PATVIRTINTA:
LSMU MA SF dekanė
Prof. Jūratė Macijauskienė
2017 m. vasario 20 d.
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
Pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ studijų programos komiteto (SPK) 2016/2017 m.m. rudens semestro
VEIKLOS TARPINĖ ATASKAITA

Eil.
Nr.

Veiklos sritys

1

„Slaugos“ studijų programos studijų
plano 2016/2017 m. m. svarstymas ir
tvirtinimas

2

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

3

„Slaugos“ studijų programos SPK
2015/2016 m. m. veiklos plano
parengimas ir tvirtinimas

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2016-09-08

Vykdytojai

Įvykdymas/ Protokolo nr.

SPK

Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-09-14, Nr. SF-04-4-24
„Slaugos“ studijų programos studijų planas 2016/2017 m.m.
svarstytas SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir
patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2016-09-28, protokolo
Nr. SLF -16-11

Iki 2016-10-01

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

Iki 2016-10-01

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-10-04, Nr. SF-21-15
„Slaugos“ studijų programos SPK ataskaita už 2015/2016
m.m. svarstyta SPK, pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir
patvirtinta Slaugos fakulteto taryboje 2016-10-13, Nr. SLF16-12.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-10-04, Nr. SF-21-15
„Slaugos“ studijų programos SPK veiklos plano svarstymas
SK, po pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtinta
Slaugos fakulteto taryboje 2016-10-13, Nr. SLF-16-12.
1

4

„Slaugos” studijų programos studijų
eigos aptarimas

Iki 2017.06.30

SPK

5

„Slaugos“ studijų programos studijų
komiteto ir slaugytojų – praktikos
mokytojų – susitikimas dėl klinikinės
praktikos organizavimo bei praktikos
dienynų pildymo

Sausio mėn.

Doc.dr.Aurelija
Blaževičienė

6

„Slaugos“ studijų programoje OSKE
metodo diegimas į modulį
„Klinikinių dalykų pagrindai“

Iki 2016-12-30

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-09-14, Nr. SF-04-4-24
Svarstyta „Slaugos“ studijų programos organizavimas,
aktyvesnis studentų įsitraukimas į mokslinę veiklą.
Protokolas 2016-11-08, Nr. SF- 21- 30
Protokolas 2016-11-28, Nr. SF- 21- 35
„Slaugos“ SPK ir 5 modulio „Aplinkos ir sveikatos mokslai“
dėstytojų susirinkimas dėl bendro modulio egzamino. Aptarta
modulio sandara, eiga, vertinimas. Nuspręsta, kad modulio
egzamino klausimuose nesikartotų klausimai jau buvę
koliokviumų metu. Galutinį vertinimą sudaro 60 proc.
kaupiamasis balas ir 40 proc. modulio egzaminas.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-01-30, Nr. SF-21-62
„Slaugos“ SPK ir LSMU Kauno klinikose dirbančių
slaugytojų – praktikos mokytojų, slaugos administratorių ir
slaugos koordinavimo tarnybos darbuotojų susitikimas.
Aptarta studentų klinikinės praktikos organizavimo tvarka,
praktikos dienynų pildymo tvarka, praktikos vadovo ir
praktikos mokytojo funkcijos ir atsakomybės. Pristatytas
pranešimas „Slaugos praktikos mokytojo vaidmuo „Slaugos“
studentų klinikinėje praktikoje“, kuris paremtas tyrimo
duomenimis gautais atlikus tyrimą LSMU ir kitose ligoninėse.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-01-12, Nr. SF-21-51
Protokolas 2017-01-19, Nr. SF-21-58
Svarstyta 7 modulio „Klinikinių dalykų pagrindai“ egzamino
organizavimas OSKE principu: bus parengtos 4 stotelės ir 2
scenarijai (kiekvienam srautui skirtingas scenarijus). Visiems
modulio dėstytojams išdalintos mokomosios knygos „OSKE
organizavimo principai“, kurias išleido LSMU, 2016.

2

6

„Slaugos“ studijų programos SPK
narių susitikimas su studentais,
studentų apklausos duomenų analizė
ir aptarimas

Kartą semestre

Doc .dr. Aurelija
Blaževičienė
SPK

8

„Slaugos“ studijų programoje OSKE
metodo diegimas į baigiamąjį
egzaminą

Iki 2017-05-30

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė
SPK

9

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

Iki 2017-06-31

SPK

Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-11-16 Nr. SF-21-32
Susitikimas su IV kurso „Slaugos” programos studentais.
Aptarta Baigiamojo darbo rengimas. Taip pat, tikslinis
finansavimas ir su juo susiję klausimai ir įsidarbinimo
galimybės.
Nuspręsta dėl tikslinio finansavimo surengti susitikimą su
Prodekane. Nuolatos informuoti apie laisvas darbo vietas FC.
Veikla vykdoma
Protokolas 2017-01-27, Nr. SF-21-60
Svarstyta baigiamojo egzamino OSKE principu parengimas.
Nuspręsta surengti 6 stoteles, 4 scenarijus, baigiamąjį
egzaminą laikyti dviem srautais. Stotelių aptarimas vyks
Slaugos ir rūpybos katedros posėdyje 2017-02-28.
2016 m. lapkričio 25 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje
gimnazijoje - Virginija Bulikaitė
2017 m. sausio 18 d. „Žalgirio“ arenoje aukštųjų mokyklų mugėje
– Aušra Lekauskaitė
2017 m. sausio 23 d. Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje Virginija Bulikaitė
2017 m. sausio 26 d. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje
– Jurgita Gulbinienė;
2017 m. vasario 4 d. studijų mugėje „Studijos 2016“ vykusioje
Vilniuje parodų ir kongresų centre „Litexpo“ – Justina Geltytė

Buvo parengti ir išleisti atnaujinti lankstinukai apie programą
elektoriniame formate
10

11

„Slaugos“ studijų programos IV
kurso studentų susitikimas su
Trollinet tinklo dėstytojais
„Slaugos“ studijų programos IV
kurso studentų susitikimas su
Acibadem (Turkija) dėstytojais
„Slaugos” studijų programos SPK pirmininkė

2016 11 09
2016 11 11

Doc. dr. Aurelija Veikla įvykdyta
Studentams buvo pristatyta mobilumo galimybė Švedijos, Suomijos,
Blaževičienė

2016 11 07
2016 11 10

Norvegijos ir Danijos universitetuose
Doc. dr. Aurelija Veikla įvykdyta
Skaitytos paskaitos “Simulation Practice in Nursing Education” ir
Blaževičienė
“An Example of Simulation Practice in Nursing Education”

Doc. dr. Aurelija Blaževičienė
3

