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Pirmosios pakopos studijų programos „Ergoterapija“ studijų programos komiteto (SPK) 2015/2016 m.m.
VEIKLOS ATASKAITA

Eil.
Nr.
1.

Įgyvendinimo
terminas
Ataskaitos už Ergoterapijos studijų programos Iki 2015-09-25
komiteto veiklą 2014/2015 m. m. parengimas ir
tvirtinimas.
Veiklos sritys

Vykdytojai

Įvykdymas/ Protokolo nr.

doc. Daiva Petruševičienė

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

Veikla įvykdyta. Protokolas
2015-09-22 Nr. SF-21-01
Studijų programos Ergoterapija
komiteto darbo planas 2015/2016
m.m.
svarstytas
komitete,
pristatytas fakulteto dekanei ir
patvirtintas
Slaugos
fakulteto
taryboje 2015-09-30, Nr. SLF-1510.
LSMU
Ergoterapijos
studijų
programa vienintelė akredituota
programa Lietuvoje Pasaulinės

2.

Ergoterapijos studijų
programos komiteto Iki 2015-09-25
2015/2016 m. m. veiklos plano parengimas ir
tvirtinimas.

doc. Daiva Petruševičienė

3.

Ergoterapijos studijų programos eigos ir studentų Iki 2015-09-30
Iki 2016-02-29
pasiekimų vertinimo rezultatų peržiūrėjimas.

SPK

1

Ergoterapeutų Federacijos 20162023 m.
http://www.lsmuni.lt/media/dynam
ic/files/9556/lithuaniauhsccertificat
e060416.pdf
Veikla įvykdyta; Protokolai:
2015-09-22 Nr. SF-21-01;
2016-01-22 Nr. SF-21-28;
2016-06-20 Nr. SF-21-70
2016-07-04 SKVC pateikta studijų
programos Ergoterapija Pažangos
ataskaita, kuri patvirtinta SF
taryboje 2016-06-29 protokolo Nr.
SLF-16-10.
Studijų tobulinimo procesas vyksta
nuolat. Studijų komitete aptariant
studijų turinį su studentais,
dėstančiais dėstytojais, socialiniais
partneriais. Studijų turinio pokyčiai
yra pristatomi padaliniuose, bei
atliekami reikalingi pakeitimai
studijų
plane.
Vėliau
tai
patvirtinama Slaugos
fakulteto
taryboje.
2015-2016
m.m.
padidintas
ergoterapijos dalykų skaičius,
studijų plane 3-4 kursuose įvestas
probleminis mokymas; 2016-2017
m.m. studijų plane 4 kurse
įvedamas probleminis mokymas.
Parengtas ir 2016 vasario 18 d.
patvirtintas pasirenkamasis dalykas
- "Kokybiniai tyrimo metodai"
(dėst. Rūta Butkevičienė), skirtas
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III
kurso
ergoterapijos
ir
kineziterapijos
programos
studentams. Kurso metu studentai
giliau ir išsamiau susipažins su
kokybinių
tyrimo
metodų
charakteristikomis ir pagrindiniais
kiekybinių ir kokybinių tyrimo
metodų skirtumais. Studentams
siūloma atlikti baigiamąjį darbą
naudojant
kokybinius
tyrimo
metodus. Dėstytojai skatinami
rinktis edukacinės kompetencijos
kursus susijusius su kokybiniais
tyrimais.

4.

Ergoterapijos studijų programos 2016/2017 m. m. Iki 2015-10-01
studijų planų aptarimas ir tvirtinimas.

SPK

5.

Ergoterapijos studijų programos susitikimas su Iki 2015-11-25
studentais, studentų 2015 m. apklausos duomenų
analizė ir aptarimas.

SPK

Veikla įvykdyta. Protokolas
2015-09-22 Nr. SF-21-01
Nutarta į studijų procesą įvesti
probleminį mokymą III studijų
programos “Ergoterapija“ kurse.
Biomedicininių
dalykų
turinį
priartinti
prie
ergoterapijos
specialybės, peržiūrint studijų
programos organizavimo procesą.
Veikla įvykdyta. Protokolai:
2015-10-01 Nr. SF-21-11
Atlikta pavasario semestro rezultatų
analizė. Įvardinti ir įvertinti
pasirenkamieji
dalykai
ergoterapijos studijose. Pristatytos
studijų programos Ergoterapija
savianalizės ekspertų išvados, jos
aptartos su studentais.
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6.

Suorganizuoti probleminio mokymo kursus Iki 2015-12-30
Ergoterapijos studijų programoje dėstantiems
dėstytojams, dėl probleminio mokymo įvedimo III
ir IV kurse.

SPK

7.

Ergoterapijos studijų programos III kurso iki 2015-06-30
modulių parengimo ir atitikimo probleminio
mokymo reikalavimams kontrolė

dr. Sigitas Mingaila

Visi
Ergoterapijos
studijų
programos dėstytojai ir kiti studijų
programoje probleminio mokymo
moduliuose dėstantys dėstytojai
dalyvavo
LSMU
Dėstytojų
edukacinės kompetencijos skyriaus
organizuotuose
tobulinimo
kursuose, vykusiuose 2015-11-18
iki 2015-12-08 ir gavo 30 val.
trukmės programos „Modulis
Tutorių rengimas (I pakopa)
pažymėjimus.
Taip pat 2016-11-02 iki 2016-11-06
organizuojami
tarptautiniai
mokymai
studijų
programos
Ergoterapija
studentams
ir
dėstytojams, skirti probleminiam
mokymui ir atvejų kūrimui bei
analizei ergoterapijoje, kuriuos ves
lektorius - ergoterapeutas Erwin
Vanroye iš Belgijos,
PXLHealthcare.
Visų III kurse numatomų dėstyti
modulių aprašai yra parengti.
Pastebėtas neproporcingas valandų
skaičius numatytas tutoriniams
užsiėmimams. Modulių „Veiklos
sutrikimai ir ergoterapija I“,
„Žmogaus veikla ir aplinka“,
numatytos 24 val., modulio
„Ergoterapija bendruomenėje“ - 16
val., „Asmens sveikata ir medicina“
– 12 val., bei „Veiklos sutrikimai ir
ergoterapija II“ – 10 val.
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Dokt. Daiva Baltaduonienė

Šiuo metu socialinėje erdvėje
sukurtas
LSMU Ergoterapijos
ALUMNU klubas.
Ši facebook paskyra
LSMU
ergoterapeutai- absolventai įkurta
2015-09-26 ir vienija 76 narius.
https://www.facebook.com/groups/
760590697397677/?ref=ts&fref=ts

Sutarčių Erasmus mainų programos rėmuose Iki 2016-06-30
plėtra

SPK

PXL University College (Atvyksta
dėstytojas Erwin Wanroye 201611-02 iki 11-06);
University College of Northern
Denmark (dėstytojų ir studentų
mainai);
College of Western Norway
(Atvyksta dėstytoja 2016-10-26 iki
2016-11-29, atvykusi studentė 3
mėn
laikotarpiui,
pavasario
semestre išvyksta dėstytoja Justina
Nalivaikaitė);
Thomas More College;
Angel Kanchev University of
Ruse, Bulgarija (2016 m. sausio
mėn. buvo išvykusi Ergoterapijos
programos
dėstytoja
Erika
Endzelytė)
Coventry University, Didžioji
Britanija (suderinta nauja sutartis
dėstytojų ir studentų mainams)

Ergoterapijos studijų programos IV kurso Iki 2016-06-30
studentų apklausos apie studijas bei jų

Dr. Sigitas Mingaila
Doc. A. Daunoravičienė

Veikla įvykdyta. Protokolas 201610-06 Nr. SF-21-17

8.

Alumni organizacijos
sukūrimas

9.

10.

socialiniame

tinkle Iki 2016-10-15
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organizavimą per paskutinio dalyko paskutinį
baigiamąjį vertinimą atlikimas.

11.

Susitikimo su Ergoterapijos studijų programos Iki 2016-01-31
studentais organizavimas ir studijų eigos Iki 2016-06-30
aptarimas.

studentė

12.

Peržiūrėti ir adaptuoti Ergoterapijos studijų iki 2016-06-01
programą pagal Reabilitacijos studijų krypties
aprašą, vadovaujantis 2015 m. liepos 23 d. LR
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-798
„Dėl reabilitacijos studijų krypties aprašo
patvirtinimo“ ir jo įgyvendinimo.

dr. Sigitas Mingaila
Dokt. Daiva Baltaduonienė

13.

Išplėstinio
posėdžio
suorganizavimas
su Iki 2016-06-20
dėstytojais ir soc. partneriais bei darbdaviais dėl
darbuotojų poreikio ir naujų veiklos krypčių.

doc. Daiva Petruševičienė

Iš 2016 m. baigusių 10 absolventų
apklausoje dalyvavo 9, jiems buvo
pateikta 10 klausimų anoniminė
elektroninė
anketa
apie
Ergoterapijos studijas LSMU.
Gauti rezultatai pristatyti ir
analizuoti
studijų
programos
komitete.
Veikla įvykdyta. Protokolai:
2016-02-24 Nr. SF-21-39
2016-03-03 Nr. SF-21-41
2016-06-20 Nr. SF-21-71
Studentai išsakė pastabas apie
studijuojamų dalykų trukmę, turinį,
dėstančių dėstytojų kompetencijas.
Pateikė ne tik pastabas, bet ir
siūlymus. Dėstytojai susitikimo
metu iš karto atsakinėjo į studentų
pastebėjimus bei sudarė planą
pateiktoms problemoms spręsti.
Veikla įvykdyta. Protokolas
2016-03-03 Nr. SF-21-41
Studijų programa peržiūrėta ir
adaptuota iki 2016-06-01
Atsižvelgiant į aprašo reikalavimus
pakeista du programos dalykus
dėstanti dėstytoja.
Veikla įvykdyta. Protokolai:
2016-03-02 Nr. SF-21-40
2016-03-03 SF-21-41
2016-06-28 SF-21-72
Aptarti
studijų
tvarkaraščio
pakeitimai, programos viešinimo
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14.

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

SPK nariai

strategijos, Reabilitacijos studijų
krypties
aprašo
adaptavimas
programai, egzamino organizavimo
tvarka, dėstytojų kompetencijos,
praktinis
teorinių
žinių
pritaikomumas.
Išklausyta
dėstytojų nuomonė, pastabos,
pasiūlymai, dėstytojai atsakė į
studentų keliamus klausimus.
Atsižvelgta į socialinių partnerių
pasiūlymus dėl praktinių įgūdžių
pritaikymo praktikos bazėse. Norisi
pasidžiaugti, kad studentai baigę
studijas įsidarbina bazėse, kuriose
atliko praktiką ergoterapeutais.
2015 spalio 9 d. J. Nalivaikaitė
dalyvavo
Veterinarijos
Akademijoje vykusiame susitikime
su moksleiviais iš Šilalės A.
Stulginskio gimnazijos;
E. Endzelytė ir J. Nalivaikaitė 2015
lapkričio 11 d. dalyvavo Tauragės
Žalgirių gimnazijoje vykusioje
studijų mugėje - „Matuojamės
profesiją“ ,
bei 2016 vasario 18 d. Ukmergės
Technologijų ir verslo mokykloje,
vykusioje konferencijoje - "Tavo
sėkmės kelias";
J. Rapolienė ir D. Petruševičienė
2016 sausio 29 d. dalyvavo
Aleksandro
Stulginskio
Universitete vykusioje aukštųjų
mokyklų studijų mugėje.
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15.

Dalyvavimas
darbo
grupėje
Ergoterapeuto medicinos normą (MN).

rengiant Iki 2015-12-30

16.

Ergoterapijos studijų programos dėstytojų Iki 2016 08 30
profesinės bei edukacinės kompetencijos plėtra.

Dr. Sigitas Mingaila

Doc. Daiva Petruševičienė

S. Mingaila 2016 vasario 4 d.
dalyvavo
studijų
mugėje
„Studijos 2016“
vykusioje
Vilniuje parodų ir kongresų
centre „Litexpo“,
2016 vasario 26 d. LSMU „Atvirų
durų dienoje“.
2015 m. gegužės 25 d. LR
Sveikatos
apsaugos
ministrė
pasirašė įsakymą Nr. V-643 "Dėl
darbo grupės Lietuvos medicinos
normai
MN
125:2004
"Ergoterapeutas. Teisės, pareigos,
kompetencija
ir
atsakomybė"
peržiūrėti sudarymo". Šioje grupėje
LSMU atstovavo dr. Sigitas
Mingaila. Iš viso vyko 4 posėdžiai
ir
2016 m. balandžio 28 d.
Sveikatos
apsaugos
ministro
įsakymu Nr. V-544 patvirtinta
medicinos norma MN 125:2016
"Ergoterapeutas.
TEISĖS,
PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR
ATSAKOMYBĖ"
Ergoterapijos studijų programoje
nuolat
tobulinama
dėstytojų
ergoterapeutų
edukacinės
bei
profesinė kompetencija: 2015-2016
m.m. trys studijų programos
dėstytojai ergoterapeutai buvo
išvykę į COTEC ir ENOTHE
kongresą Galway (Airijoje);
vienas
dėstytojas
dalyvavo
Sensorinės integracijos kursuose
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Klaipėdoje (kartu su partneriais
iš Belgijos ir Didžiosios Britanijos
universitetų);
vienas
dėstytojas
dalyvavo
Inovacijų
ir
kūrybiškumo
gyvenimui (IC4Life) kursuose
Russe (Bulgarija) kartu su
partneriais iš Belgijos, Danijos,
Didžiosios Britanijos, Suomijos ir
Bulgarijos universitetų.
2015 m. Spalio 21–24 dienomis
Ruse universitete (Bulgarijoje)
ENOTHE- European Network of
Occupational Therapy in Higher
Education,
dalyvavo
du
ergoterapijos
dėstytojai
ir
studentė.

Ergoterapijos studijų programos komiteto pirmininkė

doc. Daiva Petruševičienė

Pristatyta LSMU MA Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2016 m. spalio 13 d., protokolo Nr. SLF-16-12
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