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V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS

Vilniaus universiteto studij

programa Neurobiologija (valstybinis kodas – 621C14001)

vertinama teigiamai.

Eil.

Vertinimo sritis

Srities
vertinimas,

Nr.

balais*

1.

Programos tikslai ir numatomi studij rezultatai

4

2.

Programos sandara

3

3.

Personalas

4

4.

Materialieji ištekliai

3

5.

Studij eiga ir jos vertinimas

4

6.

Programos vadyba

4
Iš viso:

22

* 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 )
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IV. SANTRAUKA

Magistrant ros studij programa Neurobiologija yra gerai sumodeliuota, paremta moksliniais
tyrimais, lanksti ir vadovaujasi Bolonijos proceso nuostatomis. Studij programos tikslai ir
apimtis atspindi aukštojo mokslo strategij , vizij bei tendencijas ir mokslinius tyrimus šioje
srityje. Šios programos studij rezultatai gerai suprojektuoti ir atitinka magistrant ros studij
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lyg . Ta iau reikt perži r ti kai kuri studij program dalyk (pavyzdžiui, Biotransporto,
Neurono biofizikos, Sensorini sistem biofizikos) studij rezultatus ir suderinti juos su studij
programos studij rezultatais.
Programa pritraukia studentus, turin ius skirting kvalifikacij , daran ius skirtingas prielaidas ir
didinan ius mokslini tyrim bei profesin vairov . Nors kvalifikacijos yra skirtingos, studij
programoje n ra si loma joki papildom studij j žinioms / g džiams gilinti.
Dalykai paskirstyti vienodai, dalyk skai ius per semestr atitink teisinius reikalvimus. Kreditai
paskirstomi pagal real darbo kr v . Magistro darbuose atsispindi bendr j žini ir g dži
integravimas. Vadovavimo sistema yra ypa gerai organizuota. Mokslini tyrim institucijos
aktyviai bendradarbiauja siekdamos suteikti studentams geriausias s lygas. Elektronin s
metodikos naudojimas gali dar labiau išpl sti tokio bendradarbiavimo galimybes ir dar labiau
sumažinti iškrentan i student skai i . Buvo pasteb ta, kad diskusij dalis magistro darbuose
daugiausiai b na trumpa ir nepakankamai informatyvi. Pasirenkamieji dalykai susij su kitomis
sritimis, tokiomis kaip medicina, žem s kis, genetika, zoologija, botanika, informatika,
psichologija ir etika. Etika dabar yra tik pasirenkamasis dalykas, nepaisant jos svarbos.
Vertinimo strategijos yra gana skirtingos. Mokymosi ir vertinimo metodai tur t b ti labiau
suvienodinti ir susij su kiekvienu studij rezultatu.
Programa atspindi paskutinius mokslo pasiekimus ir yra daugiau nei tinkama studij lygiui. Visi
d stytojai yra aktyv s mokslininkai, mokslini program dalyvai, o j komopetencija net viršija
teisinius reikalavimus. Jie taip pat turi reikšmingos darbo patirties kitose šalies ir užsienio
institucijose. ranga yra moderni ir tinkama studij programos vykdymui.
Student pri mimo kriterijai yra tiksl s, o studij organizavimas – efektyvus. Studentai išreišk
aukšto lygio pasitenkinim Neurobiologijos magistrant ros studijomis, skaitant paskaitas,
pagalb , darbo valandas, vadovavimo sistem ir laboratorijas. Jie taip pat pageidaut atlikti
daugiau praktini darb ir nor t , kad bibliotekoje b t didesnis literat ros pasirinkimas ir
daugiau knyg egzempliori . Studentai aktyviai dalyvauja mobilumo programose, mokslini
tyrim projektuose, mokslinio pob džio susitikimuose ir vasaros studij programose. Karjeros
centras nuolat informuoja studentus apie darbo ir stažuo i pasi lymus, ta iau ia tur t b ti
aktyviau teikiamos konsultacijos karjeros klausimais. Taip pat reik t geriau sudaryti student
siuntimo stažuotes ir darbo pasi lym teikimo proced r .
Aiškiai paskirstytos atsakomyb s ir programos steb sena. Dabar did jantis programos student
skai ius skatins augti pajamas. Reikt apsvarstyti papildomo finansavimo galimybes, tokias kaip
aktyvesn reklama, siekiant didinti student iš užsienio skai i , kitoms bendrov ms teikiamos
paslaugos ir verslo inkubatoriaus steigimas. Rekomenduojame, jog studij programoje b t
aktyviau palaikomi ryšiai su socialiniais partneriais, o ne akademin mis institucijomis, ir jie b t
traukiami studij rezultat tobulinim .
Gerai suformuluotos vidaus kokyb s užtikrinimo priemon s ir politika. Studentai turi galimyb
daryt tak studij programai ir studij dalyk turiniui bei vertinti savo atstov programos
komitete.
III. REKOMENDACIJOS

1. Vyrauja dvigub kredit už mokslini tyrim projektus ir magistro darbus suteikimo
sistema; tokiu b du už tuos pa ius pasiekimus suteikiami dvigubi kreditai magistrant ros
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studij metu. Magistro darb projektui tur t b ti iš viso skiriami 50 arba 60 ECTS
kredit ir j tur t eiti visos jam užbaigti reikiamos dalys. Už mokslini tyrim
projektus, kurie iš ties eina magistro darbus, nereik t skirti atskir kredit ;
2. Reikšmingi student pasiekimai, publikuojant mokslini tyrim rezultatus, turi b ti
vertinti ir traukti vertinimo plan ;
3. Reikt išpl sti magistro darb diskusin dal . Tai svarbu, nes šioje dalyje atsiskleidžia
analitiniai g džiai, duomen sintez ir tai, kaip gebama traukti mokslini tyrim
rezultatus platesn mokslin kontekst ;
4. Etikos dalykai turi b ti privalomi visiems magistrant ros studij programos studentams;
5. Studij rezultatai tur t b ti suderinti ir diversifikuoti studij dalyk lygmenyje tam, kad
atitikt studij programos studij rezultatus;
6. Reik t labiau susieti mokymosi metodik su asmeniniais studij rezultatais. Kiekvienam
studij rezultatui reikt skirti adekvat ir specifin mokymosi metod ;
7. Vertinimo metodus reik t labiau susieti su studij rezultatais, kad studij rezultatus b t
galima objektyviau išmatuoti. Reikt atrasti galimybi , kaip labiau integruoti studijas.
Studentai kaip gerus pavyzdžius vardijo tuos dalykus, kuriuos lanko daugiau (mišri )
grupi iš skirting studij program ;
8. Patartina, kad institucija ir d stytojai teikt medžiag ir užduotis internetu ir taip kurt
mišrius ( vairiar šius) dalykus. Tokia metodika leist studentams palaikyti nuolatin ryš
su savo vadovais, o dirbantiems, ne galiems ar sveikatos sutrikim turintiems studentams,
taip pat ir užsienio studentams, lengviau prieiti prie mokymosi medžiagos ir kt. Taip pat
tokiu b du mokymosi, vertinimo ir užduo i teikimo metodika gal t b ti labiau
diversifikuojama;
9. Reikt padidinti knyg ir esam knyg egzempliori skai i bibliotekoje;
10. Magistrant ros studij metu reik t vesti daugiau praktini ir laboratorini darb
dalyk ;
11. Karjeros centras, vadovaudamasis nustatyta tvarka, tur t aktyviau konsultuoti karjeros
klausimais ir tarpininkauti tarp universitet bei socialini partneri ;
12. Siekiant palaikyti aukšt studij programos kokyb , reikt apsvarstyti papildomo
finansavimo galimybes. Katedra tur t pasistengti kelti atvykstamojo mobilumo
programos dalyvi skai i . Reikt apsvarstyti bendradarbiavim bei paslaug teikim
kitoms bendrov ms ir klausim apie verslo inkubatoriaus steigim .
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