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Pirmosios pakopos studijų programos „KINEZITERAPIJOS” Studijų programos komiteto (SPK) 2016/2017 m. m. rudens semestro
VEIKLOS TARPINĖ ATASKAITA

Eil. Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas
2016-09-05

Vykdantys asmenys

1.

Reabilitacijos klinikos vadovo ir SPK pirmininkės susitikimas su visų
kursų ir visų grupių seniūnais.

doc. I.Rimdeikienė
Stud. M.Bulotaitė

2.

Dalyvauta ENPHE konferencijoje „Aukštasis išsilavinimas
multikultūrinėje aplinkoje“

2016-09-15 – 17

doc. I.Rimdeikienė

3.

Ataskaitos už „Kineziterapijos“ SPK veiklą 2015/2016 m. m.
tvirtinimas.
„Kineziterapijos“ SPK 2016//2017 m. m. veiklos plano tvirtinimas

2016-10-06

doc. I.Rimdeikienė
asist. B.Siparytė

Vykdymas/protokolo Nr.
Veikla įvykdyta.
2016-09-05 protokolo Nr.SF-21-01a
Buvo diskutuota apie studijų procesą,
išklausyta studentų nuomonė.
Studentai pasidžiaugė šiais studijų dalykais:
„Traumatologinių ir ortopedinių ligonių
kineziterapija“, „Neurologinių ligonių
kineziterapija“, „Asmens sveikatos
ugdymas“, „Sąnarių mobilizacija“.
Veikla įvykdyta.
Dalyvauta šalių koordinatorių posėdyje,
diskusijoje apie ENPHE veiklos platinimą
šalyse narėse.
Dalyvauta darbo grupėje rengiant ir
apibrėžiant kineziterapeutų lygmenis.
Veikla įvykdyta.
2016-10-06 protokolo Nr.SF-21-18

4.

Slaugos fakulteto administracijos, Reabilitacijos klinikos ir Sporto
instituto dėstytojų posėdis dėl „Kineziterapijos“ studijų programos
studentų, absolventų perspektyvų.

2016-10-13

doc.I.Rimdeikienė
dr.V.Mauricienė
dr.E.Gurskienė
asist.B.Siparytė

5.

Posėdis dėl „Kineziterapijos“ studijų programos perspektyvų, studijų
proceso problemų aptarimo.

2016-10-20

doc. I.Rimdeikienė
dr.V.Mauricienė
dr.E. Gurskienė
asist.B.Siparytė

6.

SPK posėdis dėl planuojamo susitikimo su studentais.

2016-11-14

doc. I.Rimdeikienė
dr. V.Mauricienė
dr. E.Gurskienė
asist. B.Siparytė

7.

SPK susitikimas su Slaugos fakulteto administracija, klinikos vadovu
ir visų kursų „Kineziterapijos“ studijų programos studentais.

2016-11-15

doc. I.Rimdeikienė
dr. V.Mauricienė
dr. E.Gurskienė

Slaugos fakulteto taryboje patvirtinta
2015/2016 m. m. SPK veiklos ataskaita ir
2016/2017m. m. veiklos planas
Veikla įvykdyta.
2016-10-13 protokolo Nr.SF-21-21
Išklausyta Reabilitacijos klinikos vadovo
vizija ir užduoti klausimai specialybės
dėstytojams. Reabilitacijos klinikos vadovo
nuomone, studentai, studijuodami
pirmosios pakopos studijų programoje
„Kineziterapijos“ studijų metu turėtų įgyti
papildomas kompetencija, tokias kaip pvz.:
masažuotojo ir šiaurietiško ėjimo
instruktoriaus. Nors šios kompetencijos ir
yra ugdomos studijų programoje, tačiau
vadovo nuomone nepakankamai.
Nutarta:
Organizuoti po diplomines programas
minėtoms kompetencijos įgyti.
Nutarta diskusiją pratęsti po savaitės.
Veikla įvykdyta.
2016-10-20 protokolo Nr.SF-21-25
Vyko Slaugos fakulteto administracijos,
Reabilitacijos klinikos vadovo ir visų
specialybės dėstytojų posėdis.
Diskutuota apie sudėtingas dėstytojų
tobulinimosi galimybes, darbo krūvius ir
darbo užmokestį. Dėstytojai kalbėjo apie
nepakankamą ‘Kineziterapijos” programos
studentų studijų motyvaciją.
Nutarta:
Parengti dėstytojų kvalifikacijos kėlimo
planą mokslo metams, numatant kursus ir
jiems reikiamą biudžetą.
Veikla įvykdyta.
2016-11-14 protokolo Nr.SF-21-31
SPK parengė susitikimo su studentais
planą, aptarė klausimus, kuriuos reikia
diskutuoti.
Veikla įvykdyta.
2016-11-15 protokolo Nr.SF-21-33

asist. B.Siparytė

8.

Slaugos fakulteto administracijos, klinikos vadovo ir SPK
pirmininkės išvyka į Druskininkus ir posėdis su soc. partneriais

2016-11-23

doc. I.Rimdeikienė

9.

SPK susitikimas su įvairių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų soc.
partneriais.

2016-12-16

doc. I.Rimdeikienė
asit. B.Siparytė

10.

SPK susitikimas su specialybės dėstytojais dėl „Kineziterapijos”
papildomųjų studijų programos poreikio.

2016-12-19

doc. I.Rimdeikienė
asist. B.Siparytė

Aptarti studijų dalykai, tokie kaip
„Edukologija“, „Farmakologija“.
Studentų nuomone, studijų dalykas
„Edukologija“ yra nereikalingas, skundėsi
dėstančiu dėstytoju ir jo reikalavimais.
Studentai kalbėjo apie tai, kad dalykas
„Farmakologija“ yra jiems per sudėtingas ir
nepritaikytas prie specialybės.
Nutarta:
Diskutuoti su dalyko „Farmakologija“
dėstytojais dėl dalyko pritaikymo
„Kineziterapijos“ studijų programoje,
diskutuoti su dalyko „Edukologija“
dėstančiu dėstytoju.
Veikla įvykdyta.
2016-11-23 protokolo Nr.SF-21-34a
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.
Veikla įvykdyta.
2016-12-16, protokolo Nr.SF-21-43
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.
Veikla įvykdyta.
2016-12-19, protokolo Nr.SF-21-44
Posėdžio metu nutarta sudaryti darbo grupę
parengimui.

11.

SPK posėdis dėl siūlomo pasirenkamojo dalyko „Interesų konfliktų
valdymas sveikatinimo sistemoje“

2017-01-13

doc. I.Rimdeikienė
dr. V.Mauricienė
dr. E.Gurskienė
asist. B.Siparytė

12.

SPK ir darbo grupės posėdis dėl papildomųjų studijų programos
parengimo.

2017-01-27

doc. I. Rimdeikienė
dr. V.Mauricienė
dr. E.Gurskienė
asist. B.Siparytė

13.

Peržiūrėtas ir atnaujintas klinikinės praktikos vadovas.

2017-01-30

doc. I.Rimdeikienė
asist. L.Rutkauskienė

14.

Kineziterapijos studijų programos viešinimas.

Nuolat

asist. T.Petkutė,
asist. T.Čiupkevičius,
asist. V.Žebrauslaitė,
dr. L.Leimonienė,
doc.E.Lendraitienė,
dr. G.Krutulytė,
asist. L.Šablinskas
doc. I.Rimdeikienė

Kineziterapijos SPK pirmininkė

doc. I.Rimdeikienė

Veikla įvykdyta.
2017-01-13, protokolas Nr.SF-21-52
SPK pritaria ir rekomenduoja pasirenkamąjį
dalyką „Interesų konfliktų valdymas
sveikatinimo sistemoje“ tvirtinti fakulteto
taryboje.
Veikla įvykdyta.
2017-01-27, protokolas Nr.SF-21-61
Parengta papildomųjų studijų programa
įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį
2017/2018 m. m.
Veikla įvykdyta.
Parengtas ir atspausdintas universiteto
spaustuvėje atnaujintas klinikinės praktikos
vadovas.
2016-11-18 „Kineziterapijos” studijų
programos viešinimas Tauragėje,
susitinkant su įvairių Tauragės ir Tauragės
rajono mokyklų ir gimnazijų abiturientais;
vyko dėstytoja G.Krutulytė
2016-11-25 LSMU „Atvirų durų dienoje“
pristatant „Kineziterapijos” programą
dalyvavo: I.Rimdeikienė ir L.Šablinskas.
2017-01-18 Studijų mugėje Kaune
„Studijos 2017“ dalyvavo dėstytojos
E.Lendraitienė ir L.Leimonienė
2017-01-18 „Kineziterapijos” programos
viešinimas Šiauliuose, susitinkant su įvairių
Šiaulių mokyklų ir gimnazijų abiturientais.
2017-02-02 – 03 dalyvauta studijų mugėje
„Studijos 2017“, vykusioje Vilniuje parodų
ir kongresų centre „Litexpo“, dalyvavo
dėstytojos T.Petkutė ir V.Žebrauskaitė.
Parengti “Kineziterapijos” studijų
programos lankstinukai, platinti studijų
mugėje.

