STUDIJ KOKYB S VERTINIMO CENTRAS

Vilniaus universiteto
STUDIJ PROGRAMOS
VISUOMEN S SVEIKATA (621A60001)
VERTINIMO IŠVADOS
––––––––––––––––––––––––––––––
EVALUATION REPORT
OF PUBLIC HEALTH (621A60001)
STUDY PROGRAMME
At Vilnius University

Grup s vadovas:
Team leader:

Andy Gibbs

Grup s nariai:
Team members:

Prof. dr. Róza Ádány
Prof. dr. Josep María Antó Boqué
Petra Lindblad
R ta Tarasevi i t

Išvados parengtos angl kalba
Report language - English

DUOMENYS APIE VERTINT PROGRAM
Studij programos pavadinimas

Visuomen s sveikata

Valstybinis kodas

621A60001

Studij sritis

biomedicinos moksl

Studij kryptis

visuomen s sveikata

Studij programos r šis

universitetin s studijos

Studij pakopa

antroji

Studij forma (trukm metais)

nuolatin (2)

Studij programos apimtis kreditais

120

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesin
kvalifikacija

visuomen s sveikatos magistras

Studij programos registravimo data

1998 m. birželio 25 d.

–––––––––––––––––––––––––––––––
INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME
Title of the study programme

Public Health

State code

621A60001

Study area

Biomedical Sciences

Study field

Public Health

Kind of the study programme

University studies

Study cycle

Second cycle

Study mode (length in years)

Full-time (2)

Volume of the study programme in credits

120

Degree and (or) professional qualifications
awarded

Master of Public Health

Date of registration of the study programme

25 June 1998

©

Studij kokyb s vertinimo centras
The Centre for Quality Assessment in Higher Education

Studij kokyb s vertinimo centras

2

Vertimas iš angl kalbos
VILNIAUS UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJ PROGRAMOS
VISUOMEN S SVEIKATA (VALSTYBINIS KODAS – 621A60001) 2014-06-05
EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD NR. SV4-293 IŠRAŠAS
<...>
V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
Vilniaus universiteto studij programa Visuomen s sveikata (valstybinis kodas – 621A60001)
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
Šis vertinimas atliktas vadovaujantis Studij kokyb s vertinimo centro nurodymais ir
proced romis. Šios vertinimo išvados pagr stos savianaliz s suvestine ir 2014 m. balandžio 1 d.
vizitu. Vizito metu vertinimo grup tur jo galimyb aptarti ši studij program su fakulteto
administracija, savianaliz s rengimo grupe, d stytojais, studentais, absolventais ir socialiniais
partneriais. Be to, vertinimo grup apsilank bibliotekoje, auditorijose ir kabinetuose,
susijusiuose su šia programa. Pasibaigus vizitui, vertinimo grup sukviet susirinkim , kuriame
buvo aptartos vertinimo išvados ir pakoreguotos atsižvelgus vis grup s nari nuomon .
Visuomen s sveikatos antrosios pakopos (magistrant ros) studij programos tikslas aiškiai
apibr žtas ir atitinka Europos regiono visuomen s sveikatos mokykl asociacijos reikalavimus,
t. y. rengti visuomen s sveikatos specialistus / vadovus, turin ius strateginio, analitinio ir
sisteminio m stymo geb jim ir galin ius aktyviai dalyvauti kuriant sveikatos politik ir
vadovauti visuomen s sveikatos programoms, taip pat geban ius planuoti ir vykdyti mokslini
tyrim veikl , skirt visuomen s sveikatai gerinti ir sveikatos prieži ros skirtumams mažinti. Šia
studij programa siekiama užtikrinti tvirtas pagrindines žinias apie sveikat ir j s lygojan ius
veiksnius, geb jim profesionaliai taikyti šias žinias praktikoje.
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Atsižvelgus
tam tikruose tarptautiniuose dokumentuose pateiktus pasi lymus, ši studij
programa buvo patobulinta. Nors pastebima, kad studij turinys, palyginus su ankstesniu
vertinimu, patobulintas, kai kuri element vis dar tr ksta. Jame nepakankamai atsispindi
naujausi pasiekimai moksle ir praktikoje (poveikio sveikatai vertinimas, visuomen s sveikatos
genomika). Be to, reikia toliau tobulinti dalyk pavadinimus. Siekiant užtikrinti programos
konkurencingum tarptautin je rinkoje, b t svarbu studij turin ir mokymo plan suderinti su
pagrindini Europos mokymo staig studij turiniu ir mokymo planu.
Ši program d sto kvalifikuotas personalas, kuris dalyvauja savo srities moksliniuose
tyrimuose. gyvendinti ši program padeda nemažai d stytoj iš kit šali , ir tai sustiprina
tarptautin šios programos dimensij . Programos tarptautiškumas gal t b ti didesnis, jei
daugiau paskait b t d stoma angl kalba – tai padidint d stytoj ir student atvykstamojo bei
išvykstamojo judumo galimyb . Studij baz yra tinkama ir pakankama šiai programai
gyvendinti, neseniai atnaujinta auditorij infrastrukt ra. Studentams prieinami studijoms
reikalingi žurnalai ir duomen baz s. Studentai turi galimyb leisti laik ir atlikti praktik
pagrindin se Lietuvos visuomen s sveikatos sistemos institucijose. Programos absolventai
tvirtina, kad gyta kvalifikacija padidino j sidarbinimo galimybes, o darbdaviai vertina j
kvalifikacij , nors pageidaut , kad daugiau d mesio b t skiriama bendravimo g džiams.
Pastaraisiais metais programos grup atliko nemažai teigiam pakeitim ir patobulinim ;
patobulinimai, susij su student ir darbdavi gr žtamosios informacijos gavimu bei
panaudojimu imantis priemoni , pad s toliau t sti š darb .
Universitetas tinkamai informuoja studentus (VU interneto svetain , skelbimai) apie judum
(student main galimybes), bet nepakankamai skatina juos pasinaudoti šia galimybe.
<…>
III. REKOMENDACIJOS
1. Studij turinyje turi atsispind ti naujausi pasiekimai visuomen s sveikatos moksle ir
praktikoje. B t naudinga suderinti ši program su kitomis Europos visuomen s
sveikatos programomis.
2. Darbuotojai tur t b ti raginami skelbti publikacijas tarptautiniuose žurnaluose.
3. Reikia toliau gerinti ir remti student judum .
4. Siekiant patobulinti program remiantis vidaus gr žtamuoju ryšiu, tur t b ti stiprinama
vidinio studij kokyb s užtikrinimo sistema.
5. B tina taikyti aišk ir darn poži r , užtikrinant , kad vertinimo metodas atitikt
geb jimus, kuriuos studentai tur s gyti studijuodami ši program .
6. Studentai tur t b ti konsultuojami, kaip aiškinti savo išvadas, gautas rengiantis
baigiamajam darbui, tarptautiniame kontekste, aptariant šiuos rezultatus ir palyginant su
tarptautiniais rezultatais.
<…>
______________________________
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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