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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
Sveikatos psichologijos studijų programos komiteto
2012–2013 m. m. veiklos ataskaita
Įvadas
Sveikatos psichologijos programos komiteto ataskaita rengiama pirmą kartą. Studijų
programa patvirtinta ir vykdoma nuo 2012 m. (programos rengimo darbo grupė sukurta Rektoriaus
įsakymu 2011-12-06 Nr. V-966). Studijų programos komitetas patvirtintas 2013-01-31 Rektoriaus
įsakymu Nr. V-82, iki tol programos komiteto funkcijas ir programos priežiūrą vykdė Sveikatos
psichologijos katedra. Patvirtinus studijų programos komitetą vykdyti reguliarūs posėdžiai 1-2
kartus per mėnesį, užtikrinant programos stebėseną ir tobulinimą pagal 2012–2013 m. m. pavasario
semestro komiteto veiklos planą.
Programos komiteto sudėtis:
Pirmininkė:
prof. Nida Žemaitienė, Sveikatos psichologijos katedra
Nariai:
doc. Vaclovas Šveikauskas, Sveikatos psichologijos katedra
dr. Kastytis Šmigelskas, Sveikatos psichologijos katedra
lekt. Linas Leonas, Sveikatos psichologijos katedra
prof. Leonardas Rinkevičius, Socialinių ir kumanitarinių mokslų katedra
Justas Kupčinskas, sveikatos psichologijos studentas
Aina Adomaitytė, Kauno apskrities Priklausomybės ligų centro psichologė, Kauno
jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė
Ataskaita pagal veiklos sritis
1. 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.
Numatyti rezultatai: Edukacinės kompetencijos tobulinimas (kursų LSMU DEKC klausytojų

sąrašas), rekomendacijos studijų dalykų aprašų rengėjams
Vykdymas:
Kadangi “Sveikatos psichologijos” studijų programa yra naujai vykdoma (kol kas vyko tik I
kurso studijos), komiteto posėdžiuose daugiausia dėmesio buvo skiriama dėstytojų kolektyvo,
atitinkančio programos poreikius ir teisės aktų reikalavimus, tolimesniam formavimui – ruoštasi
programos II kurso dalykų studijoms. Tobulinant dėstytojų kompetenciją ir dėstymo atitikimą
programos poreikiams buvo aptariamos programai bendros dėstymo praktikos, vieningi
reikalavimai tarp dalykų ir modulių bei formuluojamos rekomendacijos dalykų rengėjams ir
vykdytojams.
Tobulinant dėstytojų edukacinę kompetenciją doc.Vaclovas Šveikauskas pristatė patirtį iš
seminaro apie Olandijos universitetų praktikos proceso organizavimą „Studento palydėjimas
praktikos procese“ (studijų programos komiteto posėdis 2013-04-30, sveikatos psichologijos
katedros posėdžiai).
Numatyti rezultatai iš dalies pasiekti.
2. Inicijuoti studijų programos keitimus ir atnaujinimą, derinant juos su programą
vykdančiais padaliniais, fakulteto dekanu ir studijų reikalų prorektoriumi.
Numatyti rezultatai: Rekomendacijos studijų dalykų aprašų rengėjams, pasiūlymai 2013–2014 m.
m. studijų planui, pakoreguotų studijų dalykų aprašų įkėlimas į LSMU SIS, pasirenkamųjų dalykų
sąrašai.
3. Rengti atitinkamos studijų programos planus ir juos teikti svarstyti fakulteto tarybai.
Numatyti rezultatai: pakoreguotas 2013–2014 m. m. studijų planas.
4. Studijų programos eigos kontrolė (ne rečiau kaip kartą per semestrą peržiūrėti studijų
programos eigą ir studentų pasiekimų vertinimo rezultatus, esant reikalui inicijuoti dalykų ir
modulių programų tobulinimą).
Numatyti rezultatai: Rekomendacijos studijų dalykų (modulių) rengėjams.
2–4 veiklos sritys tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl vertinamos kartu.
Vykdymas:
Komiteto posėdžiuose vertinta dalykų ir modulių studijų eiga (remiantis studentų ir
dėstytojų nuomone), dalykų ir modulių rezultatai (remiantis studentų, dėstytojų nuomone baigus
dalyko studijas, studentų atsiskaitymų rezultatų analize), dalykų ir modulių turinio pakeitimų
poreikis. Vertinant dalykų studijų rezultatus pagal analizuojamą temą į komiteto posėdžius buvo
kviečiami dalykus dėstantys dėstytojai. Analizuoti šie I kurso dalykai ir moduliai:



Tyrimų metodologijos dėstymas visoje studijų programoje (2013-02-12 ir vėlesni posėdžiai),



Socialinių ir humanitarinių mokslų modulis (2013-02-21),



Psichologijos įvadas (2013-02-21),



Neurofiziologija ir biologiniai psichikos pagrindai (2012-04-30),



Statistikos pagrindai, Žmogaus ekologija ir darni socialinė raida (2013-06-05).
Rengiantis II kurso studijoms nagrinėti Kognityviosios psichologijos, Asmenybės

psichologijos ir Sveikatos psichologijos dalykai.
Įvertinus I kurso dalykų studijų eigą ir studentų bei dėstytojų vertinimus, parengti ir
patvirtinti Universitete numatyta tvarka 2013–2014 m. m. studijų plano pakeitimai (Psichologijos
įvado, Neurofiziologijos ir biologinių psichikos pagrindų ir Statistikos pagrindų apimties,
pasirenkamųjų dalykų sąrašo pakeitimai, moduliuose dalyvaujančių padalinių sąrašo papildymai).
Atitinkamai koreguoti dalykų aprašai.
Į LSMU SIS duomenų bazę dalykų aprašai nesuvesti, kadangi kol kas ši bazė neveikia.
Numatyti rezultatai pasiekti.
5. Studijų programos studijų kokybės užtikrinimas ir vertinimas.
Numatyti rezultatai: studijų programos vertinimo klausimynas.
Vykdymas:
Studijų kokybės vertinimas buvo vykdomas pastoviai aptariant ir analizuojant dalykų ir
modulių eigą ir rezultatus (2–4 veiklos). Apibendrinant kokybės stebėsenos patirtį komiteto
posėdyje 2013-06-05 suformuluota studijų programos dalykų vertinimo tvarka, numatanti
universitetinių studijų kokybės apklausų rezultatų analizę ir kokybinę dalyką ar modulį studijavusių
studentų (3 atviri klausimai) bei dėsčiusių dėstytojų (2 atviri klausimai) apklausą. Su kokybės
vertinimo tvarka ir klausimynais dėstytojus nutarta supažindinti 2013 m. rugsėjo mėn.
Numatyti rezultatai pasiekti.
6. Studijų programų viešinimas ir plėtra.
Numatyti rezultatai: studijų programos viešinimo planas.
Vykdymas:
Studijų programos viešinimas aptartas komiteto posėdžiuose, aktyvūs veiksmai vykdyti visą
laikotarpį dalyvaujant viešuose renginiuose (aukštųjų mokyklų mugės, FOX mugės, atvirų durų
dienos, susitikimai), reguliariai pateikiant informaciją socialiniuose tinkluose. Informacijos sklaidos
ir programos populiarinimo efektyvumas vertinamas teigiamai: socialiniame tinkle „Facebook“
studijų programos paskyros populiarumas pastoviai didėja, 2013 m. studijuoti įstojo 36 studentai, iš
jų 17 su krepšeliais, konkursas padidėjęs lyginant su 2012 m. (33 studentai, 12 krepšelių).
Numatyti rezultatai pasiekti.

7. Studijų komiteto veiklos planavimas.
Plane numatyti rezultatai: studijų komiteto 2013–2014 m. m. veiklos planas.
Vykdymas:
Studijų komitetas veiklą pagal planą vykdė pirmąjį semestrą. Išanalizavus planuotas veiklas
ir realiai kilusius komitete spręstinus klausimus bei veiklos patirtį per 2012–2013 m. m. pavasario
semestrą numatoma planavimą tobulinti: numatyti ilgalaikę komiteto veiklos strategiją ir konkrečius
metinius komiteto planus. Komiteto strateginis veiklos planas tvirtinamas posėdyje 2013-09-12,
metinis 2013–2014 m. m. veiklos planas numatomas 2013-09-25.
Numatyti rezultatai iš dalies pasiekti, visiškai pasiekti numatoma 2013 m. rugsėjo 25 d.
8. Studijų komiteto veiklos viešinimas.
Plane numatyti rezultatai: veiklos ataskaita ir žodinis pranešimas.
Veiklos ataskaita parengta, numatoma pristatyti 2013 m. rugsėjo mėn.

Išvados
Studijų programos komiteto veikla ataskaitiniu laikotarpiu buvo rezultatyvi, tačiau tobulintina
atsižvelgiant į šio laikotarpio patirtį. Naudinga būtų:


tikslingesnis ir konkretesnis planavimas, apimantis ilgalaikius ir operatyvinius planus;



geriau pamatuojami ir su programos poreikiais bei strateginėmis veiklomis labiau susiję
rezultatai;



išspręsti komiteto narių, nepriklausančių sveikatos psichologijos katedrai, aktyvumo ir
dalyvavimo posėdžiuose klausimą.

Studijų programos komiteto vadovė

prof. Nida Žemaitienė

