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Magistrantûros ir doktorantûros studijø moduliø kûrimas ir programø
atnaujinimas strateginëse moderniøjø biomokslø srityse
Projektà vykdo
VU Gamtos mokslø fakultetas (Biochemijos ir biofizikos, botanikos ir genetikos, augalø
fiziologijos ir mikrobiologijos katedros). Projekto partneriai: Biochemijos institutas, VU Imunologijos
institutas, VU Onkologijos institutas.
Projekto trukmë
2006.06.01.-2008.05.31.
Projekto biudþetas
3 058 208 Lt
Projekto tikslas
Kompleksiðkai atnaujinant ir modernizuojant universitetines studijø programas sukurti
magistrantams ir doktorantams sàlygas darnioje mokomojoje-mokslinëje aplinkoje ágyti aukðèiausio
lygio kvalifikacijà ir kompetencijà strateginëse moderniøjø biomokslø (biochemija, mikrobiologija,
genetika, neurobiologija, imunologija, onkologija) srityse, kad pagal tokias programas parengti
specialistai atitiktø ðalies þmogiðkøjø iðtekliø kokybës poreikius biologijos ir gretutiniø mokslø
pagrindu vystomose prioritetiniø moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros kryptyse (genomika ir
biotechnologijos sveikatos ir þemës ûkio srityse, saugios ir ekologiðkos maisto technologijos,
moksliniai tyrimai nanotechnologijø srityse) bei skatintø moderniosios biologijos verslà ir MTEP ðalyje
ir tokiu bûdu uþtikrintø moderniosios biologijos specialistø ásidarbinimo galimybes.
Projekto tikslinës grupës
Biochemijos, genetikos, mikrobiologijos, neurobiologijos magistrantai, biochemijos, genetikos,
mikrobiologijos, imunologijos, onkologijos doktorantai, dëstytojai, pedagogai, mokslininkai ir tyrëjai.
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Trumpas projekto apraðymas
Universitetiniø moderniosios biologijos studijø programø atnaujinimo poreikis atsirado dël
staigaus pasaulinio moderniosios biologijos vystymosi ðuolio, ávykusio per pastaruosius kelerius
metus. Laiku neatnaujinus studijø programø, maþëtø ðiø studijø programø absolventø ásidarbinimo
galimybës, bûtø neigiamai átakojama moderniosios biologijos þinias ir technologijas naudojanèio
sektoriaus plëtra ðalyje;
Ágyvendinant projeko tikslà, VU ir projekto partneriø institucijos savo mokslo ir studijø bazëje
sukurs 10 naujø teoriniø ir praktiniø studijø moduliø, kuriais bus atnaujinamos biochemijos, genetikos,
mikrobiologijos, neurobiologijos magistrantûros studijø programos, taip pat biochemijos krypties bei
genetikos, mikrobiologijos, imunologijos, onkologijos ðakø doktorantûros studijø programos;
Projekte numatytø studijø moduliø pasirinkimas ir kûrimas projekte yra pagristas ðiuolaikiniø
biomokslø ir jø þiniomis grindþiamø technologijø pasaulinës raidos tendencijomis ir kvalifikuotø
biomokslø specialistø, gebanèiø biomokslø þinias ir technologijas naudoti mokslinëje ir praktinëje
veikloje, poreikiu Lietuvoje. Moduliø kûrimas VU ir projekto partneriø institucijose bus vykdomas
pasitelkiant ðiose institucijose jau esanèius aukðèiausios kvalifikacijos mokslininkus ir pedagogus, taip
pat pripaþintus mokslininkus bei ekspertus ið uþsienio;
Kuriant modulius, bus parengti nauji teoriniai kursai, vadovëliai, mokomosios ir metodinës
knygos, parengti ir ádiegti praktiniai kursai, tarp jø - skirti nuotolinëms studijoms. Bus vykdomas
magistrantø ir doktorantø praktinio ir eksperimentinio darbo ágûdþiø ir gebejimø stiprinimas, dëstytojø
ir tyrëjø, dalyvaujanèiø studijose, kvalifikacijos këlimas organizuojant mokyklas, profesinio
tobulinimos á kursus, seminarus. Bus uþtikrinta atnaujinamø magistrantûros ir doktorantûros programø
tarpusavio sàsaja ir papildomumas sukuriant 2 tarpprograminius modulius (vëþio biologijos ir
imunotechnologijos), kuriuose studijuojantys skirtingø studijø programø magistrantai ir doktorantai
ágis gretutiniø mokslø srièiø þiniø ir praktiniø gebëjimø ir galës taikyti juos savo srities veikloje, tai pat
sudarytos galimybës magistrantams ir doktorantams dalyvauti tarpdiscipliniuose moksliniuose
tyrimuose.

