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Vertimas iš angl kalbos
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EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD NR. SV4-253 IŠRAŠAS
<...>
V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
Vilniaus universiteto studij programa Visuomen s sveikata (valstybinis kodas – 612A60001)
vertinama teigiamai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vertinimo sritis

Programos tikslai ir numatomi studij rezultatai
Programos sandara
Personalas
Materialieji ištekliai
Studij eiga ir jos vertinimas
Programos vadyba
Iš viso:

Srities
vertinimas,
balais*
3
3
3
3
3
3
18

* 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
Programos grup gerai vertinama už dideles pastangas ir veiksming reagavim
ankstesn
programos vertinim . Šios programos d stytojai gausiai dalyvauja gyvendinant Lietuvoje
visuomen s sveikatos politik , praktin je veikloje ir moksliniuose tyrimuose. Daugelis d stytoj
dalyvauja su visuomen s sveikata susijusi nacionalini darbo grupi veikloje. Šios programos
tikslai ir numatomi studij rezultatai nustatyti atsižvelgiant poky ius visuomen s sveikatos
srityje, konsultuotasi su tarptautin mis grup mis ir organizacijomis. Studentams skirti
materialieji ištekliai geri, prieinamas IT ir belaidis internetas (WiFi). Bibliotekoje yra
svarbiausios duomen baz s, kuri studentams reikia studijuojant ši srit . Su šia programa
susijusi informacija yra prieinama ir b nant ne universiteto teritorijoje, yra galimyb atsinaujinti
paskait medžiag . Yra nemažai speciali patalp ( rangos) ir laboratorij , kuriomis studentai
gali naudotis. Ši programa suteikia studentams ger studij patirt , padedan i jiems rasti darb
Lietuvos visuomen s sveikatos sektoriuje. Darbdaviai gerai vertina ši program ; jie aktyviai
dalyvauja jos tobulinimo procese ir turi galimyb užtikrinti, kad ji b t atnaujinama ir atspind t
dabartin praktik . Studentai gauna vis mokymuisi reikaling param ir tuo džiaugiasi. Student
judumo (t. y. išvykimo kit šal tam tikr laik studijuoti ši program ir gyti tarptautin s
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patirties) galimyb s šiuo metu nedidel s. Ši programa turi tvirt medicinin pagrind , kur
palankiai vertina kai kurie darbdaviai ir studentai, bet pastaraisiais metais d mesys medicinos
aspektui joje susilpn j s. Vertinimo grup nebuvo tikra, kad ši orientacija medicin buvo
pagr sta socialini partneri poreikiais ir kad tai gali apriboti programos judum bei galimyb
sidarbinti platesn je europin je erdv je. Griežtesni vidinio studij kokyb s užtikrinimo
mechanizmai ir didesnis d mesys išorei (lyginimas, stipresni ryšiai su darbdaviais) pad t
užtikrinti geresn pusiausvyr ir tinkamesn program . Programos grup pademonstravo didel
geb jim tobulinti program remiantis išor s gr žtamuoju ryšiu, o didesnis d mesys vidaus
kokybei leist grupei b ti iniciatyvesne. Programos paklausa tarp student ir konkurencija d l
studij viet yra didel . Stojimo ši program reikalavimai yra akivaizdžiai aukštesni nei
vidutiniškai reikalaujamas stojimo balas. Daugelis s kmingai ši program baigusi student
toliau studijuoja magistrant ros studij programoje.

<…>
III. REKOMENDACIJOS

1. Atsižvelgdama tai, kad numatoma tobulinti ši program , jos rengimo (tobulinimo)
grup mano, kad b t naudinga ir rekomenduoja parengti programos tobulinimo plan .
Rekomenduojama ir toliau lyginti ši program su kitomis panašiomis Europos
programomis, nes tai pad t grupei orientuotis, kaip j tobulinti.
2. Vertinimo grup rekomenduoja persvarstyti šios programos dalykams skiriam kredit
pusiausvyr , siekiant užtikrinti, kad dalyk apimtis atitikt visuomen s sveikatos praktikos
apimties poreik .
3. Vertinimo grup padar išvad , kad vidinio studij kokyb s užtikrinimo priemon s yra
veiksmingos, kadangi jos pagr stos gr žtamuoju ryšiu, bet nerealizuojamas visas potencialas.
Vidinio studij kokyb s užtikrinimo priemon s gal t b ti žymiai griežtesn s – programos
grup gal t prisiimti didesn atsakomyb už programos tobulinim , pagr st vidaus
gr žtamuoju ryšiu. Vertinimo grup rekomenduoja persvarstyti vidinio studij kokyb s
užtikrinimo proced ras, siekiant užtikrinti, kad b t nuolat gaunamas gr žtamasis ryšis ir juo
remiantis b t imamasi veiksm .
4. Reik t pašalinti student judumo kli tis.
<…>
______________________________
Paslaugos teik jas patvirtina, jog yra susipažin s su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
235 straipsnio, numatan io atsakomyb už melaging ar žinomai neteisingai atlikt vertim ,
reikalavimais.

Vert jos rekvizitai (vardas, pavard , parašas)
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