LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF 8-8
POSĖDŽIO DATA IR VIETA:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos posėdis įvyko patalpose,
esančiose adresu Tilžės g. 18, 102 auditorijoje, Lietuvos Respublika, du tūkstančiai šešioliktų metų
spalio 3 dieną.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rūta Ustinavičienė, prof.;
Jūratė Klumbienė, prof.;
Paulius Vasilavičius, lekt. dr.;
Nida Žemaitienė, prof.
Ramunė Kalėdienė, prof.
Orina Ivanauskienė
Vidmantas Januškevičius, doc.

Fakulteto darbuotojai:
1. Linas Leonas;
2. Rūta Butkevičienė, doc.;
3. Linas Šumskas, prof.;
4. Rima Kregždytė, doc.;
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 7 iš 9 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos
narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. Studijų planų 2017/2018 m.m. tvirtinimas.
2. Studijų komitetų metinių veiklos ataskaitų tvirtinimas.
3. Studijų programų pažangos ataskaitų svarstymas bei tvirtinimas.
4. Einamieji reikalai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-7
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
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SPRENDIMAS: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1.
2.
3.
4.

Studijų planų 2017/2018 m.m. tvirtinimas.
Studijų komitetų metinių veiklos ataskaitų tvirtinimas.
Studijų programų pažangos ataskaitų svarstymas bei tvirtinimas.
Einamieji reikalai.

Posėdžiui pirmininkauja Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos pirmininkas lekt. dr. Paulius Vasilavičius.
Posėdžio sekretorė – prof. Rūta Ustinavičienė.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.
SVARSTYTA 1: Studijų planų 2017/2018 m.m. tvirtinimas. Posėdžio pirmininkas lekt. dr. P.
Vasilavičius pradėjo posėdį ir pasiūlė studijų planus pristatyti studijų komitetų pirmininkams arba jų
atstovams. Socialinio darbo medicinoje studijų komiteto pirmininkė doc. R. Butkevičienė pristatė
2017/18 m.m. studijų planus. Docentė akcentavo, jog yra korekcijos, kurios padarytos atsižvelgiant į
savianalizės metu užsienio ekspertų pareikštas pastabas. Doc. V. Januškevičius pasiūlė pagalvoti, ar nėra
tikslinga įtraukti socialinių darbuotojų darbo sąlygų, profesinės rizikos vertinimo, nes socialinių
darbuotojų darbo aplinka gali sąlygoti profesinę sveikatą. Posėdžio pirmininkas lekt. dr. P. Vasilavičius
priminė, jog reikalinga peržiūrėti programos dalių bei dalykų tipo žymėjimą, nes dalyje studijų
programų žymėjimas netinkamas. Taip pat priminė, jog modulis gali būti tik tada, kai jį sudaro keli
dalykai ir jo apimtis yra ne mažiau kaip 10 kreditų.
Prodekanas P. Vasilavičius pristatė visuomenės sveikatos pirmosios pakopos 2017/18 m.m.
studijų planų korekcijas. Tai yra pereinamasis studijų planas, nes pažintinė praktika perkelta perkelti į I
kurso II semestrą vietoje dalyko Bendrosios ir sveikatos teisės pagrindai. Prof. J. Klumbienė pateikė
pasiūlymą Biostatistiką dėstyti prieš Fundamentinę epidemiologiją (III semestras). Biostatistika perkelta
iš IV į III semestrą, pasirenkamas analogiškos apimties dalykas perkeltas iš III į IV semestrą.
Doc. R. Kregždytė pateikė Sveikatos informatikos studijų planus, kurie buvo koreguoti ir
patvirtinti praėjusių mokslo metų pavasario semestre. Dekanė prof. R. Kalėdienė priminė, jog fakulteto
padaliniai turi siūlyti baigiamojo darbo temas, kurios bus koordinuojamos ir vykdomos kartu su KTU
Informatikos fakultetu. Prof. J. Klumbienė pateikė pasiūlymą, jog yra tikslinga šiuos studentus
supažindinti su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, reikėtų įtraukti dalyką Lėtinių neinfekcinių ligų
epidemiologija.
Sveikatos psichologijos pirmos pakopos studijų planus pristatė prof. N. Žemaitienė. Prodekanas
P. Vasilavičius pastebėjo, jog labai daug studijų dalykų dėsto Psichologijos katedra, tačiau prof. N.
Žemaitienė atsakė, jog tai yra moduliai arba jungtiniai dalykai, kuriuose dirba keli padaliniai, o už jų
dėstymą yra atsakinga programą kuruojanti katedra. Posėdžio pirmininkas lekt. dr. P. Vasilavičius dar
kartą akcentavo, jog reikalinga peržiūrėti programos dalių bei dalykų tipo žymėjimą, nes dalyje studijų
programų žymėjimas netinkamas. Prof. R. Ustinavičienė pasiteiravo, kodėl Sveikatos politika yra
dėstoma Psichologijos katedros, nors šis dalykas yra Profilaktinės medicinos katedros tematikoje. Taip
pat prodekanas P. Vasilavičius pasiteiravo, kaip psichologijos katedros dėstytojai gali dėstyti aplinkos
veiksnius ir jų poveikį sveikatai, kai šis dalykas dėstomas Aplinkos ir darbo medicinos katedros. Prof.
R. Kalėdienė pabrėžė, jog netoleruotinas kitų padalinių disciplinų dėstymas.
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Prodekanas P. Vasilavičius pristatė visuomenės sveikatos vadybos antrosios pakopos nuolatinių
bei ištęstinių 2016/17 m.m. studijų planus. Pristatė naują discipliną „Poveikio aplinkai vertinimas“, kurią
dėstys Aplinkos ir darbo medicinos bei Sveikatos vadybos katedra.
Prof. L. Šumskas pristatė visuomenės sveikatos antrosios pakopos 2016/17 m.m. studijų planus.
Prof. L. Šumskas pasiūlė pakeitimus studijų planuose, kurie nebuvo suderinti su fakulteto padaliniais,
todėl visuomenės sveikatos antrosios pakopos studijų plano tvirtinimas atidėtas sekančiam fakulteto
tarybos posėdžiui.
Gyvensenos medicinos studijų antros pakopos studijų planą pristatė prof. N. Žemaitienė.
Pristatant planus, buvo konststuota, kad „Baigiamojo darbo rengimas I: mokslinių tyrimų metodologija”
ir “Moksliniai tyrimai gyvensenos medicinoje” yra besikartojantys dalykai. Į posėdį pakviesti doc. K.
Šmigelskas ir asist. T. Vaičiūnas negalėjo paaiškinti disciplinų skirtumų. Taip pat netinkamai sužymėtos
studijų programos dalys, todėl studijų plano tvirtinimas atidėtas.
NUTARTA 1:
1. Fakulteto taryba tvirtina pirmosios pakopos studijų programų „Sveikatos psichologija“,
„Visuomenės sveikata“, „Socialinis darbas medicinoje“ ir„Sveikatos informatika“ bei
„Visuomenės sveikatos vadyba“ antrosios pakopos studijų planus 2017/18 m.m..
2. Fakulteto taryba atideda antrosios pakopos studijų programų „Visuomenės sveikata“ bei
„Gyvensenos medicina“ studijų planus 2017/18 m.m. Šie studijų planai bus tvirtinami
sekančiame fakulteto tarybos posėdyje.
SVARSTYTA: 2. Studijų komitetų metinių veiklos ataskaitų tvirtinimas.
Prodekanas dr. P. Vasilavičius pristatė 2015/16 m.m. „Visuomenės sveikatos“ pirmosios
pakopos bei „Visuomenės sveikatos vadybos“ magistrantūros studijų komiteto veiklos ataskaitas.
Didžioji dalis planuotų veiklų yra įgyvendintos.
Prof. L. Šumskas pristatė „Visuomenės sveikatos“ magistrantūros“ studijų komiteto veiklos
ataskaitą. Prof. N. Žemaitienė pristatė „Sveikatos psichologijos“ studijų komiteto veiklos ataskaitą,
visos planuotos veiklos yra įgyvendintos. Prof. N. Žemaitienė pasidžiaugė, jog komitetas dirbo aktyviai,
daug dėmesio skirta viešinimui, susitikimams su studentais.
Socialinio darbo medicinoje studijų komiteto pirmininkė doc. R. Butkevičienė pristatė 2015/16
m.m. „Socialinio darbo medicinoje“ studijų komiteto veiklos ataskaitą.
NUTARTA 2:
1. Fakulteto taryba tvirtina pirmosios pakopos studijų programų: „Sveikatos
psichologijos“, „Socialinio darbo medicinoje“, „Visuomenės sveikatos“ pirmosios bei
antrosios pakopos, „Visuomenės sveikatos vadybos“ antrosios pakopos studijų komitetų
2015/16 m.m. veiklos ataskaitas.
SVARSTYTA 3: Studijų programų pažangos ataskaitų svarstymas bei tvirtinimas. Prodekanas
dr. P. Vasilavičius pristatė studijų programų pažangos ataskaitas, kurios buvo pateiktos, atsižvelgiant į
ekspertų pareikštas pastabas. Šios ataskaitos skirtos studijų kokybės vertinimo centrui ir skirtos studijų
programų pažangai vertinti. Dr. P. Vasilavičiaus nuomone, „Visuomenės sveikatos vadyba“ ataskaitą
reikalinga koreguoti bei papildyti.
NUTARTA 3:
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1. Fakulteto taryba tvirtina pirmosios pakopos studijų programų: „Socialinis darbas
medicinoje“, „Visuomenės sveikata“ bei antrosios pakopos: „Visuomenės sveikata“
studijų programų pažangos ataskaitą.
2. Fakulteto taryba atideda „Visuomenės sveikatos vadyba“ antrosios pakopos studijų
programų pažangos ataskaitos tvirtinimą, rekomenduoja šią ataskaitą praplėsti bei
papildyti.
SVARSTYTA 4: Einamieji reikalai. Prodekanas dr. P. Vasilavičius priminė apie spalio 6 d.
vyksiančią konferenciją „Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai“, padėkojo konferencijos
organizatoriams ir paragino aktyviai dalyvauti. Fakulteto Studijų ir mokslo komisijos pirmininkė prof.
J. Klumbienė pristatė leidinį konferencijos tezių leidinį. Už šio leidinio kokybę atsako konferencijos
mokslinis komitetas, tai nėra recenzuojamas leidinys. Studijų ir mokslo komisija rekomenduoja pritarti
šio leidinio publikavimui.
NUTARTA 4:
1. Fakulteto taryba pritaria konferencijos „Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai“ tezių
publikavimui.

_________________________________________
Posėdžio pirmininkas
lekt. dr. Paulius Vasilavičius
_________________________________________
Posėdžio sekretorius
prof. Rūta Ustinavičienė
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