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Santraukos vertimas iš angl kalbos
<...>

V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
Vilniaus universiteto studij programa Medicinos genetika (valstybinis kodas – 621B93001)
vertinama teigiamai.

Eil.

Vertinimo sritis

Srities
vertinimas,

Nr.

balais*

1.

Programos tikslai ir numatomi studij rezultatai

3

2.

Programos sandara

3

3.

Personalas

3

4.

Materialieji ištekliai

4

5.

Studij eiga ir jos vertinimas

3

6.

Programos vadyba

3
Iš viso:

19

* 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
Vilniaus universitete gyvendinama Medicinos genetikos magistrant ros programa yra nauja
studij

programa, kuri s kmingai tobulinama. Šios programos tikslas formuluojamas

nevienprasmiškai – parengti jaunus tyr jus, turin ius plat akademin išsilavinim medicinin s
laboratorin s genetikos srityje, taip pat suteikti g dži , leidžian i dirbti biomedicinini tyrim
srityje ir sveikatos prieži ros staigose. Šios programos apimtis atitinka teis s akt reikalavimus,
darbo kr vis semestruose paskirstytas tolygiai. Si lytume, kad ilgalaik je perspektyvoje b t
ple iama programos apimtis ir didinamas rezultat skai ius, atsižvelgiant, pavyzdžiui, Europos
žmogaus genetikos draugijos b sim rekomendacij . Programoje tur t b ti labiau atsižvelgta
visuomen s, tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus, poreikius. Reik t parengti strategij , kaip
didinti student skai i , skaitant mokym si vis gyvenim . Nors programoje numatyta, kad
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mokslinius tyrimus studentai atlieka nuo pirm j studij dien , ta iau praktiniam mokymui
skirt

laboratorij

skai i

reik t

toliau didinti, taip pat si lyti vairesnes magistrant ros

baigiam j darb temas.
Programos pavadinimas ir numatomi studij rezultatai dera tarpusavyje. Programos ir jos
dalyk studij rezultatai atitinka LTKS ir EKS 7 lygio aprašus, bet kai kuriuos rezultatus reik t
toliau derinti, pvz., reik t

vertinti su socialiniu ir asmeniniu tobul jimu bei grupiniu darbu

susijusius studij rezultatus. Taikomas probleminis mokymas, bet jis tur t b ti labiau susietas
su numatomais studij rezultatais ir student poreikiais.

programos sandar reik t

traukti

išlyginamuosius (papildomus) dalykus kit (ne genetikos) išsilavinim turintiems studentams ,
taip pat atitinkam pasirenkam j dalyk rinkin . Reik t persvarstyti kai kuri dalyk d stymui
ir savarankiškam darbui skirto laiko santyk ir nustatyti daugiau kontaktini valand . Vertinimo
metodai tur t labiau der ti su numatomais studij rezultatais.
D stytojai atlieka daug mokslini tyrim , yra paskelb nemažai straipsni šalyje ir užsienyje,
ta iau atskir darbuotoj publikacij „ISI Web of Science“ leidiniuose skai ius labai nevienodas.
D stytojai yra jud s, dalyvauja mokslini main programose, konferencijose. Daugelis dalyvavo
nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir yra draugij nariai. Vis d lto d stytojai tur t
daugiau dom tis judumo programomis ir jose dalyvauti. D stytojams skirti mokymo kursai
tur t b ti organizuojami dažniau ir geriau.
Svarbu pažym ti, kad šios studij

programos absolventai yra išmokyti atlikti ir aiškinti

prastus molekulinius tyrimus diagnozei klinikin mis s lygomis nustatyti. Norint traukti šios
programos absolventus

prastin s klinikin s diagnostikos veikl , reikalinga patvirtinta

proced ra (pagal dabartinius teis s akt reikalavimus) – reikia tiksliai aprašyti vis specialist
(gydytoj , klinikini ir medicinos genetik ), dalyvaujan i nustatant galutin ligonio diagnoz ,
atsakomyb .
Studij procesas gerai organizuotas, studentai motyvuoti ir domisi studijuojamu dalyku. Pus
student žino apie akademines perspektyvas ir nori toliau siekti mokslin s karjeros ir studijuoti
doktorant roje. Studij procesas b t veiksmingesnis, jei studij tvarkaraštis b t sudarytas
efektyviau, atsižvelgiant

viet , kurioje studentas turi b ti, stiprinamas student gr žtamasis

ryšys, skatinami grupinio darbo g džiai ir student judumas (pvz., dalyvavimas tarptautiniuose
kursuose). Siekiant išpl sti studij apimt , reik t kviestis tarptautinius lektorius.
Bendra atsakomyb už studij programos administravim ir kokyb s užtikrinim paskirstyta
gerai, proced ros tinkamos. Studij programos administravimo ir kokyb s užtikrinimo proced ra
nustatyta VU studij nuostatuose. Pagrindinis kokyb s vertinimo srities socialinis dalininkas yra
VU Kokyb s vadybos centras. Ta iau studentai tur t
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daugiau dalyvauti studij

programos

tobulinimo ir gr žtamojo ryšio procese, skaitant ECTS kredit

paskirstym

atsižvelgiant

student darbo kr v .

III. REKOMENDACIJOS
1. Reik t

išpl sti programos apimt ir rezultatus. Nuo siauros srities specialist

(genetinio

konsultavimo) rengimo ligonin ms reik t pereiti prie platesn s biomedicinos moksl srities
tyr j rengimo, kaip nurodyta programos tiksluose. Tam reikia žini iš žmogaus genetikos srities
ir praktinio mokymo ligonin se patirties.
2. Reik t parengti strategij , kaip didinti student skai i , skaitant mokym si vis gyvenim .
Ši programa tur t labiau atitikti visuomen s poreikius, turint omenyje tiek vieš j , tiek privat
sektori .
3. Rekomenduojama programos sandar

traukti i) išlyginamuosius dalykus (bridging courses)

kit (ne genetikos) išsilavinim turintiems studentams; ii) pasirenkam j dalyk rinkin , kur
si lo medicinos, gamtos moksl ir matematikos fakultetai; iii) išpl stin šiuolaikini medicinos
genetikos dalyk , pavyzdžiui, epigenetikos, genomikos ir t. t., rinkin ; iv) išsam bioetikos kurs .
4. Reik t

perži r ti kai kuri

dalyk

(pvz., gimt

metabolizmo anomalij

laboratorin

diagnostika, b tinasis (essential) genetinis konsultavimas ir t. t.) paskait

ir student

savarankiško darbo santyk ir nustatyti didesn kontaktini valand skai i .
5. Kadangi šios studij

programos absolventai yra mokomi atlikti ir aiškinti prastinius

molekulin s diagnostikos tyrimus klinikin mis s lygomis, b tina tur ti patvirtint proced r ir
standartus (pagal dabartini Lietuvos teis s akt reikalavimus), kuriuose tiksliai aprašyta šios
studij programos absolvent atsakomyb dalyvaujant nustatant galutin ligonio diagnoz .
6. Reik t

pa vairinti mokslini

tyrim

tem

rinkin , taip pat vairinti laboratorijas, skirtas

pasirengti magistro baigiamajam darbui.
7. Reikia skatinti, kad visi d stytojai dalyvaut

mokslo tiriamojoje veikloje ir aktyviau

publikuot mokslinius straipsnius tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose.
8. Reikia skatinti šios programos student

judum , raginti juos dalyvauti tarptautiniuose

kursuose ir toliau didinti j judumo galimybes.
9. Reikia suderinti kasdienin student

tvarkarašt ; jis turi b ti sudarytais taip, kad veikla

neviršyt 8 valand , skaitant kelion iš vienos universiteto teritorijos (campus) kit .
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10. Reikia toliau gerinti Student karjeros centro paslaugas (pvz., absolvent karjeros kelio
steb jim ir konsultavim karjeros klausimais).
11. Studentai tur t b ti labiau traukiami

studij programos tobulinimo ir gr žtamojo ryšio

teikimo procesus.

<…>
______________________________
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