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VEIKLOS ATASKAITA
Tarpinė
Eil.
Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2016-09-08

SPK

Vykdytojai

1.

„Akušerijos“ studijų programos
studijų plano 2017/2018 m. m.
svarstymas ir tvirtinimas

2.

Ataskaitos už „Akušerijos“ SPK
veiklą 2015/2016 m. m. parengimas
ir tvirtinimas

Iki 2016-10-01

Dr. Alina Vaškelytė

3.

„Akušerijos“ SPK 2016/2017 m. m.
veiklos plano parengimas ir
tvirtinimas

Iki 2016-10-01

Dr. Alina Vaškelytė

4.

„Akušerijos“ studijų programos SPK
narių ir dėstančių dėstytojų
susitikimas su studentais, studentų

Kartą semestre

Dr. Alina Vaškelytė
SPK

Įvykdymas/ Protokolo nr.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-09-15, Nr. SF-21-06
„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2017/2018
m.m. svarstytas SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir
patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2016-09-28, Nr. SLF16-11.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-10-03, Nr. SF-21-12
„Akušerijos“ SPK ataskaita už 2015/2016 m.m. svarstyta
SPK, pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas
Slaugos fakulteto taryboje 2016-10-13, Nr. SLF-16-12.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-10-03, Nr. SF-21-12
„Akušerijos“ SPK ataskaita už 2015/2016 m.m. svarstyta
SPK, pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas
Slaugos fakulteto taryboje 2016-10-13, Nr. SLF-16-12.
Veikla vykdoma
Protokolas 2017-02-08,Nr. SF-21-69
1

apklausos duomenų analizė ir
aptarimas

Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos IV kurso
studentais, kurio metu buvo nutarta: parengti Akušerijos studijų
programos studijų proceso organizavimo vertinimo priemones
(klausimynus) auditoriniams užsiėmimas ir praktiniam
mokymui vertinti, pagal aptartus kriterijus; atlikti visų kursų
Akušerijos programos studentų apklausą, naudojant parengtas
vertinimo priemones; išanalizuoti bei aptarti studijų proceso
organizavimo vertinimo rezultatus.

5.

„Akušerijos“ SPK pirmininkės
susitikimas su LSMU Studentų
atstovybės į SPK deleguotomis
studentėmis dėl jų veiklos ir funkcijų
komitete

2016-17 m.m.

Dr. Alina Vaškelytė

6.

Studentų mobilumo skatinimas
dalyvaujant Erasmus+ programoje ir
kitų šalių partnerių organizuojamose
Intensyviosiose programose (IP)

Iki 2017-06-31

SPK

7.

„Akušerijos“ studijų programos
viešinimas aukštojo mokslo studijų
mugėse, susitikimuose su
moksleiviais

Iki 2017-06-31

SPK

Vyksta visų kursų studentų apklausa apie 2016/2017 m.m.
rudens semestro studijų proceso organizavimą, analizė,
aptarimas suplanuotas vasario mėnesio pabaigoje.
Veikla vykdoma
Delegavimo raštas dėl studentės Miglės Gumuliauskaitės
delegavimo gautas 2017-02-02.
Delegavimo raštas dėl studentės Juditos Aniulytės delegavimo
gautas 2017-02-06.
Susitikimas suplanuotas vasario mėn. pabaigoje.
Veikla vykdoma
Studentų mobilumo skatinimas:
- Akušerija 3 kursas – 1 studentė laimėjo stipendiją ir
pavasario semestre vyksta praktikai pagal ERASMUS+
programą į Porto universitetą, Portugalija.
- Bulgarijos Sofijos universiteto dėstytojų viešnagės metu
aptarta „Akušerijos“ 3 kurso studentų galimybė išvykti
praktikai į Bulgariją 2017 m. birželio ir liepos mėn.
- Su LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centru suderinta
galimybė „Akušerijos“ programos studentams dalyvauti
papildomoje atrankoje stipendijai laimėti, kad šių mokslo
metų vasarą galėtų atlikti praktiką Bulgarijoje.
Išplatinta informacija.
Veikla vykdoma
„Akušerijos“ programoje dėstantys dėstytojai: dėst. A.
Lekauskaitė; V. Bulikaitė; A. Vaškelytė; J. Gulbinienė; V.
Stankevičiūtė; I. Poškienė.
ir studentai st. J. Aniulytė, R. Čibirkaitė, A. Mikalauskaitė, R.
Muliuolytė, I. Bukovskytė, I. Paulauskytė, I. Rupšytė.
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dalyvavo:
- Aukštojo mokslo studijų mugėse:
2017 sausio 18 d. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje aukštųjų
mokyklų studijų mugėje,
2017 vasario 2-4 d. studijų mugėje „Studijos 2017“ vykusioje
Vilniuje parodų ir kongresų centre „Litexpo;
- LSMU „Atvirų durų dienoje“ - 2016 lapkričio 25 d.
Gimnazijose susitikimuose su moksleiviais:
2016 m. lapkričio 25 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė
gimnazija;
2017 m. sausio 23 d. Ukmergės Antano Smetonos gimnazija;
2017 m. sausio 26 d. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija

Parengti ir išleisti atnaujinti lankstinukai apie programą
elektoriniame formate.
8.

Studijų programos studijų kokybės
užtikrinimas ir vertinimas

Iki 2017-06-31

SPK

Veikla vykdoma
-SPK užtikrina, kad parengti studijuojamų dalykų detalieji
tvarkaraščiai, būtų prieinami Slaugos ir rūpybos katedros
skelbimų lentoje, First class sistemoje bei atsakinguose už
studijuojamą dalyką padaliniuose, nurodant visą su
studijuojamu dalyku susijusią informaciją.

9.

„Akušerijos“ studijų programos
dėstytojų profesinės bei edukacinės
kompetencijos plėtra. Programoje
dėstančių dėstytojų akušerių
kvalifikacijos kėlimo galimybių
skatinimas kitų šalių institucijose.

Iki 2017-06-31

SPK

Veikla vykdoma
„Akušerijos“ studijų programoje dėstantys Akušerijos ir
ginekologijos klinikos dėstytojai planuoja pavasario semestre
pagal ERASMUS+ mainų programą vykti į Porto universitetą
Portugalijoje, aplankyti ten praktiką atliekančią studentę ir
susipažinti su „Akušerijos“ studijų programos organizavimu
bei dėstytojais.
„Akušerijos“ studijų programoje dėstančios akušerės
dalyvauja edukacinės kompetencijos kursuose LSMU: dėst.
Ingrida Poškienė, Vita Vaičienė.
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10.

Studijų planų atnaujinimas ir keitimas Iki 2017-06-31.
pagal poreikį

„Akušerijos” studijų programos SPK pirmininkė

Dr. Alina Vaškelytė
SPK

Planuojamas dėst. doc. A. Blaževičienės ir V. Vaičienės
vizitas į Cardiff universitetą, PSO bendradarbiaujantį centrą
akušerijos srityje
Veikla vykdoma
Protokolas 2016-10-03 Nr. SF-21-12.
Naujo pasirenkamojo dalyko „Asmeninės karjeros valdymas“
„Akušerijos“ 3 kurso studentams įtraukimas į pasirenkamųjų
dalykų sąrašą nuo 2017-18 m.m.

dr. Alina Vaškelytė
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