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Įvadas
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 201301-31 Rektoriaus įsakymu Nr. V-82, 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

2013-09-11 komiteto posėdyje patvirtintas komiteto ilgalaikis veiklos planas, pagal kurį
rengiami metiniai veiklos planai ir metinės veiklos ataskaitos.

Ataskaita pagal veiklos tikslus
1. Užtikrinti studijų programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų atitikimą nacionaliniams
ir tarptautiniams teisės aktams, naujausiems psichologijos profesiniams ir moksliniams
reikalavimams bei darbo rinkos poreikiams.
Iki šiol studijų programos tikslai, numatomi studijų rezultatai koreguojami nebuvo. 2013-2014 m.m.
studijų programa vertinta dėl atitikimo ir pripažinta kaip atitinkanti EuroPsy (Europos psichologų
asociacijos) standartą. Studijų programos komiteto pirmininkė ir nariai aktyviai dalyvavo rengiant
Lietuvos psichologijos studijų krypties aprašą; programa atitinka šiuo metu esamą aprašo projektą.
Artimiausi programos studijų rezultatų tikslinimai gali būti siejami su 2015 m. išoriniu programos
vertinimu.
Komiteto veikla pagal pirmąjį tikslą vertinama teigiamai.

2. Užtikrinti studijų programos dalykų(modulių) turinio, studijų ir vertinimo metodų dermę
bei tinkamumą programos numatomiems studijų rezultatams pasiekti ir atitikimą į studentą
orientuotų studijų principams.
Po 2013-2014 metais studijuotų dalykų aptarimų komiteto posėdžiuose (2014-02-12, 2014-04-02,
2014-06-02) poreikio keisti dalykų turinio nenustatyta. Dalykuose koreguoti (išplėsti) studijų
metodai: „Psichofiziologijos ir biologinių psichikos pagrindų“ ir „Kognityviosios psichologijos“
moduliuose siekiant geriau integruoti modulio disciplinų žinias įdiegtas situacijų sprendimas
(probleminio mokymosi metodas), probleminiai metodai taikomi ir „Sveikatos psichologijos“
disciplinoje.
Komiteto veikla pagal šį tikslą vertinama teigiamai.
3. Užtikrinti programos dėstytojų profesinės ir edukacinės kompetencijos tinkamumą
numatomiems studijų rezultatams pasiekti.
Iki šiol vykdomi tik 2 programos kursai, todėl didžiausias dėmesys per 2013-2014 studijų metus
buvo programos poreikius atitinkančių dėstytojų kolektyvo III kurso studijoms užtikrinimui – nuo
2014-2015 metų pradedamiems „Klinikinės psichologijos“, „Profesinės psichologo etikos“,
„Psichologinio įvertinimo“, „Psichiatrijos“ ir kt. III kurso dalykams.
Per ataskaitinį laikotarpį dėstytojai kėlė savo profesinę kompetenciją: tyrimų metodologijos
dėstytojai – „Critical appraisal“ (kritinio vertinimo 2014 m. sausio mėn., gydymo gairių vertinimo ir
formulavimo mokymuose, taip pat dalyvauta Suomijoje, Turku taikomųjų mokslų universiteto
organizuotoje universitetų darbuotojų savaitėje 2014 m. birželio 2-6 d., kur universitetų
administracinių padalinių darbuotojai iš visos Europos dalinosi studijų vykdymo patirtimi.
Komiteto veikla vertinama iš dalies teigiamai – per ataskaitinį laikotarpį buvo ribotas, ypač
edukacinės dėstytojų kompetencijos, tobulinimas, kurį būtų tikslinga skatinti.
4. Užtikrinti sėkmingam programos įgyvendinimui ir studentų poreikiams atliepti tinkamą
studijų procesą bei materialiuosius išteklius
Planuojant programos studijas rengti studijų planai, atsižvelgiant į ankstesnes studentų pastabas
pakeistas I kurso rudens semestro „Socialinių ir humanitarinių mokslų“ modulio išdėstymas.
Vertinant studijų programos procesą ne rečiau kaip kartą per semestrą surengti susitikimai su
studentais (2013-09-01 susitikimai su I ir II kursų studentais (kartu su dėstytojais), 2013 spalio
mėn. – su II kurso studentais, 2014-06-X – su I kurso studentais (dalyvaujant SA atstovams), 201406-X – su II kurso studentais). Studijų eiga vertinta komiteto posėdžiuose aptariant studijuotus
dalykus: 2014-02-12, 2014-04-02, 2014-06-02.
Studentų nubyrėjimų priežasčių analizė ataskaitiniu laikotarpiu nedaryta, tačiau numatoma 2014
rugsėjo mėn., vykdant programos savianalizę.
Skatinant studentų judumą sudarytos mainų pagal Erazmus programą sutartys su Lenkijos

(Varšuvos socialinių ir humanitarinių mokslų) ir Vengrijos (Pėčo) universitetais, 2014 pavasario
semestre pagal šias sutartis atrinkti pirmieji studentai mainams.
Tobulinant materialiuosius programos išteklius komitete svarstytas mokomosios literatūros ir
mokslinių bazių pakankamumas, inicijuotas papildomos literatūros užsakymas per LSMU
biblioteką.
Komiteto veikal pagal šį uždavinį vertinama teigiamai.
5. Vykdyti programos viešinimą ir populiarinimą
2013-2014 metų programos viešinimo planas parengtas 2013 m. pavasarį. Šis planas iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos įvykdytas iš dalies, dalyvauta numatytuose universiteto renginiuose, vyko
informacijos apie studijų programą sklaida per mokyklas elektroniniu būdu. Pritrūkus žmogiškųjų
išteklių, atsisakyta sklaidos radijuje ir specialių pamokų mokyklose. Atsižvelgiant į viešinimo
patirtį, 2013/2014 metų komiteto veiklos plane numatytas kitų mokslo metų viešinimo plano
parengimas atidėtas į 2014 rugsėjo-spalio mėn. (buvo numatyta 2014 kovą), po stojimo rezultatų ir
ankstesnio viešinimo efektyvumo aptarimo. Vertinant stojimo į programą priežastis (kokybinis
vertinimas susitikimo su studentais metu) atskleista, kad stojimus į sveikatos psichologijos
programą nemaža dalimi lėmė biomedicinių programų (medicinos, odontologijos) kaimynystė ir
universiteto vardas, mažiau – tiesiogiai viešinimas.
Komiteto veikla vykdant šį tikslą vertinama iš dalies teigiamai. Tikslinga peržiūrėti viešinimo planą
ir (ar) aktyvinti veiklas pagal jį, siekiant sąmoningesnio programos rinkimosi.
6. Planuoti ir vykdyti komiteto veiklą užtikrinant tinkamą studijų programos priežiūrą bei
savalaikę komiteto atskaitomybę.
Komiteto veikla vykdyta pagal ilgalaikį komiteto veiklos planą ir 2013/2014 metų veiklos planą,
taip pat reaguojant į susiklosčiusias aplinkybes. Iš viso 2013/2014 metais vyko 7 studijų programos
komiteto posėdžiai, 5 susitikimai su studentais.
2014-02-12 sudaryta programos savianalizės grupė, apimanti studijų programos komiteto narius ir
papildomus programos dėstytojus, kuriai pavesta iki 2014 m. spalio mėn. parengti programos
savianalizę.
Komiteto veikla pagal šį tikslą vertinama teigiamai.
Išvados
Programos vykdymas yra vis dar ne pilnos apimties (tik 2 pirmieji kursai), dėl to nemažai komiteto
pastangų

skirta

rengimuisi

naujų
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(dėstytojų
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materialiųjų

išteklių

komplektavimas).
Labiausiai tobulintinos veiklos sritys – dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimas, efektyvus
programos viešinimas.

Bendrai komiteto veikla per 2013/2014 m.m. vertinama teigiamai

Priedai:
1. Ilgalaikis veiklos planas 2013-2016 m.m.
2. Komiteto veiklų planas ir jo vykdymas 2013/2014 m.m.
3. Programos viešinimo planas 2013/2014 m.m.
4. Komiteto veiklų planas 2014/2015 m.m.

Studijų programos komiteto vadovė

prof. Nida Žemaitienė

