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Pirmosios pakopos studijų programos SVEIKATOS PSICHOLOGIJA studijų programos komiteto
VEIKLOS PLANAS
2012–2013 m. m. pavasario semestras
Eil.
Nr.

1.

2.

Tikslai
(veiklos sritys)
Užtikrinti
studijų
programos
turinio
ir
dėstančio
personalo
atitikimą nacionaliniams ir
tarptautiniams
teisės
aktams,
naujausiems
atitinkamos
studijų
krypties
specialiems
profesiniams
ir
moksliniams
reikalavimams
bei
studentų,
fakulteto,
Universiteto ir darbo
rinkos
strateginiams
poreikiams.

Inicijuoti
studijų
programos keitimus ir
atnaujinimą, derinant juos
su programą vykdančiais
padaliniais,
fakulteto
dekanu ir studijų reikalų
prorektoriumi.

Priemonės
Uždaviniai
1.2. Sveikatos psichologijos
studijų programos analizė,
vertinant ir teikiant siūlymus apie
studijų programos struktūros,
turinio, dėstymo ir savarankiško,
kontaktinio studijų laiko santykio
tinkamumo formuojant studentų
savarankiškumą bei užtikrinant į
studentą orientuotos studijų
programos koncepciją.

1. Programos dėstytojų
kompetencijos tobulinimo
galimybių užtikrinimas ir
aptarimas

1. 2. Studijų programos struktūros,
turinio, dėstymo ir savarankiško,
kontaktinio studijų laiko santykio
tinkamumo formuojant studentų
savarankiškumą bei užtikrinant į
studentą orientuotos studijų
programos koncepciją vertinimas
ir analizė.

3. Studijų formų ir metodų
tobulinimas, kontaktinio ir
savarankiško studijoms
skiriamo laiko
optimizavimas.

2. 1. Į studentą orientuotų studijų
principais pagrįstas studijų
programos atnaujinimas.

1. Kompetencijų ir studijų
siekinių atitikties
vertinimas.
2. Vieningo požiūrio į
ugdomas studentų
kompetencijas formavimas
visose studijų pakopose,
programose, dalykuose.

2. Aptarti studijų
programoje dalyvaujančių
studentų ir dėstytojų mainų
galimybę tarp užsienio ir
šalies universitetų.

Įgyvendinimo
terminas

Iki 2013-06-28

Atsakingi
asmenys

Vykdytojai

Prof. dr. Nida
Žemaitienė,
stud. Justas
Kupčinskas

Iki 2013-06-28

Edukacinės
kompetencijos
tobulinimas (kursų
LSMU DEKC
klausytojų sąrašas)
Studijų
programos
komiteto
nariai ir
programoje
dėstantys
specialistai

Iki 2013-06-28

Numatomas
rezultatas
(veiklos sritis (-ys)

Rekomendacijos
studijų dalykų
aprašų rengėjams

Iki 2013-06-28

4. Studentų aktyvumo
didinimo galimybių,
tobulinant studijų programą,
aptarimas
Iki 2013-06-28

Asist.. Linas
Leonas

Studijų
programos
komiteto
nariai ir
programoje
dėstantys

Rekomendacijos
studijų dalykų
aprašų rengėjams

specialistai
3. Sąsajų, tarp studijų
programos dalių vertinimas.
Iki 2013-06-28
4. Studijų plano
koregavimas ir
atnaujinimas.

3.

Rengti atitinkamos studijų
programos planus ir juos
teikti svarstyti fakulteto
tarybai.

3.1. Studijų planų atnaujinimas ir
keitimas pagal poreikį.

Iki 2013-06-03

5. Dalykų aprašų
atnaujinimas.

Iki 2013-06-28

6. Dalykų aprašų pateikimas
nauja forma.

Iki 2013-05-05

7. Išanalizuoti ir pateikti
siūlymus dėl pasirenkamųjų
dalykų sąrašo patvirtinimo
kiekvienam semestrui.
1. Studijų planų atitikimo
bendriesiems studijų
programos reikalavimams
peržiūra.

Pasiūlymai
2013/2014 m.m.
studijų planui
Pakoreguotų studijų
dalykų aprašų
įkėlimas į LSMU
SIS
Pasirenkamųjų
dalykų sąrašai

Iki 2013-06-28

Dr. Kastytis
Šmigelskas

Studijų
programos
komiteto
nariai ir
programoje
dėstantys
specialistai

Pakoreguotas
2013/2014 m.m.
studijų planas

Doc. dr.
Vaclovas
Šveikauskas

Studijų
programos
komiteto
nariai ir
programoje
dėstantys
specialistai

Rekomendacijos
studijų dalykų
(modulių)
rengėjams.

Iki 2013-06-28

2. Studijų plano peržiūra ir
analizė.
4.

Studijų programos eigos
kontrolė (Ne rečiau kaip
kartą
per
semestrą
peržiūrėti
studijų
programos eigą ir studentų
pasiekimų
vertinimo
rezultatus, esant reikalui
inicijuoti
dalykų
(modulių)
programų
tobulinimą).

4. 1. Peržiūrėti studijų programos
eigą ir studentų pasiekimų
vertinimo rezultatus.

1. Studentų anketinė
apklausa

2013-04-16
2013-05-18

4.2. Reguliariai, ne rečiau kaip
kartą per semestrą vykdomi
studijų eigos aptarimai su
studentais, studijuojančiais šioje
programoje, apie iškilusiai
problemas, siūlomi problemų
sprendimo būdai.

2. Susitikimai su programos
studentais, studentų
atstovybės atstovais
3. Susitikimai su studijų
programoje dėstančiais
dėstytojais, programą
vykdančių padalinių
atstovais.

Iki 2013-04-30
Iki 2013-04-30

5.

6.

Studijų programos studijų
kokybės užtikrinimas ir
vertinimas.

Studijų programų
viešinimas ir plėtra.

5.1. Bendradarbiauti su Studijų
centru ir Studijų kokybės
užtikrinimo ir stebėsenos komisija,
studentų atstovybe rengiant studijų
planą, dalykų aprašus,
tvarkaraščius ir vertinant studijų
dalykų kokybę.
5. 2. Studijų medžiagos pateikimo
universiteto intraneto sistemoje
patikra.
5. 3. Periodiška informacijos
analizės apie studijų metu
išaiškėjusius studijų programos bei
jos vykdymo trūkumus ir siūlymų
jiems šalinti teikimas.
5.4. Studijų programos analizės
rezultatų viešinimas.
6.1. Studijų programos viešinimo
strategijos formavimas.

1. Studijų programos
įgyvendinimo kokybės
stebėsenos sistemos
išvystymas.

Iki 2013-06-28

Doc. dr.
Aurelijus
Veryga

Iki 2013-06-28
2. Studijų kokybės
vertinimo instrumentų
parengimas

Studijų
programos
komiteto
nariai ir
programoje
dėstantys
specialistai

Studijų programos
vertinimo
klausimynas.

Iki 2013-06-28

3. Sistemingas studijų
kokybės vertinimas ir
rezultatų aptarimas.

Prof. dr. Nida
Žemaitienė
Iki 2013-06-21

1. Studijų programos
viešinimo plano parengimas.

6.2. Studijų programos plėtros
poreikio vertinimas, analizė.

2. Sisteminga patirties
pamokų analizė.

Iki 2013-06-28

Prof. dr. Nida
Žemaitienė

Studijų
programos
komiteto
nariai ir
programoje
dėstantys
specialistai ir
studentai

Studijų programos
viešinimo planas

7.

Studijų komiteto veiklos
planavimas.

7.1. Parengti ir teikti tvirtinti
fakulteto dekanui 2013/2014
mokslo metų komiteto veiklos
planą.

2013/2014 mokslo metų
komiteto veiklos plano
parengimas

Iki 2013-06-28

Prof. dr. Nida
Žemaitienė

Studijų
programos
komiteto
nariai

Studijų komiteto
2013/2014 m. m.
veiklos planas.

8.

Studijų komiteto veiklos
viešinimas.

8.1. Pateikti komiteto veiklos
ataskaitą už 2012/2013 mokslo
metų pavasario semestrą VSF
dekanei, studijų prorektoriui bei
Fakulteto tarybos posėdžiui.

1.Parengti 2012/2013 m. m.
pavasario semestro studijų
programos komiteto veiklos
ataskaitą Visuomenės
sveikatos fakulteto dekanei
ir LSMU studijų
prorektoriui.

Iki 2013-06-21

Prof. dr. Nida
Žemaitienė

Studijų
programos
komiteto
nariai

Veiklos ataskaita

2013 m. rugsėjo
mėn.

Prof. dr. Nida
Žemaitienė

Studijų
programos
komiteto

Žodinis pranešimas

2.Pateikti pranešimą VSF
Taryboje apie studijų

programos komiteto veiklą
už 2012/2013 m.m.
pavasario semestrą.

Sveikatos psichologijos studijų programos komiteto pirmininkė

nariai

prof. Nida Žemaitienė

