviško, kalimu grindžiamo d�stymo, pereiti prie kritinio m�stymo ir 

nepriklausomo bei mokslinio mokymosi; 

4. Daugiau svarbos skirti darbuotoj� tobul�jimui, mažinti d�stymo kr�v� ir suteikti daugiau 

galimybi� moksliniams tyrimams ir saviugdai, taip pat remti tarptautiškumo proces�
apskritai; 

5. Megzti pastovius ryšius ir išnaudoti visus bendradarbiavimo su socialiniais dalininkais ir 

absolventais b�dus, kad b�t� galima gauti gr�žtam�j� ryš� iš darbo rinkos ir visuomen�s 

apskritai. 

<...> 
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Paslaugos teik�ja patvirtina, jog yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso
1 

235 straipsnio, numatan	io atsakomyb� už melaging� ar žinomai 

neteisingai atlikt� vertim�, reikalavimais. 

    

Vert�jos rekvizitai (vardas, pavard�, 

parašas) 


