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I. ĮŽANGA  

 Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU, Universitetas)  ketinamos vykdyti studijų 

programos Sveikatos Teisė LL.M (toliau – Programa)  išorinį veiklos vertinimą atliko ekspertų 

grupė:  

1.Doc. Dr. Paulius Čerka, ekspertų grupės vadovas, 

2.Romalda Baranauskienė. 

3.Edita Ivanauskienė, 

4.Ugnė Jakubauskaitė – studentų atstovė. 

Ekspertų grupė susipažino su MRU pateiktais dokumentais- Programos aprašu ir jo priedais. 

Vertinant Programą,  vadovautasi universitetines studijas reglamentuojančiais teisės aktais: 

Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo 

metodika, patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC)   direktoriaus 2013 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-23 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-09-28); Teisės studijų 

krypties aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V- 

831,   Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-06-15); 

Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu, 

patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075;  ir kitais 

išoriniam vertinimui reikalingais dokumentais. Grupei paprašius, buvo pateikta kita reikalinga 

informacija. (Studentų, 2018/2019 m. m. priimtų į Mykolo Riomerio teisės mokyklos 

magistrantūros studijų programas, statistika, planuojamas priėmimas į LL.M studijų programas 

2019 m. ir  kt.). 

Vizitas į aukštąją mokyklą vyko 2019 m. birželio 14 d.. Lankydamasi MRU, ekspertų grupė 

susitiko su universiteto administracijos atstovais, Programos aprašo rengimo grupe, numatomais 

Programos dėstytojais bei socialinių partnerių, kurie suinteresuoti pagal programą numatomais 

rengti specialistais, atstovais. Ekspertų grupė susipažino su biblioteka, auditorijomis ir kita 

materialiąja baze. Socialiniai partneriai teigiamai atsiliepia apie bendradarbiavimą su MRU ir 

numatomą vykdyti LL.M Sveikatos teisė programą bei pažymi numatomų ruošti specialistų 

poreikį. Vizito MRU pabaigoje ekspertų grupės vadovas universiteto darbuotojams ir socialinių 

partnerių atstovams žodžiu pristatė bendruosius pastebėjimus apie Programą.   

Užsienio universitetai (Georgetown‘o, Edinburgo, Kumbria universitetai), Karalių Koledžas 

(Londonas) taip pat siūlo panašias, sveikatos teisės magistrantūros studijas. Jų parengtos 

programos yra orientuotos į visuotinę ir tarptautinę sveikatos ar medicinos teisę ir medicinos 
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etiką. Šios programos yra labiau orientuotos į tarptautinę auditoriją ir į globalesnius sveikatos 

teisės klausimus, problemas, jurisprudenciją. MRU Sveikatos teisės LL.M studijų programa, yra 

orientuota į Lietuvos sveikatos sistemoje dirbančius praktikus ir jų praktinių įgūdžių, būtinų 

kasdieniame darbe, ugdymą.  

Programos vertinimas atliktas remiantis pateiktu programos aprašu ir jo priedais, bei 

papildoma informacija, kurią gavome susitikimų su MRU universiteto administracijos atstovais, 

Programos aprašo rengimo grupe, numatomais Programos dėstytojais, bei socialiniais partneriais 

metu. 

 2019 m. liepos mėn. ekspertų grupė parengė ir SKVC pateikė Programos vertinimo išvadų 

projektą, kuriame išskyrė rekomendacijas, į kurias Programos rengėjai turėjo atsižvelgti per 10 

dienų nuo projekto gavimo dienos. 2019 m. rugpjūčio 19 d. ekspertų grupė gavo Programos 

rengėjų pateiktus Programos pataisymus pagrindžiančius dokumentus. Ekspertų grupė su jais 

susipažino ir pateikia galutines Programos vertinimo išvadas. 

  

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai 

 

        Vertinama Sveikatos teisės LL.M studijų programa yra orientuota į Lietuvos sveikatos 

sistemoje dirbančius praktikus ir jų praktinių įgūdžių, būtinų kasdieniame darbe, ugdymą. 

Specializuotų sveikatos teisės magistrantūros studijų šiuo metu nesiūlo kitos Lietuvos aukštosios 

mokyklos. 

     Sveikatos teisės LL.M studijų programos tikslai yra nurodyti ir aiškūs. Programos apraše 

nurodoma, kad  Sveikatos teisės LL.M. programos tikslas yra rengti aukštos kvalifikacijos 

specialistus, gebančius pritaikyti teisės mokslo žinias ir spręsti teisinio pobūdžio problemas 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, sveikatos politikos, farmacinės veiklos, darbo 

santykių, viešųjų pirkimų, informacijos ir konfliktų valdymo, duomenų apsaugos, biomedicinos 

mokslų ir biotechnologijų praktinio pritaikymo bei kitose, susijusiose srityse. Visos išvardintos  

sritys yra aktualios sveikatos sistemoje dirbantiems vadybininkams. 

        Tačiau vertinant absolventų profesinės veiklos galimybes, yra netikslumų. Programos 

apraše nurodomos profesinės veiklos galimybės - Absolventas, baigęs LL.M. Sveikatos teisės 

magistro studijas, įgyja galimybes dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybės tarnyboje, 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijose, dirbti administracinio pobūdžio darbą 

sveikatos priežiūros srityje. Programos absolventams, neturintiems teisės krypties bakalauro 
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diplomo, šios programos baigimas nesuteiks teisės dirbti klasikinės teisininko profesijos 

pareigybėse (pvz., būti advokatu, teisėju, prokuroru, notaru ar antstoliu). Tai neatitinka šiuo metu 

galiojančio Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-831 „Dėl Teisės 

studijų krypties aprašo patvirtinimo“  (Suvestinė redakcija nuo 2015-12-11).    Šio aprašo  21p. 

nurodoma, kad baigę teisės studijų krypties studijas, asmenys turi būti parengti tokių teisinių 

profesijų kaip teisėjas, advokatas, prokuroras, antstolis, notaras profesinei veiklai. Teisės studijų 

krypties absolventas gali dirbti ir bet kokį kitą teisinių žinių ir įgūdžių reikalaujantį valstybės 

tarnautojo ar darbuotojo (teisininko, juriskonsulto, teisės patarėjo, teisės referento ir panašiai) 

darbą viešajame, nevyriausybiniame ar privačiajame sektoriuje. Konkrečius kvalifikacijos ir 

kitus reikalavimus užimti tam tikras pareigas ar verstis tam tikra teisine veikla gali numatyti 

įstatymai ar kiti teisės aktai. Siekiant išvengti suklaidinimo grėsmės, Programos apraše reiktų  

nurodyti, kad ši programa yra į profesinių žinių gilinimą orientuota magistrantūra ir nėra 

orientuota į advokato, prokuroro ar teisėjo profesijos atstovų rengimą. Nėra aiškaus akcento, kad 

ši programa yra ne mokslinė, o profesinė magistro programa. 

     Programos aktualumas grindžiamas tuo, kad yra poreikis pagilinti žinias sveikatos teisės 

srityje asmenims, neturintiems teisinio išsilavinimo, tačiau savo kasdienėje veikloje 

susiduriantiems su nuolatiniu tokių žinių trūkumų, bei teisinį išsilavinimą turintiems, bet 

siekiantiems savo žinias ir įgūdžius pagilinti sveikatos teisės srityje. Išanalizavus Programos 

turinį, galima konstatuoti, kad Programa turėtų būti aktuali įvairiose sveikatos priežiūros srityse  

(asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacinės veiklos ir kt.) dirbantiems 

specialistams ir vadovams. 

     Tikslinė šios programos grupė apibrėžta aiškiai, tai yra specialistai - praktikai, įgiję 

universitetinį teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, taip pat asmenys baigę kitos nei teisės studijų 

krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir baigę papildomąsias teisės studijas, taip pat 

asmenys baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir 

atitinkantys praktinio darbo patirties konkrečioje srityje sąlygas (ne mažesnė nei 3 metų 

profesinė patirtis dirbant praktinį darbą, susijusį su sveikatos teise) numatytas universiteto 

priėmimo taisyklėse.  

      Programa turėtų būti paklausi nacionaliniu lygmeniu. Yra pateikti  duomenys apie bendrą 

Sveikatos priežiūros įstaigų ir sveikatos sistemoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų, 

tame tarpe įstaigų vadovų, skaičių. Programos rengėjai daro prielaidą, kad „Tikėtina, kad ši 

studijų programa bus perspektyvi, nes Higienos instituto
1
 duomenimis pastaraisiais metais 

sveikatos priežiūros ištekliai kito nežymiai.“ (Programos aprašas 4 psl.).  Tačiau sveikatos teisės 

                                                 

1
 http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Statistikos/LT_sveik_stat_health/Lietuvos_sveikatos_statistika_2017_2.pdf 
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specialistų poreikis nėra aiškiai pagrįstas nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos 

duomenimis ir susietas su absolventų karjeros galimybėmis.  

  Rengiant Programą buvo bendradarbiauta ir su socialiniais partneriais. Tačiau pažymėtina, kad 

ši  programa gali būti naudinga tik tuo atveju, jei pilnai atspindės socialinių partnerių lūkesčius ir 

studentams teiks tokias žinias ir įgūdžius, kurie bus reikalingi dirbantiems sveikatos priežiūros 

institucijose. Studijų metu įgytos žinios turėtų suteikti programos absolventams galimybę tapti 

specialistais, turinčiais specializuotų sveikatos teisės žinių ir gebančiais jas sėkmingai taikyti 

praktikoje, sprendžiant įvairius klausimus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitose 

biomedicinos mokslų praktinio pritaikymo srityse. 

        Numatomi programos studijų rezultatai yra apibrėžti ir aiškūs, dera su aukštosios mokyklos 

misija ir veiklos tikslais. Numatomi dėstyti studijų dalykai (Sveikatos teisės teorinės ir praktinės 

problemos, Sveikatos priežiūros įstaigų teisinė atsakomybė, Žmogaus teisių apsauga sveikatos 

teisėje, Informacijos valdymo teisiniai pagrindai ir duomenų sauga, Visuomenės sveikatos teisė, 

Mediacijos  teorija ir praktika, Sveikatos politika, Darbo santykių sveikatos priežiūros įstaigose 

teisinis reglamentavimas ir praktika bei alternatyviai pasirenkamieji dalykai- Farmacijos teisė, 

Viešųjų pirkimų teisė) koreliuoja su numatomais programos studijų rezultatais.  

      Vertinant numatomus studijų rezultatus, Programos rengėjai nurodo, kad jie planuoja 

parengti specialistus, kurie gebės kritiškai vertinti ir taikyti įgytas teorines ir praktines teisės 

žinias nuolat kintančioje aplinkoje bei jas perteikti sveikatos priežiūros sistemos institucijose 

dirbantiems kitų sričių specialistams. Pagal Programos apraše pateiktą informaciją, absolventai 

turėtų gebėti analizuoti ir tirti naujausius sveikatos priežiūros sistemoje vykstančius procesus, 

sekti bei vertinti juos iš teisinės ir etinės perspektyvos, padaryti išvadas, spręsti teisines situacijas 

ir teisinius ginčus, susijusius su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitais 

biomedicinos mokslų pasiekimų praktinio įgyvendinimo klausimais, gebėti teikti sprendimų, 

nukreiptų į teisinių santykių biomedicinos srityje sureguliavimą ir tobulinimą, teikti siūlymus 

bei, pasinaudojant teisinėmis organizuotos pilietinės visuomenės galimybėmis, veikti tokių 

sprendimų priėmimą. Absolventai turėtų gebėti aiškiai pateikti ekspertines išvadas, įvertinant 

teisės šaltinius, tiek teisininkų, tiek biomedicinos ir politikos profesionalų auditorijai. Visi šie 

gebėjimai yra aktualūs sveikatos sistemoje dirbantiems sveikatos teisės specialistams bei 

vadovams. 

     Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir kvalifikacijų 

lygį, programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama 

kvalifikacija dera tarpusavyje. 
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     Universitetas planuoja į Programą 2019 m. priimti 20 studentų iš Lietuvos, dėstoma bus 

lietuvių kalba. Kaip nurodoma Programos apraše, MRU Sveikatos teisės LL.M magistrantūros 

programą ateityje planuoja siūlyti ir užsienio valstybių studentams.  

Pataisymai, atlikti atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas 

Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, buvo patikslintas sveikatos teisės specialistų 

poreikio  pagrindimas. Vadovautasi nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenimis
2
, 

2018-2022 m. prognozuojama naujų darbuotojų  paklausa Lietuvos žmonių sveikatos priežiūros 

ir socialinio darbo srityse. Nurodoma, kad daugiau kaip pusę darbuotojų poreikio sudaro aukštos 

kvalifikacijos specialistai. Aukštos kvalifikacijos darbuose dirbantiems asmenims priskiriami 

samdomi darbuotojai, dirbantys 0-3 pagrindinėms Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupėms 

priskiriamose profesijose.  Sveikatos teisės LL. M programos tikslinę grupę sudarys 1 ir 2 

pagrindinėms Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupėms priskiriamų profesijų atstovai: 1 – 

Vadovai (sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, žmogiškųjų išteklių vadovai, medicinos įstaigos 

administratoriai, vyriausieji slaugytojai ir akušeriai ,klinikų vadovai ir kt.), 2 – Specialistai (pvz., 

teisininkai, įvairios specializacijos gydytojai, slaugos ir akušerijos, visuomenės sveikatos 

specialistai ir kt.) Šiomis nuostatomis papildyta programos aprašo  1dalis.  

Pagal ekspertų pateiktas pastabas patikslintos absolventų profesinės veiklos galimybės, 

nurodant, kad  LL.M. teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, nors yra prilyginamas teisės 

magistro kvalifikaciniam laipsniui, šiuo metu negarantuoja teisės pretenduoti į klasikines teisines 

pareigybes. Tai profesinė magistro programa, orientuota į profesinių žinių gilinimą, bet ne į 

advokato, prokuroro ar teisėjo profesijos atstovų rengimą. Patikslinta, kad absolventas, baigęs 

Sveikatos teisės LL.M. magistro studijas, įgis konkurencinį pranašumą ir galimybes dirbti 

įvairaus pobūdžio darbą (pvz., vadybininko, administratoriaus, vadovo, personalo specialisto, 

teisininko (turinčio teisės krypties bakalauro diplomą)  ir kt.) sveikatos sistemoje.    

 

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės  

 

Stiprybės 

1. Šiuo metu tik MRU siūlo specializuotas  sveikatos teisės magistrantūros studijas, jų 

nesiūlo kiti Lietuvos universitetai. 

     2.Sveikatos teisės LL.M studijų programa yra orientuota į Lietuvos sveikatos sistemoje 

dirbančius praktikus ir jų praktinių įgūdžių, būtinų kasdieniame darbe, ugdymą. 

    3. Studijų metodai, kuriais siekiama pasiekti numatomus studijų rezultatus yra įvairūs.  

                                                 

2
 http://rodikliai.mosta.lt/?lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=6 
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    Silpnybės 

Atlikus pataisymus, atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, buvusios silpnybės (1. 

Neaiškiai įvardintos absolventų profesinės veiklos galimybės. 2.Sveikatos teisės specialistų poreikis nėra 

aiškiai pagrįstas nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenimis ir susietas su absolventų 

karjeros galimybėmis.) pašalintos. 

 2. Programos sandara  

 

        Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. Kaip pateikta Programos apraše, 

studijų trukmė 1 metai, bendra studijų programos apimtis – 60 kreditų. Visi programoje numatyti 

dalykai  yra pagrindinės studijų krypties, studijų dalykai yra gilinamojo pobūdžio.  

       Programos tematika gana įvairi, apima pagrindines sveikatos priežiūros sistemos aktualijas. 

Kiekvienu atskiru programos kursu suteikiamos žinios atitinkamoje sveikatos teisės srityje.  

Numatyti dėstyti pagrindiniai  dalykai - Sveikatos teisės teorinės ir praktinės problemos, 

Sveikatos priežiūros įstaigų teisinė atsakomybė, Žmogaus teisių apsauga sveikatos teisėje, 

Informacijos valdymo teisiniai pagrindai ir duomenų sauga, Visuomenės sveikatos teisė, 

Mediacijos  teorija ir praktika, Sveikatos politika, Darbo santykių sveikatos priežiūros įstaigose 

teisinis reglamentavimas ir praktika. Programoje numatyti alternatyviai pasirenkamieji dalykai- 

Farmacijos teisė, Viešųjų pirkimų teisė. 

     Programa turėtų suteikti galimybę išmanyti specifinę sveikatos teisės sritį, tačiau siūlytume 

patikslinti bei papildyti Asmens Sveikatos priežiūros įstaigų teisinio statuso tematiką. 

Nagrinėjant Sveikatos teisės teorines ir praktines problemas, tikslinga būtų aptarti TTeeiissėėss  vveerrssttiiss  

ssvveeiikkaattiinniimmoo  vveeiikkllaa  ((ssvveeiikkaattooss  pprriieežžiiūūrrooss  įįssttaaiiggųų  iirr  ppaassllaauuggųų  lliicceenncciijjaavviimmoo))  aakkttuuaalliijjaass,,  Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų valdymą, jų veiklos koordinavimą ir kontrolę. 

      Kalbant apie Pacientų teises ir pareigas, reikėtų nagrinėti visas pažeidžiamas grupes  

(vaikai, neįgalieji, psichikos pacientai). 

Studijų metodai, kuriais siekiama pasiekti numatomus studijų rezultatus yra įvairūs ir 

orientuoti į probleminį mokymą, kritišką literatūros skaitymą, atvejo analizę, praktinių užduočių 

sprendimą, diskusijas, darbą grupėse.  

       Dalykų (modulių) turinys ir studijų metodai leidžia siekti numatomus studijų rezultatus, 

tačiau esant  plačiai programai, planuojama gana mažai kontaktinių valandų.  Numatytos įvairios 

mokymo ir mokymosi veiklos:  studentų diskutavimo žinioms įgyti, studentų savarankiškų 

problemų sprendimų gebėjimui ugdymui (mokymo veikla pagrįsta problemų sprendimu 

praktinių užsiėmimų ir savarankiško darbo metu), studentų kritiniam mąstymui ugdyti 

(pagrindžiama studentų įžvalgomis bei  refleksija). Yra akcentuojamas dėstytojo ir studento 
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grįžtamojo ryšio palaikymas, žodiniai pranešimai, klausimai – atsakymai, situacijų sprendimo 

užduotys, įvairių tipų referatai, jų pristatymas, grupės diskusija, kūrybinės užduotys.  

        Atkreiptinas dėmesys, kad, esant gana mažam kontaktinių valandų skaičiui, abejotina, ar 

įmanoma efektyviai panaudoti visas numatytas mokymo veiklas bei metodus.  

        Daug laiko skiriama savarankiškam darbui, bet nenurodyta, kaip bus vykdoma savarankiško 

darbo kontrolė, kaip įvertinama savarankiškų užduočių atlikimo kokybė, užtikrinamas kontaktas 

ir grįžtamasis ryšys su dėstytoju.  

Programoje magistro darbo rengimas nenumatomas (remiamasi 2016 m. gruodžio 30 d. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo V-1168 dėl bendrųjų studijų 

vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 10.2 punktu), numatytas baigiamasis egzaminas.         

Nepaisant tam tikrų trūkumų, išsakytų LL.M Sveikatos teisė programos sandarai, laikytina, kad 

Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, dalykų turinys iš 

esmės atitinka studijų rūšį ir studijų pakopą, dalykų turinys ir metodai leidžia pasiekti 

numatomus studijų rezultatus. 

Pataisymai, atlikti atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas 

Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, buvo patikslintas dalyko sveikatos teisės teorinės ir 

praktinės problemos turinys, jis papildytas potemėmis- TTeeiissėė  vveerrssttiiss  ssvveeiikkaattiinniimmoo  vveeiikkllaa  iirr  

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymas, jų veiklos koordinavimas ir kontrolė. Tema  

„Pacientų teisės“ papildyta poteme apie pažeidžiamų grupių teises ( vaikai, neįgalieji, psichikos 

pacientai). Papildyti programos dalykų aprašai. Atlikti pataisymai sudarys galimybę išsamiau 

išagrinėti  Sveikatos teisės teorines ir praktines problemas, bei pacientų teises.  

Atsižvelgta į pastebėjimą dėl mažo kontaktinių valandų skaičiaus bei  į rekomendaciją  

nurodyti, kaip bus vykdoma savarankiško darbo kontrolė, įvertinama savarankiškų užduočių 

atlikimo kokybė, užtikrinamas kontaktas su dėstytoju. Papildytas programos aprašas bei 

programos aprašo priedai „Dalykų aprašai“. Dalykų aprašuose buvo detalizuoti studentų 

pasiekimų vertinimo metodai, savarankiško darbo užduotys pagal temas, detalizuotas 

savarankiškam darbui skirtas laikas. Programos aprašas papildytas informacija, kaip bus 

vykdoma savarankiško darbo kontrolė, įvertinama savarankiškų užduočių atlikimo kokybė ir 

užtikrinamas kontaktas su dėstytoju. Savarankiško darbo kontrolei bus naudojami įvairūs 

metodai, įskaitant žinių patikrinimu auditorinių užsiėmimų metu, savipatikros testais,  

užduotimis raštu, studentų vienas kito patikra, tarpinių atsiskaitymo užduočių įvertinimu ir 

grįžtamojo ryšio teikimu konsultacijų metu arba elektronine forma. Savarankiško darbo užduotys 

turės būti  įkeliamos į Moodle aplinką dėstytojo patikrai. 

Dalykų aprašuose ties dalyko turinio tema yra patikslintas kontaktinių ir  savarankiško darbo 

valandų skaičius,  nurodyta kiek kontaktinių ir kiek savarankiško darbo valandų joms yra skirta. 
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Ties kiekviena tema nurodyta kokias savarankiško darbo užduotis studentas turi atlikti 

rengdamasis šiai temai. 

Patikslintoje Programoje nurodyta, kiek iš savarankiško darbo laiko yra skirta esei  parengti, kiek 

seminarams pasiruošti, kiek tyrimui atlikti ir kt.  

     

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės  

 

Stiprybės.  

1. Studijų programa orientuota rengti sveikatos priežiūros sistemoje dirbsiančius specialistus, 

turinčius specialių teisės mokslo teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, gebančius pritaikyti teisės 

mokslo žinias ir spręsti teisinio pobūdžio problemas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

taikymo srityse. 

 

Silpnybės  

Atlikus pataisymus, atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, buvusios silpnybės( 1.  Programos 

sandaroje nepakankamai atspindėta Asmens Sveikatos priežiūros įstaigų teisinio statuso tematika, tteeiissėėss  

vveerrssttiiss  ssvveeiikkaattiinniimmoo  vveeiikkllaa  ((ssvveeiikkaattooss  pprriieežžiiūūrrooss  įįssttaaiiggųų  iirr  ppaassllaauuggųų  lliicceenncciijjaavviimmoo))  aakkttuuaalliijjooss,, Asmens 

sveikatos priežiūros  įstaigų valdymas, jų veiklos koordinavimas ir kontrolė. 2. Gana mažas kontaktinių 

valandų skaičius, daug laiko skiriama savarankiškam darbui, bet nenurodyta, kaip bus vykdoma 

savarankiško darbo kontrolė, įvertinama savarankiškų užduočių atlikimo kokybė, užtikrinamas kontaktas 

su dėstytoju.) yra pašalintos. 

 

 2.3. Personalas  

 

     Programos vykdymui numatomas pasitelkti personalas atitinka teisės aktų reikalavimus. Kaip 

pateikta  Programos apraše, Sveikatos teisės LLM studijų programą vykdys profesoriaus, 

docento ir daktaro mokslinius laipsnius ir vardus turintys dėstytojai, socialinių mokslų krypties 

(teisės) doktorantai bei teisininkė. Iš jų 5 profesoriai, dirbantys sveikatos teisės, bioteisės, 

žmogaus teisių apsaugos, viešųjų pirkimų teisės, informacijos valdymo ir duomenų apsaugos, 

sveikatos priežiūros įstaigų valdymo, sveikatos politikos, viešojo administravimo srityse, kurios 

tiesiogiai susijusios su programoje numatytais dėstyti dalykais. Dėstytojai yra savo srities 

profesionalai, daugelis iš jų turi didesnę nei 10 metų dėstomo dalyko praktinės veiklos ir 

pedagoginio darbo praktiką. Privalumas yra tai kad, daugelis dėstytojų yra ne tik pedagoginiai 

darbuotojai, bet taip pat ir savo srities praktikai. Daugumą Programos dalykų dėstytų 

mokslininkai, sveikatos priežiūros institucijose dirbantys specialistai praktikai, advokatai, įvairių 

Europos Sąjungos komisijų, darbo grupių, organizacijų nariai, turintys puikias teorines žinias ir 

didelę praktinę patirtį. Daugumos dėstytojų vykdoma profesinė veikla susijusi su sveikatos 
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priežiūros sistemos teisiniu reguliavimu ir probleminių situacijų sprendimu. Visgi dalis 

dėstytojų, kurie planuojami dėstyti alternatyviai pasirenkamus dalykus, neturi pedagoginio bei 

mokslinio darbo patirties, tačiau turi praktinio darbo patirtį. Dėstytojų mokslinių interesų sritys, 

publikacijų turinys leidžia teigti, kad jų vykdomi moksliniai tyrimai yra tiesiogiai susiję su 

analizuojama programa.   

         Apibendrinant galima teigti, kad numatomų dėstytojų kvalifikacija ir numatomų 

dėstytojų  skaičius yra tinkami numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

 Pataisymai, atlikti atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas 

Atsižvelgiant į ekspertų pastebėjimą, kad dalis dėstytojų, neturi pedagoginio darbo patirties, 

MRU papildė informaciją, kad MRU teikia akademinę paramą ir nuolat organizuoja vidinius 

MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojų vedamus aukšto lygio mokymus. 

Visiems MRU dėstytojams kiekvienais mokslo metais organizuojami elektroninių mokymo 

procese naudojamų technologijų mokymai. MRU Akademinių reikalų centras vykdo nuolatinę 

studentų atsiliepimų apie dėstytojų darbo kokybę kontrolę. 

Taip pat papildė programos aprašą, nurodydami, kad, akreditavus ir pradėjus 

vykdyti programą, planuojama, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, nuolat stiprinti 

programoje dėstančių dėstytojų komandą. Tikėtina, kad prie kolektyvo prisijungs nauji 

dėstytojai, turintys didelę pedagoginio ir / ar praktinio darbo praktiką. Pradėjus vykdyti 

Sveikatos teisė LL.M programą atsiras poreikis rengti šios srities vadovėlius, metodines 

priemones. Tamprus bendradarbiavimas su programos pagrindiniu socialiniu partneriu Pasauline 

medicinos teisės asociacija aktyvins MRU mokslininkų, vykdančių sveikatos teisės srities 

tyrimus, veiklą, pritrauks naujų mokslininkų.  

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės  

 

  Programos vykdymui numatomas pasitelkti personalas atitinka teisės aktų reikalavimus, 

numatomų dėstytojų kvalifikacija yra tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

Dauguma programos vykdymui pasitelktų dėstytojų dėstymo arba praktinio darbo patirtį.  

Pagrindinė srities silpnybė – kai kurie dėstytojai turi praktinio darbo patirties, bet neturi 

pedagoginio bei mokslinio darbo patirties. Tačiau  MRU patikslino, kad dėstytojams, 

neturintiems pedagoginio darbo patirties, MRU teikia akademinę paramą ir nuolat organizuoja 

vidinius MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojų vedamus aukšto lygio 

mokymus. 
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2.4. Materialieji ištekliai  

Vertinant materialiąją bazę, analizavome informaciją pateiktą Programos apraše bei  

turėjome galimybę vizito į MRU metu apsilankyti bibliotekoje, skaityklose, auditorijose. MRU 

Programos vykdymui turi gerą materialiąją bazę: teisės aktuose numatytus kiekybinius ir 

kokybinius kriterijus atitinkančią biblioteką, kompiuterinę įrangą,  turi gerai įrengtas auditorijas, 

pritaikytas didesniems ir mažesniems studentų srautams, ir kitas studijų procesui reikalingas 

erdves, metodinę medžiagą, nuotolinių studijų įrangą ir kt.  

Universitetas nuo 2015 m. turi socialinių tyrimų laboratorijas (MRU                                                

LAB, https://www.mruni.eu/lt/mokslas/mokslas/laboratorijos/) . 

Vizito į MRU metu apsilankėme MRU bibliotekoje, susipažinome su darbo 

organizavimu joje ir skaitytojų galimybėmis naudotis literatūra bei informacija. Bibliotekoje 

komplektuojami tradiciniai ir elektroniniai mokslinės informacijos ištekliai, kuriama elektroninė 

biblioteka. Pagal MRU pateiktą informaciją, biblioteka aptarnauja 11 680 registruotus 

skaitytojus (2019 01 01 duomenimis). Skaitytojai aptarnaujami 10 skaityklų bei 2 

abonementuose, iš viso bibliotekoje yra 507 darbo vietos. Skaityklose yra 396 vietos skaitymui, 

veikia bevielis internetas, staluose įrengti kištukiniai elektros lizdai nešiojamiesiems 

kompiuteriams. Skaitytojų paslaugoms yra 111 kompiuterinės darbo vietos (4 iš jų skirtos 

asmenims su negalia), 2 Brailio rašto spausdintuvai, 3 skeneriai su teksto atpažinimo programa. 

Bibliotekos darbo laikas yra maksimaliai atitinkantis skaitytojų poreikius – centriniuose rūmuose 

biblioteka atvira skaitytojams 6 dienas per savaitę. Bibliotekoje (Ateities g. 20) naudotojai 

konsultuojami darbo dienomis nuo 9.00 iki 19.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 17.00 

val. Sekmadieniais konsultacijos neteikiamos. Knygos, periodiniai leidiniai, duomenų bazės 

užsakomos tampriai bendradarbiaujant su Fakultetų/Institutų specialistais. Be tradicinių 

spausdintų leidinių biblioteka kiekvienais metais skaitytojams siūlo naudotis visatekstėmis 

duomenų bazėmis. 2018 m. biblioteka prenumeravo 42 duomenų bazes. Skaitytojams siūloma 

naudotis geriausiomis specializuotomis tarptautinėmis duomenų bazėmis, kurios turi labai daug 

su sveikatos teise susijusios informacijos, tokiomis kaip: Academic Search Complete (per 

EBSCO), Cambridge Journals Online, HeinOnline, Kluwer Law International Journal Library 

(per HeinOnline), Oxford Journals Online, WestLaw International, WestLaw UK  MEDLINE 

(per EBSCO) ir kt. 

Vertinant  vizito metu gautą ir MRU pateiktą informaciją, galima teigti, kad metodiniai 

ištekliai (vadovėliai, knygos, periodika, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir prieinami 

studentams. Bibliotekos ir skaityklų darbo laikas yra patogus, atitinkantis studentų poreikius. 

Visose Universiteto auditorijose įrengtos kompiuterizuotos dėstytojų darbo vietos (su 

Microsoft Windows 10 operacine sistema, Microsoft Office 2016, Open Office ir kita 

https://www.mruni.eu/lt/mokslas/mokslas/laboratorijos/
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programine įranga), kuriose dėstytojai, prisijungę Universiteto suteikta asmenine naudotojo 

paskyra (naudotojo vardu ir slaptažodžiu), gali pateikti paskaitų medžiagą, esančią Universiteto 

duomenų saugyklose ar pasauliniame kompiuterių tinkle, transliuoti, įrašyti paskaitą. 

Kompiuterizuotą dėstytojo darbo vietą sudaro kompiuteris, projektorius, garso įranga, internetinė 

kamera ir duomenų perdavimo bei komutavimo įranga ( Programos aprašo 22psl.). 

 Universitete įdiegta ir naudojama virtuali studijų aplinka (Moodle), leidžianti lanksčiai 

organizuoti studijų procesą. (sukuriamos virtualios auditorijos visiems tą semestrą dėstomiems 

dalykams, studentams pateikiama mokymosi medžiaga elektroniniu formatu, pateikiamos 

užduotys ir įkeliamos atliktos užduotys, naudojamos vaizdo konferencijos, paskaitų įrašymas 

peržiūra ir kt.) Kaip pateikta Programos apraše, penkiose Universiteto auditorijose įdiegtos 

stacionarios Tandberg vaizdo konferencijų sistemos, plačiai naudojama daugiašalių konferencijų 

sistema bei vaizdo konferencijų įrašymo serveriai.  

Kaip pavyzdys, vizito į MRU metu ekspertų grupei buvo pademonstruota  dėstytojo įrašyta 

paskaita ir studentų- dėstytojo bendravimas jos metu virtualioje erdvėje. Manytina, kad Moodle 

sistema yra palanki tiek studentams tiek dėstytojams.  

Programos apraše pateiktoje informacijoje nurodoma, kad Universiteto studentai ir 

darbuotojai naudojasi daugiau kaip 1100 stacionarių ir mobilių darbo vietų kompiuterių, virš 200 

spausdintuvų ir skaitytuvų. Visų darbo vietų kompiuteriai įjungti į kompiuterių tinklą, o 

nešiojamus kompiuterius galima jungti į bevielį kompiuterių tinklą beveik visose Universiteto 

patalpose. Universiteto bibliotekos skaityklose, Doktorantų skaitykloje, Abonemente, Profesorių 

skaitykloje įrengta virš 80 kompiuterizuotų darbo vietų. Universiteto fojė ir koridoriuose 

studentai ir dėstytojai gali naudotis informaciniais terminalais.  

Kaip teko įsitikinti ekspertams vizito į MRU metu bei analizuojant pateiktą informaciją, 

MRU numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų pakanka. Studentai turi galimybę naudotis 

biblioteka, skaitykla, informacine duomenų baze, numatyta įranga studijoms (laboratorinė, 

kompiuterinė, reikmenys) tinkama ir jos pakanka. Metodiniai ištekliai (vadovėliai, knygos, 

periodika, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir prieinami.  

Papildomų materialiųjų išteklių poreikio nėra. Sveikatos teisės LL.M. programos 

vykdymui pakanka esamų Mykolo Romerio universiteto materialinių išteklių. 

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės  

MRU numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų pakanka. Studentai turi galimybę naudotis 

biblioteka, skaitykla, informacine duomenų baze, numatyta įranga studijoms (laboratorinė, 

kompiuterinė, reikmenys) tinkama ir jos pakanka. Metodiniai ištekliai (vadovėliai, knygos, 

periodika, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir prieinami. 
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2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

Vertinti priėmimo į studijas reikalavimai iš esmės atitinka LR teisės aktų reikalavimus.  

Konkursinio balo sandara skelbiama priėmimo taisyklėse, kurias kiekvienais metais 

tvirtina MRU Senatas. 

 Į Programą  numatoma priimti skirtingą išsilavinimą turinčius asmenis:  

1. baigusius teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas ir įgijusius 

bakalauro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį;  

2. baigusius kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos) universitetines 

pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomas teisės krypties studijas; 

               3. baigusius kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos)  universitetines 

pirmosios pakopos studijas ir turinčius ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį 

srityje, susijusioje su sveikatos priežiūra. 

           Nurodoma, kad tokiu atveju, kai nebuvo baigtos teisės krypties studijos, privalomos ne 

mažiau kaip 15 studijų kreditų įvadinės teisės studijų krypties studijos. Jų metu teisinio 

išsilavinimo neturintiems asmenims koncentruotai bus išdėstomi svarbiausių teisės disciplinų 

pagrindai. 

          Tačiau Programos apraše nenurodyta ir vizito į MRU metu konkretaus atsakymo ekspertų 

grupė negavo ar tokios įvadinės teisės studijų krypties studijos turėtų būti baigtos iki stojimo į 

Sveikatos teisės LL.M programą, ar papildomas mokymas bus vykdomas jau studijuojant 

Programoje.  

          Programoje numatyta, kad studentai turi teisę studijuoti pagal individualų planą ir  baigti 

studijas per trumpesnį arba ilgesnį laiką. Tačiau nėra detalizuota ir nurodyta, kiek ir kokiais 

atvejais galėtų būti trumpinama studijų trukmė, nėra pateikta  jokių studijų trumpinimo kriterijų. 

           Studentų pasiekimų vertinimo sistema gana aiški, susijusi su studijų metodais, 

tinkama studijų rezultatams įvertinti. Numatyti įvairūs metodai- savęs vertinimas, kitų 

vertinimas, pristatymai, grupės diskusija, tiriamasis darbas, teorinių žinių patikrinimo testas, 

kontrolinis darbas, žodiniai pranešimai, klausimai – atsakymai, situacijų sprendimo užduotys, 

įvairių tipų referatai, grupės diskusija ir kt. Dominuoja trys pagrindiniai atsiskaitymo metodai: 

dalyvavimas seminaruose, užduočių atlikimas seminarų metu (20 proc.), pristatymas (30 proc.) ir 

egzaminas (50 proc.). Egzaminą sudaro atviro ir uždaro tipo klausimai. Sveikatos teisės teorinės 

ir praktinės problemos bei Mediacijos teorija ir praktika dalykuose numatyti rengti esė ir 

kompetencijų aplankas, sudarantys po 50%. Nenumatyti tarpiniai atsiskaitymai, tokie kaip 
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apklausos, koliokviumai ar kt.. Neaišku, kiek iš savarankiško darbo valandų yra skirta esei, kiek 

seminarams pasiruošti, kiek tyrimui ar kitoms veikloms atlikti.  

Atskirų studijų dalykų pasiekimams vertinti yra taikoma kaupiamojo balo sistema,   

Galutinis egzamino įvertinimas susidaro iš kaupiamojo balo ir egzamino įvertinimo. . 

      Atsiskaitymų forma yra įvairi, tačiau nesant tarpinių atsiskaitymų,  sumažinama studentų 

galimybė sekti savo pasiekimus. Tokiu atveju būtina užtikrinti, kad ženklią dalį pažymio 

sudedamųjų dalių studentas galėtų turėti bent iki vidurio semestro.  

Kontaktinių valandų gana mažai, abejotina, ar jų pakaks visoms numatytoms veikloms 

atlikti ir įvertinti.  

Programoje planuojama aktyviai naudoti Moodle mokymosi aplinką ir įvairias kitas 

mokymuisi pritaikomas informacines technologijas, todėl studijos iš dalies bus vykdomos 

nuotoliniu būdu. Numatoma, kad dėstytojai turės paskirtą budėjimo institute grafiką. Budėjimo 

metu studentai galės  kreiptis į dėstytoją jiems kilusiais klausimais, susijusiais su jų studijomis. 

Tačiau, nors numatoma aktyviai taikyti  on-line ir elektroninio mokymo metodus,  

nenurodyta, kaip bus vykdoma savarankiško  darbo  kontrolė, įvertinama  savarankiškų  

užduočių  atlikimo kokybė.  

Pataisymai, atlikti atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas 

Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, buvo patikslinta papildomų teisės studijų 

baigimo tvarka, papildyta Programos aprašo 6.2 dalis.  Į studijų programą priimami asmenys: 

1. Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias 

teisės studijų krypties studijas.  

2.Baigę kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos) universitetines pirmosios 

pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne 

mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos 

iki stojimo į programą pradžios. 

               3. Baigę kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos)  universitetines pirmosios 

pakopos studijas ir turintys ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, 

susijusioje su sveikatos priežiūra. Tokiu atveju studentai privalo baigti ne mažiau kaip 15 studijų 

kreditų įvadines teisės studijų krypties studijos,  kurios vykdomos jau įstojus į programą ir turi 

būti baigtos iki programos įgyvendinimo pradžios. 

 Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, nurodyta, kaip bus vykdoma savarankiško darbo 

kontrolė, įvertinama savarankiškų užduočių atlikimo kokybė. Programos apraše nurodoma, kad 

kontrolė bus vykdoma keliais lygmenimis -1.virtualioje studijų aplinkoje (Moodle) paskirtu laiku 

dėstytojai atsakys į studentų klausimus, studentų raštu atliktos užduotys turės būti įkeltos į 
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virtualią studijų aplinką (Moodle), 2. elektroniniu paštu, 3.auditorinių užsiėmimų metu, 4.bus 

taikomi įvairūs savipatikros metodai. 

Programos aprašas papildytas numatant, kad kiekvieno dalyko studijų metu vyks tarpinis 

studento vertinimas. Dalyko aprašuose iš anksto bus nurodyta kokias užduotis ir iki kada privalo 

studentai atlikti siekdami surinkti kaupiamąjį balą tarpinio vertinimo metu.  

Rekomendacija, siūlanti nustatyti aiškius  ir skaidrius individualių studijų planų  kriterijus, kiek 

ir kokiais atvejais galėtų būti trumpinama studijų trukmė, bus įgyvendinta nenumatant galimybės 

baigti studijas per trumpesnį laikotarpį. 

 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės  

Stiprybės 

1. Pagrindine šios srities stiprybe laikytina studijų metodų ir studentų pasiekimų vertinimo 

metodų įvairovė.  

2. Naudojamos mokymui ir mokymuisi pritaikomos informacinės technologijos. 

Silpnybės  

Atlikus pataisymus, atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, buvusios silpnybės (1. Neaiški 

papildomųjų studijų išklausymo tvarka.2.Nenurodyta, kaip bus vykdoma savarankiško darbo kontrolė, 

įvertinama savarankiškų užduočių atlikimo kokybė.  3.Nėra tarpinių atsiskaitymų, kas sumažina studentų 

galimybę sekti savo pasiekimus. Tokiu atveju būtina užtikrinti, kad ženklią dalį pažymio sudedamųjų dalių 

studentas galėtų turėti bent iki vidurio semestro.4.Programos apraše deklaruojama, tačiau nenurodomos, 

studijų baigimo per trumpesnį laiką, studijuojant pagal individualų planą, galimybės. Nėra pateikta 

studijų trumpinimo aiškių ir skaidrių kriterijų) yra pašalintos . 

 

2.6. Programos vadyba  

Universiteto dokumentai, reglamentuojantys vidinę studijų kokybės vadybos sistemą 

yra skelbiami internete. MRU yra sukurta visus lygius apimanti studijų programos kokybės 

vertinimo sistema su apibrėžtomis toje sistemoje dalyvaujančių asmenų funkcijomis. 

Numatomos naudoti vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra tinkamos. Programos apraše 

pateiktoje informacijoje nurodoma, kad vidinį studijų kokybės užtikrinimą MRU reglamentuoja 

Statutas, Studijų ir mokslo kokybės politikos nuostatos, Vidinės studijų kokybės užtikrinimo 

sistemos nuostatai, Studijų kokybės užtikrinimo komiteto nuostatai, Studijų programos komiteto 

nuostatai, Studijų grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka. MRU vidinę studijų kokybės vadybos 

sistemą ir jos atnaujinimus tvirtina universiteto Senatas. Rekomendacijas dėl studijų kokybės 

politikos formavimo ir studijų kokybės užtikrinimo Universitete teikia Studijų kokybės 

užtikrinimo komitetas, sudarytas iš Universiteto akademinės bendruomenės narių. Universiteto 
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studijų kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą ir tobulinimą koordinuoja universiteto 

Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupė.   

 MRU studijų programų kokybę prižiūri Studijų programos komitetai. Komitetas, 

vykdydamas savo funkcijas tobulina studijų programos turinį ir įgyvendinimo proceso kokybę, 

pasisako dėl akademinio personalo tinkamumo dėstyti studijų programoje, atsako už materialiųjų 

ir informacinių išteklių poreikio priežiūrą. Labai svarbu, kad komitete yra visų suinteresuotų 

grupių atstovai- dėstytojai, studentų atstovai ir socialiniai partneriai. Pagal Programos apraše 

MRU pateiktą informaciją, kiekvieną komitetą sudaro ne mažiau kaip 8 nariai. Iš jų bent 3 nariai 

yra programą vykdantys dėstytojai, ne mažiau kaip po 1 socialinių partnerių atstovą ir absolventą 

(nesant absolventų, dar vienas socialinių partnerių atstovas) ir bent 2 studentų atstovai.  

Universitete studijų programų įgyvendinimo koordinavimą vykdo Akademinių reikalų 

centras, į kurio sudėtį įeina Studijų skyriaus Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupė. Ši 

grupė studijų programų vykdytojams teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą studijų programų 

rengimo, vertinimo ir akreditavimo, studijų kokybės užtikrinimo klausimais.  

Tobulinant ir atnaujinant vykdomas studijų programas už studijų programų numatomų 

rezultatų aiškumą ir tikslumą yra atsakingi Studijų programų komitetai, fakultetų tarybos, 

Akademinių reikalų centras, Studijų prorektorius, Rektoratas, Senato studijų komisija, Senatas. 

Kasmet studijų programos vadovas rengia studijų programos vystymo planą, kurį 

tvirtina akademinio padalinio vadovas. Studijų programos vadovas yra atsakingas už šio plano 

įgyvendinimą.  

Vertinant pateiktą informaciją, manoma, kad numatomos naudoti vidinio kokybės 

užtikrinimo priemonės yra tinkamos. 

  Į Sveikatos teisės LL.M programos rengimo, vertinimo ir tobulinimo procesus buvo 

įtraukti socialiniai partneriai. Vizito metu, pokalbiuose su MRU, bei socialinių partnerių 

atstovais paaiškėjo, kad jie aktyviai dalyvavo Programos rengime, teikė savo siūlymus ir 

pastebėjimus, į ką Programos aprašo rengėjai pagal galimybes atsižvelgė. 

Svarbiausi socialiniai partneriai šioje Programos rengimo stadijoje buvo VŠĮ Vilniaus 

universiteto ligoninė Santaros klinikos, VŠĮ Karoliniškių poliklinika, Advokatų kontora  

„Bajorienė, Čelkis ir partneriai”, Mykolo Romerio universiteto Sveikatos tyrimų laboratorija bei 

Lietuvos ligoninių asociacija. 

Kaip teigia MRU atstovai, Socialinių partnerysčių plėtojimui ir gilinimui Universitetas 

ketina skirti didelį dėmesį, nes ši programa gali būti naudinga tik tuo atveju, jei pilnai atspindės 

socialinių partnerių lūkesčius ir studentams teiks tokias žinias ir įgūdžius, kurie bus reikalingi 

sėkmingai sveikatos priežiūros srityje dirbančioms organizacijoms. Universitetas teigia, jog yra 

planuojama, kad bendradarbiavimas su socialiniais partneriais apims nuolatinę problemų tam 
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tikrose srityse monitoringo sistemą, socialinių partnerių atstovų dalyvavimą paskaitose, studentų 

rašto darbų rengimą probleminiais socialinių partnerių diktuojamais klausimais, bendrų 

mokslinių ir praktinių renginių (seminarų, dirbtuvių, konferencijų, diskusijų ir t.t.) organizavimą, 

metodinių priemonių praktikams rengimą. 

 Vertinant pateiktą informaciją, galima teigti, kad Programos kokybės priežiūra ir 

priemonės yra tinkamos bei pakankamos. 

Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės  

 

Srities stiprybės 

 

1. Programos vadyba organizuota tinkamai, reglamentuoti studijų planavimo, organizavimo, 

priežiūros ir tobulinimo procesai, nurodytos  vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės, 

sukurta visus lygius apimanti studijų programos kokybės vertinimo sistema su apibrėžtomis 

toje sistemoje dalyvaujančių asmenų funkcijomis. 

2.Srities stiprybe  laikytina ir tai, kad  į Programos įgyvendinimo priežiūrą yra įtraukti 

socialiniai partneriai. 

 

III. REKOMENDACIJOS  

 

    3.1.Patikslinti Programos sandarą. Nagrinėjant Sveikatos teisės teorines ir praktines 

problemas, tikslinga būtų aptarti TTeeiissėėss  vveerrssttiiss  ssvveeiikkaattiinniimmoo  vveeiikkllaa  ((ssvveeiikkaattooss  pprriieežžiiūūrrooss  įįssttaaiiggųų  

iirr  ppaassllaauuggųų  lliicceenncciijjaavviimmoo))  aakkttuuaalliijjaass,, Asmens sveikatos priežiūros  įstaigų valdymą, jų veiklos 

koordinavimą ir kontrolę. (Atsižvelgta pilnai) 

   3.2.. Esant gana mažam kontaktinių valandų skaičiui, daug laiko skiriama savarankiškam 

darbui. Rekomenduojama  nurodyti, kaip bus vykdoma savarankiško darbo kontrolė, įvertinama 

savarankiškų užduočių atlikimo kokybė, užtikrinamas kontaktas su dėstytoju. 

Programoje turėtų būti nurodyta, kiek iš savarankiško darbo laiko yra skirta esei  parengti, kiek 

seminarams pasiruošti, kiek tyrimui atlikti ir kt. (Atsižvelgta pilnai) 

  3.3. Nustatyti aiškius  ir skaidrius individualių studijų planų  kriterijus, kiek ir kokiais atvejais 

galėtų būti trumpinama studijų trukmė. (Atsižvelgta pilnai) 

 3.4. Patikslinti papildomųjų teisės studijų baigimo reikalavimus ir tvarką, nustatyti ar 15 kreditų 

papildomosios  teisės studijos turėtų būti baigtos iki stojimo į Sveikatos teisės LL.M programą, 

ar jau studijuojant Programoje. (Atsižvelgta pilnai) 

3.5. Siekiant išvengti suklaidinimo grėsmės, reiktų aiškiai nurodyti, kad  Sveikatos teisės LL.M 

programa yra į profesinių gebėjimų gilinimą orientuota magistrantūra ir neužtikrina minimalių 

advokato, prokuroro ar teisėjo profesijos išsilavinimo kriterijų pasiekimo. (Atsižvelgta pilnai) 
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 

 

 

Mykolo Romerio universiteto ketinama vykdyti studijų programa Sveikatos teisė LL.M 

vertinama teigiamai.  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balai 

1 Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai  3 

2 Programos sandara  3 

3 Personalas   3 

4 Materialieji ištekliai  4 

5 Studijų eiga ir jos vertinimas   3 

6 Programos vadyba   3 

 Iš viso:  19 

1- Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 

2- Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3- Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 

4- Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 

 

 
 

 

Grupės vadovas: Dr. Paulius Čerka  

  

Grupės nariai: Edita Ivanauskienė 

                        Romalda Baranauskienė                         

                        Ugnė Jakubauskaitė (studentų atstovas) 

 

 

 
 

   

 

 

 

 


