LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF8-1

POSĖDŽIO DATA IR VIETA:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos posėdis įvyko
Visuomenės sveikatos fakulteto patalpose, esančiose adresu Tilžės g. 18, 334 auditorijoje, Lietuvos
Respublika, du tūkstančiai septynioliktų metų sausio 24 dieną.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rūta Ustinavičienė, prof.;
Jūratė Klumbienė, prof.;
Paulius Vasilavičius, doc.;
Nida Žemaitienė, prof.
Ramunė Kalėdienė, prof.
Orina Ivanauskienė
Vidmantas Januškevičius, doc.
Stud. Deividas Barzda

Fakulteto darbuotojai:
1. Janina Petkevičienė, prof.;
2. Vilma Kriaučionienė, prof.;
3. Tomas Vaičiūnas, asist.;
4. Linas Leonas, asist.;
5. Gintarė Kalinienė, lekt.;
6. Šarūnas Klizas, doc.;
7. Gvidas Urbonas, doc.;
8. Kąstytis Šmigelskas, doc.
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 8 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto
tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. Magistro baigiamųjų darbų rengimo reglamento pakeitimų svarstymas.
2. Doktorantūros paraiškų svarstymas bei tvirtinimas.
3. Dokumentų pateikimo tarybos tvirtinimui tvarkos rengimas.
4. Fakulteto tarybos rinkimų komisijos tvirtinimas.
5. Einamieji reikalai.
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BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-8
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Magistro baigiamųjų darbų rengimo reglamento pakeitimų svarstymas.
2. Doktorantūros paraiškų svarstymas bei tvirtinimas.
3. Dokumentų pateikimo tarybos tvirtinimui tvarkos rengimas.
4. Fakulteto tarybos rinkimų komisijos tvirtinimas.
5. Einamieji reikalai.
Posėdžiui pirmininkauja Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos pirmininkas doc. Paulius
Vasilavičius. Posėdžio sekretorė – prof. Rūta Ustinavičienė.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.
SVARSTYTA 1:
Magistro baigiamųjų darbų rengimo reglamento pakeitimų svarstymas. Posėdžio pirmininkas
doc. P. Vasilavičius pradėjo posėdį ir pristatė antrosios pakopos studijų programų „Visuomenės
sveikata“, „Sveikatos psichologija“ bei „Gyvensenos medicina“ baigiamųjų darbų reglamentus. Šie
reglamentai buvo svarstyti Fakulteto tarybos Studijų ir mokslo komisijoje. „Sveikatos psichologijos“
baigiamųjų darbų rengimo reglamentui komisija pritarė vienbalsiai, buvo atsižvelgta į komisijos narių
pastabas ir reglamentas pakoreguotas. Šį reglamentą fakulteto tarybai siūloma tvirtinti.
Studijų ir mokslo komisija svarstė „Visuomenės sveikatos“ baigiamųjų darbų rengimo reglamento
pakeitimus ir jiems pritarė, todėl šį reglamentą fakulteto tarybai taip pat siūloma tvirtinti.
Fakulteto prodekanas doc. P. Vasilavičius pristatė „Gyvensenos medicinos“ baigiamųjų darbų
reglamento projektą, kuris buvo svarstytas virtualiame Studijų ir mokslo komisijos posėdyje. Komisijos
nariai pareiškė pastabas. Reglamente būtina suvienodinti visus terminus (pvz. antros pakopos studijos/
magistrantūra), patikslinti Gynimo komisijos narių skaičių ir detalizuoti kaip priimami šios komisijos
sprendimai, sutvarkyti kaupiamojo balo formulę, sunumeruoti punktus, sutvarkyti korektūros klaidas.
Kadangi reglamentą reikia taisyti iš esmės, siūloma jį sutvarkyti ir tvirtinti sekančio Fakulteto tarybos
posėdžio metu.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-8
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.

SPRENDIMAS 1:
1.1 Tvirtinti „Visuomenės sveikatos“, „Sveikatos psichologijos“ magistro baigiamųjų darbų
rengimo reglamentus.
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1.2 „Gyvensenos medicinos“ baigiamųjų darbų reglamentą koreguoti ir pateikti tvirtinimui
sekančiame fakulteto tarybos posėdyje.
SVARSTYTA 2:
Doktorantūros paraiškų svarstymas bei tvirtinimas. VSF Studijų ir mokslo komisijos pirmininkė
prof. J. Klumbienė pristatė paraiškas doktorantūros vietoms gauti, kurios buvo apsvarstytos Studijų ir
mokslo komisijoje.
Sveikatos vadybos katedros paraiška. Planuojama tema: „Lietuvos gyventojų demografinių ir
socialinių mirtingumo netolygumų pokyčiai“. Doktorantūros forma – nuolatinė, galimybė įdarbinti
doktorantą padalinyje yra.
Sveikatos psichologijos katedros paraiška doktorantūros vietai gauti. Planuojama tema:
„Tarptautinių studijų programų studentų savijauta ir prisitaikymas Lietuvos kultūrinėje aplinkoje“.
Doktorantūros forma – nuolatinė, galimybė įdarbinti doktorantą padalinyje yra.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-8
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2:
Fakulteto taryba tvirtina fakulteto padalinių pateiktas paraiškas doktorantūros vietoms.
SVARSTYTA 3:
Dokumentų pateikimo tarybos tvirtinimui tvarkos rengimas. Posėdžio pirmininkas doc. P.
Vasilavičius informavo, jog geresniam darbų organizavimui fakulteto taryboje reikalinga parengti
dokumentų pateikimo tarybos tvirtinimui tvarką, kadangi dokumentai pateikiami netinkamu laiku, kyla
konfliktinės situacijos. Yra Fakulteto tarybos darbo reglamentas, Studijų ir mokslo komisijos darbo
reglamentas, kurie tai dalinai apibūdina, tačiau pilnai į daugelį aktualių klausimų neatsako. Doc. P.
Vasilavičius pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri parengtų dokumentų pateikimo tarybos tvirtinimui
tvarką. Fakulteto tarybos narių siūlymu buvo sudaryta darbo grupė: pirmininkas – doc. P. Vasilavičius,
nariai – doc. V. Šveikauskas, asist. K. Selli.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-8
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 3:
3.1 Parengti dokumentų pateikimo tarybos tvirtinimui tvarką.
3.2 Šio dokumento parengimui sudaryti darbo grupę: pirmininkas – doc. P. Vasilavičius, nariai
– doc. V. Šveikauskas, asist. K. Selli.
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SVARSTYTA 4:
Fakulteto tarybos rinkimų komisijos tvirtinimas. Prodekanas doc. Vasilavičius informavo, kad
šių metų balandžio 29 dieną baigiasi fakulteto tarybos įgaliojimai, todėl reikia išrinkti naują Fakulteto
tarybą. Fakulteto tarybos rinkimus organizuoja rinkimų komisija, sudaryta iš fakulteto darbuotojų.
Siūloma rinkimų komisijos sudėtis. Rinkimų komisijos pirmininkas: doc. V. Kalibatas, nariai – prof. J.
Petkevičienė, asist. R. Žutautienė, stud. admin. A. Birbilaitė ir I. Kybartienė. Doc. P. Vasilavičius
informavo, jog minėti asmenys sutiko dalyvauti rinkimų komisijos darbe.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-8
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 4:
Tvirtinti Fakulteto tarybos rinkimų komisiją, kurios pirmininkas: doc. V. Kalibatas, nariai – prof.
J. Petkevičienė, asist. R. Žutautienė, stud. admin. A. Birbilaitė ir I. Kybartienė.
SVARSTYTA 5:
Einamieji reikalai. Pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų „Sveikatos psichologija“
savianalizės suvestinių tvirtinimas. Fakulteto Studijų ir mokslo komisijos pirmininkė prof. J. Klumbienė
pristatė “Sveikatos psichologijos” savianalizių suvestines. Šių suvestinių struktūra atitinka keliamus
reikalavimus. Yra korektūros klaidų, nėra priedų, tačiau rengėjai pasižadėjo dokumentus sutvarkyti,
todėl Studijų ir mokslo komisija siūlo šias suvestines tvirtinti.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-7
Prieš:
-0
Susilaikė:
-1
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 5:
Tvirtinti pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų „Sveikatos psichologija“ savianalizės
suvestines.

_________________________________________
Posėdžio pirmininkas
doc. Paulius Vasilavičius

_________________________________________
Posėdžio sekretorius
prof. Rūta Ustinavičienė
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