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Antrosios pakopos studijų programos „ SVEIKATINIMAS IR REABILITACIJA“
studijų programos komiteto 2015/2016 m.m. VEIKLOS ATASKAITA
Eil.Nr.
1.

Veiklos sritys
“Sveikatinimas ir reabilitacija” (SIR) studijų
programos komiteto veiklos plano 2015/2016
m.m. parengimas ir tvirtinimas

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2015-09-25

Vykdytojai

Įvykdymas/ Protokolo Nr.

Studijų programos
komiteto (SPK)
pirmininkė dr.
L.Leimonienė

Veikla įvykdyta.
SPK veiklos planas pristatytas SIR studijų komiteto posėdyje
2015.09.18 protokolo Nr. SF-21-04,
patvirtinta SF tarybos posėdyje 2015.09.30 protokolo Nr.
SLF-15-10.

2.

SIR studijų programos 2016/2017m.m. studijų
planų aptarimas ir tvirtinimas

Iki 2015-10-01

SPK, pirmininkė dr.
L.Leimonienė

Veikla įvykdyta.
Studijų planai pristatyti SIR studijų komiteto posėdyje
2015.09.18, protokolo Nr. SF-21-04, patvirtinti SF tarybos
posėdyje 2015.09.30 protokolo Nr. SLF-15-10

3.

SIR studijų programos aprašo atitikimo naujai
patvirtintam Reabilitacijos studijų krypties
aprašui (2015m. liepos 23 d Nr. V-798)
peržiūrėjimas ir svarstymas

Iki 2016.06.01

SPK

Veikla įvykdyta.
Pagal patvirtintą aprašą, diplome turi atsirasti įrašas, kad
įstojusieji iki 2016 m. įgyja reabilitacijos krypties
(specializacijos) magistro diplomą, o įstojusieji 2016 m. ir
vėliau, įgyja studijų krypties šakos magistro kvalifikacinį
laipsnį (kineziterapijos, ergoterapijos). SKVC nepritaria
šiam kvalifikacinių laipsnių keitimams ir teigia, kad studijų
programa registruojama teikianti tik vieną kvalifikacinį
laipsnį. Diplome ir priedėlyje atsiras įrašas apie
kvalifikacinį laipsnį: Reabilitacijos magistras (specializacija)

4.

5.

6.

SPK susitikimas su studentais, dėstytojais,
dekane, studentų 2015 m. apklausos
duomenų analizė ir aptarimas.

1. Kontroliuoti studijuojamų dalykų detalius
tvarkaraščius bei užtikrinti informacijos
prieinamumą talpinant juos intranete First class
sistemoje bei atsakinguose už studijuojamą
dalyką padaliniuose, nurodant visą su
studijuojamu dalyku susijusią informaciją.
2. Studentų anoniminės apklausos apie
studijuojamus dalykus duomenų analizė ir
aptarimas
SIR studijų programos viešinimas bei plėtra

SPK,
derindamas su
programą
vykdančiais
padaliniais,
dėstytojais,
studentais.

Veikla įvykdyta.
Sausio mėn. aptarta studijų programos eiga ir studentų
pasiekimų vertinimo rezultatai, sukurta anketa, kurioje
studentai gali išreikšti savo nuomonę apie studijų kokybę,
tvarkaraščių tinkamumą, darbinius santykius su darbo
vadovu, atsiliepimus apie kvalifikacinės komisijos darbą.
Kvalifikacinė komisija papildyta šakos atstovu.
Organizuotas studijų eigos aptarimas studijų komiteto su:
- Studentais 2016-01-26, protokolo Nr. SF-21-32;
- Dėstytojų virtualus posėdis 2016-03-08 protokolo
Nr. SF-21-32 (1)
- SPK susitikimas su dekane 2016-06-15, protokolo
Nr. SF–21-66

Iki 2016.06.30

Studentė iš SPK

Veikla įvykdyta.
1. Atliktas patikrinimas 2016.06.30. Informacija
išsiųsta padalinių dėstytojams.
2. Studentai išreiškė norą atsisakyti dalyko
„Žmogiškieji santykiai“, o pasiūlė „Sveikatos
priežiūros darbuotojų psichologinės krizės ir jų
įveika“ 2016.09.07 protokolo Nr. SF- 21-01

Reguliariai

Programos dėstytojai
ir studentai

Veikla įvykdyta.

Iki 2016.01.31
Iki 2016.06.30

1. Dalyvavimas aukštojo mokslo studijų mugėse:
- D. Petruševičienė 2016 sausio 29 d. dalyvavo Aleksandro
Stulginskio Universitete vykusioje aukštųjų mokyklų
studijų mugėje.
- S. Mingaila 2016 vasario 4 d. dalyvavo studijų mugėje
„Studijos 2016“ vykusioje Vilniuje parodų ir kongresų
centre „Litexpo“

2. Atvirų durų dienos organizavimas ketvirto kurso
studentams, dalyvavaujant dekanei ir prodekanei 2016-0602, protokolo Nr. SF-21-64
3. Lankstinukų, plakatų ir kitų reklaminių priemonių leidybos
organizavimas:
- sukurtas lankstinukas, kuris 2016 m. birželio pradžioje buvo
išplatintas internete tarp studentų, kineziterapeutų draugijos
tinklalapyje.
7.

8.

9.

Tarptautiškumo didinimas ir dėstytojų bei
studentų mainų su kitais užsienio universitetais
skatinimas
SIR studijų programos studijų planų 2017/2018
m.m. parengimas, aptarimas ir tvirtinimas

Iki 2016.06.30

SPK

Iki 2016.09.28

SPK

SIR studijų programos SPK 2015/2016 m.m.
veiklos ataskaitos parengimas ir tvirtinimas

Iki 2016.09

SPK, pirmininkė dr.
L.Leimonienė

Dėstytojams buvo pasiūlyta pildyti paraiškas 2017 metų
vizitams 2016.10.04 protokolo Nr. SF-21-14
Kas iš studentų išvyko?
Veikla įvykdyta.
Studijų plane atlikti pakeitimai, atsisakant dalyko
„Žmogiškieji santykiai“, o įtraukiant „Sveikatos priežiūros
darbuotojų psichologinės krizės ir jų įveika“ 2016.09.07
protokolo Nr. SF- 21-01
Studijų planai pristatyti SIR studijų komiteto posėdyje
2016.09.07 protokolo Nr. SF 21-01,
patvirtinti SF tarybos posėdyje 2016.09.28 protokolo
Nr.SLF-16-11
Veikla įvykdyta.
SPK veiklos ataskaita pristatyta SIR studijų komiteto
posėdyje 2016.10.04 protokolo Nr. SF-21-14,
patvirtinti SF tarybos posėdyje 2016.10.13 protokolo Nr.
SLF-16-12

Studijų programos komiteto pirmininkė

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

dr. Lina Leimonienė

