LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
Antrosios pakopos studijų programų „Visuomenės sveikata“ ir „Visuomenės sveikata“ (užsienio kalba – anglų) studijų programų
komiteto
2015/2016 m. m. rudens semestro VEIKLOS ATASKAITA

Eil.
Nr.
1.

Įgyvendinimo
terminas
Vadovaujantis komitetų nuostatų Iki 2015-09-15
16 p. pateikti dekanui tvirtinti
2015/2016 m. m. komiteto
veiklos planą.
Veiklos sritys

Atsakingas
asmuo

Įvykdymas/ Protokolo nr.
Vykdantys asmenys

prof. L.
Šumskas

prof. A. Petrauskienė
prof. J. Petkevičienė

2.

Surengti programos komiteto Iki 2015-12-30
susitikimą su pirmojo ir antrojo
kurso magistrantais, su studijų
programoje
dėstančiais
dėstytojais.

prof. L.
Šumskas

prof. A.Petrauskienė
prof. Ž. Padaiga
dr. G. Urbonas
prof. G. Vanagas
prof. R. Radišauskas
prof. J.Petkevičienė
D. Avižiuvienė (soc.
partnerė)
L.Dilys (soc. partneris)

3.

Išanalizuoti baigiamųjų darbų
vertinimo strategiją ir vertinimo
formalizavimą.

prof. L.
Šumskas

prof. A.Petrauskienė
prof. Ž. Padaiga
dr. G. Urbonas
prof. G. Vanagas
prof. J. Petkevičienė

Iki 2015-10-15

Įvykdyta/
2015-06-22;
Komiteto
protokolas Nr. 3. Sudarytas 2015/2016
m.m. komiteto veiklos planas, patvirtinta
2016/17
m.m. studijų programa.
Komiteto veiklos planą patvirtino VSF
dekanė.
Įvykdyta/
2015-11-25;
Komiteto
protokolas Nr. 4. Surengtas komiteto ir
studijų programos dėstytojų susitikimas
su
studentais.
Aptartas
paskaitų
lankomumas, studijų plano pakeitimai,
informacijos pasikartojimas dalykuose,
skirtingas studijuojančių magistrantų
pasirengimas. Nutarta šių klausimų
svarstymus įtraukti į kitų komiteto
posėdžių darbotvarkes.
Įvykdyta/
2015-11-25;
Komiteto
protokolas Nr. 4. Pritarta rengiamoms
baigiamųjų
darbų
rengimo
rekomendacijoms ir baigiamųjų darbų
rengimo
kvalifikacinės
komisijos
parengtai
vertinimo
strategijai,
formalizuotoms vertinimo formoms.

4.

Išanalizuoti programoje dėstomų Iki 2015-12-20
socialinių
mokslų
dalykų
dėstymą.

prof. L.
Šumskas

prof. A.Petrauskienė
dr. G.Urbonas
prof. G. Vanagas
prof. R. Radišauskas

Visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programos komiteto pirmininkas
Visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programos komiteto sekretorė

Įvykdyta/
2015-11-25;
Komiteto
protokolas Nr. 4. Siūlyta peržiūrėti
Sveikatos etikos programos kursą.
Sveikatos etikos ir Sveikatos teisės
dalykus siūloma apjungti į vieną dalyką,
o Žmogiškuosius santykius siūlyta dėstyti
kaip atskirą dalyką.
prof. Linas Šumskas
prof. Aušra Petrauskienė

