LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLIJ UNIVERSITETO
VISUOMENES SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSED~IOPROTOKOLAS
Nr. VSF 8-7

Lietuvos sveikatos moksly universiteto Visuomenes sveikatos fakulteto tarybos posedis ivyko
patalpose, esanEiose adresu Tilies g. 18, 102 auditorijoje, Lietuvos Respublika, du mstanEiai
SeSiolikty metq rugsejo 13 dienq.
POSEDYJE DALYVAVO VISUOMEN~S SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS
NARIAI :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riita UstinaviEiene, prof.;
Jiirate Klumbiene, prof.;
Paulius VasilaviEius, lekt. dr.;
Nida iemaitiene, prof.
Rarnune Kalediene, prof.
Aurelijus Veryga, prof.;
Orina Ivanauskiene
Vidrnantas JanuSkeviEius, doc.

KVORUMO BUVIMAS:
Posedyje dalyvauja 8 iS 9 Lietuvos sveikatos moksly universiteto Visuomenes sveikatos
fakulteto tarybos nariy, todel nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posediio darbotvarkes tvirtinimas.

Siiiloma darbotvarke:
1.
2.
3.
4.

Sveikatos tyrimy instituto vadovo rinkimai.
Socialiniy ir humanitariniy moksly katedros vedejo rinkimai.
Fakulteto Studijy ir mokslo komisijos sudeties atnaujinimas.
Einamieji reikalai.

BALSAVIMO REZULTATAI:
U i:
-8
PrieS:
-0
Susilaike:
-0
Sprendimas priimtas.

SPRENDIMAS: Patvirtinti posediio darbotvarkq:
1. Sveikatos tynmy instituto vadovo rinkimai.
2. Socialiniy ir humanitariniy moksly katedros vedejo rinkimai.
3. Fakulteto Studijy ir mokslo komisijos sudeties atnaujinimas.
4. Einamieji reikalai.
Posediiui pirmininkauja Visuomenes sveikatos fakulteto tarybos pirrnininkas lekt. dr. Paulius
VasilaviEius. Posediio sekretore - prof. Rtita UstinaviEiene.
Nei vienas posedyje dalyvaujantis Visuomenes sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastaby
del posediio su5aukimo.

SVARSTYTA 1: Visuomenes sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimy instituto vadovo rinkimai.
Posediio pirmininkas lekt. dr. P. VasilaviEius pristate prof. Aurelijaus Verygos kandidatiirq
instituto vadovo pareigoms uiimti. Prof. A. Veryga pristate Sveikatos tyrimy instituto ateities
vizijq bei veiklos planus bei atsake i fakulteto tarybos nariy pateiktus klausimus. Fakulteto
dekane prof. R. Kalediene iniciavo diskusijq apie Sveikatos tyrimy instituto (STI) ateities
perspektyvas, moksliniy tyrimy kryptis. Prof. R. Kaledienes nuomone, ST1turety btiti fakulteto
moksliniy tyrimy koordinatorius, atlikti fakulteto moksliniy tyrimy bei projekty lyderio
vaidmenj. Prof. A. Verygos nuomone, institutas turetq btiti orientuotas j uisakomuosius
tyrimus verslui, taikomuosius tyrimus. Prof. A. Veryga teige, jog yra personalo trtikumas, nes
sunku pritraukti jaunus gabius imones, kadangi darbo uZmokestis yra maias ir
nekonkurencingas. Diskusijai pasibaigus, buvo sudaryta rinkimy komisija bei nutarta jtraukti
A. Verygos kandidatiirq i balsavimo biuletenj.
BALSAVIMO REZULTATAI:

Ui:
-8
Pries:
-0
Susilaike: - 0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 1:
1.1. TraSyti Aurelijaus Verygos kandidatiirq j balsavimo biuletenj.
1.2. Balsavimo rezultatai: iSduota balsavimo biuleteniy - 8, po balsavimo rasta biuleteniy 8, negaliojanEiy biuleteniy nerasta. U i tai, kad Aurelijus Veryga batq iSrinktas Visuomenes
sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimy instituto vadovu balsavo 8 VSF tarybos nariai.
1.3. VSF taryba rekomenduoja Aurelijy Verygq Sveikatos tyrimy instituto vadovo pareigoms.

SVARSTYTA 2: Socialiniy ir humanitariniy moksly katedros vedejo rinkimai.
Posediio pirmininkas lekt. dr. P. VasilaviEius pristate lekt. Gvido Urbono kandidatiirq katedros
vedejo pareigoms uiimti. Lekt. G. Urbonas pristate Socialiniy ir humanitariniy moksly

katedros ateities vizijq bei veiklos planus bei atsake
klausimus.

i fakulteto

tarybos nariy pateiktus

BALSAVIMO REZULTATAI:
Ui:
-8
PrieS:
-0
Susilaike: - 0
Sprendimas priimtas.

SPRENDIMAS 2:
2.1. TraSyti Gvido Urbono kandidatiirq j balsavimo biuleteni.
2.2. Balsavimo remltatai: iSduota balsavimo biuleteniy - 8, po balsavimo rasta biuleteniy 8, negaliojaneiy biuleteniy nerasta. U i tai, kad Gvidas Urbonas biitq iSrinktas Socialiniy ir
humanitariniy moksly katedros vedeju balsavo 8 VSF tarybos nariai.
2.3. VSF taryba rekomenduoja Gvidq Urboq Socialiniy ir humanitariniy moksly katedros
vedejo pareigoms.

SVARSTYTA 3: Fakulteto Studijy ir mokslo komisijos sudeties atnaujinimas. Posediio
pirmininkas lekt. dr. P. VasilaviEius informavo, jog iSkilo poreikis atnaujinti nuolatines
fakulteto tarybos Studijy ir mokslo komisijos sudeti. Padaliniai, kuriy atstovai negali dirbti
Sioje komisijoje delegavo naujus narius. Sveikatos psichologijos katedra - doc. K. $migelskq,
Sveikatos tyrimo institutas - deleguoja lekt. M. Stelemekq, Socialiniy ir humanitariniy moksly
katedra - lekt. G. Urbonq.

BALSAVIMO REZULTATAI:
U i:
-8

PrieS:
-0
Susilaike:
-0
Sprendimas priimtas.

SPRENDIMAS 3: Tvirtinti Visuomenes sveikatos fakulteto Studijy ir mokslo komisijos
sudeties pakeitimus.

SVARSTYTA 4: Einamieji reikalai. Fakulteto tarybos pirmininkas lekt. dr. P. VasilaviEius
informavo, jog padaliniy vadovai turi atkreipti demesi, kokius elektroninio paSto adresus
naudoja padaliniy darbuotojai darbo tikslais. Lietuvos sveikatos moksly universitete,
vadovaujantis Rektoriaus pakyrnu, turi biiti naudojami tik elektroninio pa3to adresai su pilnais
darbuotojy vardais, pavardemis ir ,,lsmuni.lt" galiinemis.

Fakulteto dekane prof. R. Kalediene informavo, jog yra rengiama Universiteto
strategija, kurios skyriy "Sveika universiteto bendmoment" yra deleguota parengti
Visuomenes sveikatos fakultetui. Rengime dalyvauja visy fakulteto padaliniq vadovai.

BALSAVIMO REZULTATAI:
Ui:
-8
PrieS:
-0
Susilaike:
-0
Sprendimas priimtas.

SPRENDIMAS 4:
1. Kreiptis 1padaliniy vadovus, siekiant uitikrinti, kad darbiniais klausimais biitq naudojarni
tik elektroninio p&to adresai su pilnais darbuotojy vardais, pavardemis ir ,,lsmuni.lt"
galiinemis.

I#&.

Paulius VasilaviCius

w

PosedBio sekretorius
prof. Riita UstinaviCiene

