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Pirmosios pakopos studijų programos „Ergoterapija“ Studijų programos komiteto (SPK) 2016/2017 m.m.
Rudens semestro VEIKLOS TARPINĖ ATASKAITA

Eil.
Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas

Vykdytojai

Įvykdymas/ Protokolo nr.

1.

Ataskaitos už „Ergoterapijos” SPK veiklą
2015/2016 m. m. parengimas ir tvirtinimas

Iki 2016-10-10

doc. Daiva
Petruševičienė

Veikla įvykdyta.
Protokolas 2016-10-05 Nr. SF-21-17

2.

„Ergoterapijos” SPK 2016/2017 m. m. veiklos
plano parengimas ir tvirtinimas

Iki 2016-10-10

doc. Daiva
Petruševičienė

3.

„Ergoterapijos” studijų programos 2017/2018 m.
m. studijų planų aptarimas ir tvirtinimas

Iki 2016-09-30

SPK

4.

„Ergoterapijos” studijų programos eigos ir
studentų pasiekimų vertinimo rezultatų
peržiūrėjimas

Iki 2016-10-30
Iki 2017-02-29

SPK

Veikla įvykdyta.
Protokolas 2016-10-05 Nr. SF-21-17
Studijų programos „Ergoterapija” komiteto veiklos planas
2016/2017 m.m. svarstytas komitete, pristatytas fakulteto
dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2016-1013, protokolo Nr. SLF-16-12.
Veikla įvykdyta.
Protokolas 2016-06-28 Nr. SF-21-72
Studijų planas patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 201609-28, protokolo Nr. SLF-16-11.
Nutarta į studijų procesą įvesti probleminį mokymą IV-ame
studijų programos „Ergoterapija“ kurse. Biomedicininių
dalykų turinys priartintas prie ergoterapijos specialybės,
peržiūrėtas studijų programos organizavimo procesas.
Veikla įvykdyta.
Protokolai: 2017-01-16 Nr. SF-21-55,
Patvirtinta SF taryboje 2017-01-30 Nr. SLF-17-02
Studijų tobulinimo procesas vyksta nuolat SPK aptariant
studijų turinį su studentais, dėstančiais dėstytojais,
socialiniais partneriais. Studijų turinio pokyčiai yra
pristatomi padaliniuose.

5.

„Ergoterapijos” studijų programos IV kurso
modulių parengimo ir atitikimo probleminio
mokymo reikalavimams kontrolė; aprašų
parengimas anglų kalba

iki 2016-12-30

dr. Sigitas Mingaila

6.

Ergoterapijos mokslinio būrelio veikla

Iki 2017-06-30

Doc. Jolita Rapolienė
Ergoterapijos studentų
mokslinis būrelis

2016 -2017 m.m. padidintas ergoterapijos dalykų skaičius,
2016-2017 m.m. studijų plane IV-ame kurse įvestas
probleminis mokymas.
Parengtas ir 2017 m. sausio 30 d. SF taryboje patvirtintas
pasirenkamasis dalykas "Interesų konfliktų valdymas
sveikatinimo veikloje" (dėst. Kristina Astromskė), skirtas IIo kurso „Ergoterapijos” programos studentams. Kurso metu
studentai giliau ir išsamiau susipažins su gebėjimu valdyti
interesų konfliktus sveikatinimo veikloje, išmoks atpažinti
galimus interesų konfliktus, gebės priimti efektyvius ir
savalaikius sprendimus neetiškų ir neteisėtų pasekmių
atsiradimui.
Ergoterapijos studijų programos IV kurso moduliai
parengti ir atitinka probleminio mokymo reikalavimams,
iki vasario 28 d. bus parengti dalykų aprašai anglų kalba.
2016-09-15 LSMU SMD Ergoterapijos būrelio
susirinkimas;
2016-09-21 LSMU SMD Ergoterapijos būrelio
susirinkimas, pasirengimas šventėms.
2016-10-10 Pirmakursių krikštynos.
2016-10-13 Jungtinis LSMU Reabilitacijos ir Ergoterapijos
būrelių susirinkimas Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje.
Būrelio narių pristatyti pranešimai apie virtualios realybės
sistemas, dailės terapijos metodus ergoterapijoje
2016-10-27 Pasaulinės ergoterapijos dienos minėjimas.
Skrajučių, atšvaitų, arbatos dalinimas Kauno klinikose
2016-11-08 LSMU SMD Ergoterapijos būrelio seminaras
„Ergoterapija psichiatrijoje”
2016-11-09 Jungtinis LSMU SMD Reabilitacijos ir
Ergoterapijos būrelių susirinkimas Kačerginės vaikų
sanatorijoje „Žibutė”
2016-11-29 LSMU SMD Ergoterapijos būrelio
konferencija „Slaugos fakulteto studentų mokslinė
konferencija“
2016-12-03 Jungtinis LSMU SMD Psichiatrijos ir
Ergoterapijos būrelių susirinkimas/vizitas į vaikų
psichiatrijos skyrių
2016-12-15 Susitikimas su VŠĮ „Kauno hospiso namų“
atstovais

7.

Ergoterapijos studijų programos tarptautiškumas

Iki 2017-06-30

SPK

2016-12-22 Kalėdos su LSMU Kauno klinikų
Neuroreabilitacijos skyriaus pacientais;
2017-01-26 LSMU SMD Ergoterapijos būrelio
susirinkimas
2016 m. spalio 26-29 dienomis „Ergoterapijos” studijų
programoje pagal Erasmus+ programą viešėjo lektorė
ergoterapeutė Susanne Grødem Johnson iš Norvegijos,
Bergeno universitetinės kolegijos.
Dėstytoja tuo pačiu aplankė ir savo studentę iš Bergeno
universitetinės kolegijos Helen Marinas Aakvaag, kuri
atvykusi 3 mėnesių Erasmus + studentų mainams
„Ergoterapijos” studijų programoje.
Į „Ergoterapijos” sudijų programą 2016-11-02 iki 2016-1106 atvyko kviestinis lektorius - ergoterapeutas Erwin
Vanroye iš Belgijos, PXL-Healthcare.

8.

Sutarčių Erasmus+ mainų programos rėmuose
plėtra

Iki 2017-06-30

SPK

Tęsiama naujų bendradarbiavimo galimybių su užsienio
institucijomis paieška.

9.

„Ergoterapijos” studijų programos IV kurso
studentų apklausos apie studijas bei jų
organizavimą per paskutinio dalyko paskutinį
baigiamąjį vertinimą atlikimas
Susitikimo su „Ergoterapijos” studijų programos
studentais organizavimas ir studijų eigos
aptarimas

Iki 2017-06-30

Dr. Sigitas Mingaila
Doc. A.
Daunoravičienė

Bus įvykdyta po Ergoterapijos studijų programos 4 kurso
studentų baigiamojo darbo gynimo iki birželio mėnesio
pabaigos.

Iki 2017-01-31
Iki 2017-06-30

studentė

Susitikimo su „Ergoterapijos” studijų programos
dėstytojais organizavimas ir studijų eigos
aptarimas

Iki 2017-01-31
Iki 2017-06-30

SPK nariai

Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-02-01 Nr. SF-21-63
SPK nariai susitiko su „Ergoterapijos” programos 1-4
kurso studentais, kurie išsakė savo pastebėjimus studijų
klausimais. Studentai paminėjo, kad intensyviems
dalykams trūksta laiko ir kad yra dalykų, kuriuose laikas
naudojamas neefektyviai. Studentai pasidžiaugė
probleminio mokymo įvedimu, minėjo, kad tai daug
įdomesnis ir naudingesnis mokymosi metodas nei anksčiau
taikytas tradicinis. Visos išsakytos studentų pastabos
protokoluotos ir bus aptartos su programoje dėstančiais
dėstytojais.
Protokolas 2017-02-07 Nr. SF-21-67
Aptarti studijų tvarkaraščio pakeitimai, programos
viešinimo strategijos, dėstytojų kompetencijos, praktinis
teorinių žinių pritaikomumas. Išklausyta dėstytojų
nuomonė, pastabos, pasiūlymai, dėstytojai atsakė į studentų
keliamus klausimus.

10.

11.

12.

Išplėstinio posėdžio suorganizavimas su Karjeros
centru, soc. partneriais bei darbdaviais dėl
darbuotojų poreikio ir naujų veiklos krypčių

Iki 2017-06-30

doc. Daiva
Petruševičienė

13.

„Ergoterapijos” studijų programos viešinimas
dalyvaujant aukštojo mokslo mugėse,
susitikimuose su studentais, moksleiviais ir kitais
būdais

Nuolat

SPK nariai

Dėstytojai išsakė pastebėjimą, kad studentai užsiėmimų
metu naudojasi savo mobiliaisiais telefonais ne
mokymosi tikslais.
Veikla įvykdyta. Protokolai:
1) 2016-11-23 Nr. SF-21-53
2) 2016-12-16 Nr. SF-21-54
3) 2017-02-01 Nr. SF-21-63
1)Vyko
susitikimas
su
socialiniais
partneriais
Druskininkuose sanatorijoje „Eglė”, kurioje susirinko
Druskininkų gydymo bei sveikatinimo įstaigų vadovai bei
socialiniai partneriai. Diskutuota apie LSMU absolventų
praktinį bei teorinį pasirengimą dirbti pagal pasirinktą
profesinę kompetenciją, diskutuota bendradarbiavimo
klausimais studijų-praktikos ir mokslo srityse.
2) Susitikimo su soc. partneriais metu posėdyje dalyvavo
„Ergoterapijos” studijų programos studentų praktikų
vadovai, gydymo ir sveikatinimo įstaigų atstovai.
Diskutuota studentų klinikinės praktikos klausimais.
Susitikimo metu atstovai išsakė pastebėjimus ir problemas
kylančias priimant studentus klinikinei praktikai. Pabrėžė
grįžtamojo ryšio svarbą po praktikos atlikimo bei pareiškė
norą bendradarbiauti rengiant mokslinius darbus, atliekant
mokslinius tyrimus bei rengiant metodines priemones.
3) Nuolat vyksta bendradarbiavimas su Karjeros centru,
rengiamas projektas „Ergoterapeutas vienai dienai”, kuris
startuos nuo 2017 m. vasario 23 dienos.
2016 spalio 27 d. plačiai paminėta Pasaulinė ergoterapijos
diena, kurioje dalyvavo visi LSMU ergoterapijos dėstytojai
ir I-IV kursų studentai.
Ergoterapijos dėstytoja J. Nalivaikaitė 2016-11-15
Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje, J. Balčikonio
gimnazijoje ir Panevėžio Veldžio gimnazijoje pristatė
ergoterapijos studijas LSMU.
Ergoterapijos dėstytojai 2016-11-25 dalyvavo Atvirų durų
dienoje, pristatydami kartu su studentais „Ergoterapijos”
studijų programą.
2016-12-06 dr. S. Mingaila Marijampolės Sūduvos bei
Rygiškių Jono gimnazijose pristatė ergoterapijos studijas
LSMU.
2016-12-09 dėstytoja E. Endzelytė Vilniaus licėjuje,
Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, Vilniaus Š. Aleichemo ORT

14.

Slaugos fakulteto pirmosios pakopos
„Ergoterapija“ papildomųjų studijų parengimas,
pristatymas ir tvirtinimas

15.

„Ergoterapijos” studijų programos dėstytojų
profesinės bei edukacinės kompetencijos plėtra

SPK nariai

Iki 2017 08 30

Doc. Daiva
Petruševičienė

gimnazijoje, Saulės privačioje gimnazijoje bei Vilniaus raj.
Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijoje pristatė ergoterapijos
studijas LSMU.
Ergoterapijos dėstytojos doc. J. Rapolienė ir prof. D.
Petruševičienė 2017 sausio 18 d. dalyvavo Kauno Žalgirio
arenoje vykusioje Aukštųjų mokyklų studijų mugėje.
„Ergoterapijos” III-io kurso studentės Monika Šaulytė ir
Skaistė Šuleikaitė 2017-01-22 iki 2017-01-29 dalyvavo
tarptautiniuose IC4Life
intensyviuose kursuose
Danijoje, kur atstovavo LSMU „Ergoterapijos” studijų
programą.
Ergoterapijos dėstytojai S. Mingaila, D. Baltaduonienė, V.
Repšaitė 2016 vasario 2-4 d. dalyvavo studijų mugėje
„Studijos 2017“, vykusioje Vilniuje parodų ir kongresų
centre „Litexpo“.
Ergoterapijos dėstytojai dalyvaus 2017 vasario 23 d. LSMU
„Atvirų durų dienoje“.
Patvirtinta SF Taryboje 2016-11-30, protokolo Nr. SLF-1614. Planuojama, kad papildomosios studijos, baigusiems
kolegijas, prasidės nuo 2017-09-01.
2016 m. spalio 27-28 dienomis „Ergoterapijos” studijų
programos dėstytojams lektorė ergoterapeutė Susanne
Grødem Johnson iš Bergeno universitetinės kolegijos
(Norvegija) vedė mokymus apie grupinio darbo modelio
taikymą ergoterapijos studijų programoje.
2016-11-02 iki 2016-11-06 organizuoti tarptautiniai
mokymai studijų programos „Ergoterapija” dėstytojams
probleminiam mokymui ir atvejų kūrimui bei analizei
ergoterapijoje, kuriuos vedė lektorius - ergoterapeutas Erwin
Vanroye iš Belgijos, PXL-Healthcare.

„Ergoterapijos” SPK pirmininkė

doc. Daiva Petruševičienė

