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V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
Vilniaus universiteto studij programa Bioinformatika (valstybinis kodas – 612I52001) vertinama
teigiamai.

Vertinimo sritis

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Srities
vertinimas,
balais*
3
3
4
4
3
3
20

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

* 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
Bioinformatikos bakalauro studij programos tikslai ir studij rezultatai yra aiškiai apibr žti, aišk s
ir viešai prieinami. Studentai gauna išsami žini apie kompiuterijos moksl , taip pat kaip ir apie
gamtos mokslus, kas tokiai tarpdisciplininei programai, kaip ši, yra reikalinga. Tai rodo faktas, kad
programos absolventai gali dirbti tiek su gamtos mokslais susijusiose srityse, tiek kompiuteri
mokslo srityje. Programos privalumas taip pat yra moderni kompiuterin
paskait

metu,

ir

specifin ms

reikm ms.

superkompiuteris, turintis 2000 branduoli
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Matematikos

ir

ir 600 TB duomen

ranga, naudojama ir

informatikos

fakultete

yra

saugykl , kas šiuo metu yra

didžiausias

superkompiuteris

Lietuvoje.

Toks

kompiuteris

itin

svarbus

pažangiosioms

bioinformatikos programoms, kurioms reikia arba analizuoti didelius duomen kiekius (pavyzdžiui,
didelio našumo sekas), arba spr sti sud tingus skai iavimo uždavinius (pavyzdžiui, baltymo
strukt ros analiz ).
Programos tikslai aiškiai paremti akademiniais ir profesiniais reikalavimais. Bioinformatikos srityje
dirbantiems absolventams labai svarbu geb ti atlikti tarpdisciplinin darb ir geb ti suprasti abi
disciplinas. Tai specialieji g džiai, kuri daugelis klasikini studij program absolvent neturi.
To taip pat reikalaujama darbo rinkoje ir visiškai pasiekiama studijuojant ši program , kai studij
plan yra trauktos pagrindin s biologijos temos, tokios kaip biochemija ir molekulin biologija,
taip pat ir standartin s matematikos ir kompiuteri

moksl

temos, kurios dažniausiai b na

kompiuterini moksl bakalauro programoje. Programos teigiamas bruožas yra tas, kad joje si lomi
keturi specializuoti bioinformatikos dalykai. Studentams tai svarbu, nes jiems b tent reikia šio
specialaus mokymo. Be to, tai suteikia jiems galimyb

tobul ti profesiniu poži riu kaip

bioinformatikams.
Studij turinys yra nuolat gerinamas, kad atitikt gamtos moksl reikalavimus ar prisitaikant prie
papildomos personalo kvalifikacijos. Pavyzdžiui, ankstesniais metais kilo nesklandum

d l

biochemijos, kai mokykl mokiniai dažnai neturi pakankamai chemijos žini . Ši problema dabar
išspr sta, nes pagal nauj j studij programos plan fizikin chemija yra d stoma prieš biochemij .
Taip pat po keli mokym d stytojams buvo atnaujintas vairi bioinformatikos dalyk turinys.
Studij programos komitet sudaro abiej fakultet nariai. Šis komitetas yra itin aktyvus tobulinant
studij turin ir abu fakultetai (tiek Gamtos moksl , tiek Matematikos ir informatikos) yra vienodai
aktyv s.
Program

labai praturtina aktyvus mokslinink

sitraukimas, toki

kaip Edita Sužiedielien

(Gamtos moksl fakultetas) ir Saulius Gražulis (Biotechnologijos institutas), kuris taip pat yra ir
studij

programos komiteto narys. Saulius Gražulis yra Biotechnologijos instituto (Mokslini

tyrim instituto, kuris dabar priklauso Universitetui) narys. Šis stiprus mokslini tyrim ind lis yra
svarbus tobulinant specializuot bioinformatikos dalyk turin , taip pat ir praktiniams darbams bei
bakalauro baigiamiesiems darbams. Tai taip pat rodo faktas, kad trys absolventai, palyginti iš
nedidel s programos, dabar t sia mokslus doktorant ros studijose. Ekspert grup s nuomone, tiek
svarus Gamtos moksl

fakulteto ind lis, tiek orientacija

mokslinius tyrimus yra programos

pranašumai.
Nors programa yra gera, studij programos komitetas tur t toliau stengtis gerinti studij turin .
Norint studijuoti iš dalies biologij ir iš dalies kompiuterijos mokslus, reikia didesni

pastang

nei

mokantis tik vien dalyk . D l šios priežasties, Matematikos ir informatikos fakultetas tur t
apsvarstyti galimyb sumažinti kai kuri , labiau
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teorij orientuot , tem

skai i , kad gal t

integruoti labiau specializuotus bioinformatikos dalykus arba kompiuteri

mokslo dalykus,

tinkamesnius bioinformatikai, tokius kaip mašin mokymasis. Tai taip pat gali pad ti sumažinti
student darbo kr v . Iš dalies, tai jau daroma integruojant duomen gavyb ir sujungiant tiesin
algebr ir geometrij

vien dalyk . Ta iau studij programos komitetas tur t aktyviai tikrinti

turin ir stengtis kai kurias temas mažinti. Be to, tai leist

traukti darb tradicin je chemijos

laboratorijoje, kurio pageidauja studentai ir taip pat rekomenduoja ekspert grup .
Studij

programos komitetas ateityje tur t

atkreipti d mes

du svarbius studij

programos

aspektus. Pirma tai, kad n ra Bioinformatikos magistro programos. Tai reiškia, kad studentai,
pradedantys studijuoti ši program , neturi aiškios b simos profesin s veiklos gairi , d l to labai
gaila. Studij programos komitetui patariama apm styti visus galimus b dus šiai situacijai spr sti.
Dabar galiojantis sprendimas, b tent, kad studentai t sia magistro studijas Informatikos programoje,
neabejotinai yra nepatenkinama. Vienas iš galim sprendim gal t b ti Bioinformatikos magistro
studij programa, kuri, atsižvelgiant dabartin bakalauro student skai i , gali b ti per maža. Kiti
sprendimai: magistro program , pavyzdžiui, Kompiuterinio modeliavimo, specializacija, kas tur t
tikti, atsižvelgiant

tai, kad ji yra susijusi su dideliu kiekiu duomen analizavimu ir moksliniais

skai iavimais. Dar viena galimyb – specializacija vienoje iš Gamtos moksl fakultete teikiam
magistro program .
Kitas aspektas, kuris tikriausiai susij s su pirmiau min tu, yra maž jantis student skai ius. Aiškios
b simos profesin s veiklos gair s tikrai pad t

pritraukti daugiau student

studij program . Kita

vertus, prad jus vykdyti program , darbinimo galimyb s bioinformatikos srityje buvo akivaizdžiai
pervertintos. Studij viet skai ius buvo pritaikytas trisdešim iai, o tai, ekspert grup s nuomone,
yra tinkama. Su šia nuomone sutinka ir programos socialiniai partneriai, kurie aiškiai nurod , jog
darbo rinkoje yra bioinformatik paklausa.

III. REKOMENDACIJOS
1. Šiuo metu n ra Bioinformatikos magistro studij

programos, tod l prad dami studijuoti

bakalauro program studentai neturi aiški b simos profesin s veiklos gairi . D l to ekspert
grup rekomenduoja apsvarstyti visas galimybes Bioinformatikos bakalauro studij studentams
sudaryti aiškesnes profesin s veiklos gaires. Tai gal t b ti atskira Bioinformatikos magistro
studij programa arba kitos programos specializacija, pavyzdžiui, Kompiuterinio modeliavimo
magistras arba Genetikos/Molekulin s biologijos magistras.

2. Ekspert

grup rekomenduoja traukti dar vien dalyk apie mašin

pasirenkam j .
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mokym si, bent kaip

3. Jei manoma, studij programoje tur t b ti daugiau praktinio darbo, ypa susijusio su darbu
tradicin je chemijos laboratorijoje (angl. wet lab). Yra joje trumpai (keletas valand ) d stomas
dalykas, ta iau b t

gerai, jei bioinformatikos studentai tur t

daugiau patirties atliekant

eksperimentin darb . Taip pat, ekspertai rekomenduoja studentams daugiau dirbti su realiais
bioinformatikos duomenimis.

4. Studij programos komitetas tur t t sti programos ir kompiuterijos mokslo dalyk medžiagos,
ypa teorini , atnaujinim . Kai kurie dalykai, pavyzdžiui, Informacija ir kodavimas, Operacin s
sistemos, Chaoso teorija, Kompiuterini program k rimo metodai, pasirod Bioinformatikos
programai šiek tiek per specifiniai.

5. Siekiant skatinti d stytojus tobulintis kompiuterijos mokslo srityje, šiuo metu naudojami tik tie
moksliniai darbai, kurie skelbiami „ISI Web of Science“ platformoje. Kai kuri labai svarbi
konferencij medžiaga apie kompiuterijos moksl yra ne traukta. Tod l ekspert grup

geriau

rekomenduoja š faktori pritaikyti kompiuterijos mokslui. Šitokio vertinimo metu, vertinti
publikacij

kompiuterijos

mokslo

žurnaluose

ir

konferencij

medžiagos

kokyb ,

rekomenduojama naudotis „Microsoft Academic Search“ paslaugomis.

6. Ekspert grup rekomenduoja pritraukti jaunus bioinformatikos d stytojus, mokslininkus, kad
b t galima pasi lyti itin specializuotus bioinformatikos dalykus.

7. Ekspert grup bibliotekai si lo sigyti kelet egzempliori naujausi bioinformatikos knyg .

8. Apskritai, kalbant apie d stytojus, studentai nor t aktyvesni main tarp universiteto ir moni .
Universitetas tur t aktyviau ieškoti d stytoj , dirban i

mon se, ir atvirkš iai.

<...>
___________________________________
Paslaugos teik ja patvirtina, jog yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso1
235 straipsnio, numatan io atsakomyb
reikalavimais.
1

Žin., 2002, Nr.37-1341.
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už melaging

ar žinomai neteisingai atlikt

vertim ,

