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VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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POSĖDŽIO DATA IR VIETA:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto (toliau – VSF) tarybos
posėdis įvyko Visuomenės sveikatos fakulteto patalpose, esančiose adresu Tilžės g. 18, 338
auditorijoje, Lietuvos Respublika, du tūkstančiai septynioliktų metų rugsėjo 27 dieną 9 val.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Ramunė Kalėdienė, prof.
2. Rūta Ustinavičienė, prof.;
3. Paulius Vasilavičius, doc.;
4. Abdonas Tamošiūnas, prof.;
5. Tomas Vaičiūnas, asist.;
6. Gvidas Urbonas, doc.;
7. Kastytis Šmigelskas, doc.;
8. Deimantė Rimgailaitė;
9. Gabrielė Būtaitė;
Fakulteto bendruomenė:
1. Linas Šumskas, prof.;
2. Vaida Visockytė.
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 9 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos
fakulteto tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. Studijų planų 2018/2019 m. m. svarstymas ir tvirtinimas.
2. Einamieji klausimai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Studijų planų 2018/2019 m. m. svarstymas ir tvirtinimas.
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2. Einamieji klausimai.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų
dėl posėdžio sušaukimo.

SVARSTYTA 1: Studijų planų 2018/2019 m. m. svarstymas ir tvirtinimas.
Tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pristatė visuomenės sveikatos pirmosios pakopos
2018/19 m. m. studijų planų korekcijas. Tai yra vis dar pereinamasis studijų planas, nes pažintinė
praktika perkelta į I kurso II semestrą iš 4 kurso 7 semestro. Pasikeitė 10 dėstomų dalykų (Žmogaus
biologija III (Fiziologija), Biostatistika, Kineziologijos ir reabilitacijos pagrindai, Psichikos sveikata,
Šeimos medicinos pagrindai, Sveikatos ekologija, Socialinė medicina ir visuomenės sveikatos
istorija, Sveikatos politika ir programų planavimas, Ekstremalių situacijų valdymas, Praktika) kodai
LSMUSIS sistemoje. Pasikeitė penkių dėstomų dalykų (Sveikatos fizika; Medicinos ir sveikatos
sociologija; Biostatistika; Kineziologijos ir reabilitacijos pagrindai; Psichikos sveikata) atsakingi
dėstytojai. Buvo sumažintos privalomų dalykų (Žmogaus biologija III (Fiziologija), Biostatistika,
Kineziologijos ir reabilitacijos pagrindai, Psichikos sveikata, Šeimos medicinos pagrindai, Sveikatos
ekologija, Socialinė medicina ir visuomenės sveikatos istorija, Sveikatos politika ir programų
planavimas, Ekstremalių situacijų valdymas, Praktika, Baigiamasis darbas) kontaktinio darbo
valandos, taip pat sumažėjo ir pasirenkamųjų dalykų kontaktinio darbo valandos. Viso 2018/2019 m.
m. studijų plane lyginant su 2017/2018 m. m. planu sumažėjo 98 kontaktinėmis valandomis.
Doc. R. Kregždytė pateikė Sveikatos informatikos studijų planus, kurie buvo koreguoti ir
patvirtinti praėjusių mokslo metų pavasario semestre. Pirmuose studijų metuose 2 dalykai sukeisti
vietomis, trečiuose metuose keičiasi dalyko koordinatorius, ketvirtais metais sumažėja kontaktinių
val. skaičius. Prof. L. Šumskas iškėlė klausimą, jog reikalinga Sveikatos informatikos (SI) studentus
jungti su Visuomenės sveikatos (VS) studentais, tačiau sunku suderinti tvarkaraščius, nes VS studijų
tvarkaraščiai yra cikliniai, o SI – dalykai išdėstyti per semestrą. D. Rimgailaitės, VS III kurso
studentės nuomone, jiems yra palankesnis cikliniai tvarkaraščiai.
Sveikatos psichologijos pirmos pakopos studijų planus pristatė doc. K. Šmigelskas. Buvo
pristatyta eilė pakeitimų. I semestre modulio „Humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai“ dalyje
Sociologija keičiasi atsakingas dėstytojas. III semestre dalyko „Raidos psichologija“ apimtis
padidinta 2 ECTS, vietoje 6 ECTS į 8 ECTS (96 kontaktinės valandos); 2 ECTS sumažinta
pasirenkamojo dalyko apimtis iš 4 ECTS į 2 ECTS; dalyko „Kognityvioji psichologija I“ patikslinta
atsakingo dėstytojo pavardė. IV semestre patikslintas dalyko „Profesinė psichologo etika“
pavadinimas į „Profesinė psichologo etika ir teisė“ ir 2 ECTS padidinama dalyko apimtis, iš 4 į 6
ECTS (72 kontaktinės valandos); keičiamas dalyko „Kursinis darbas: sisteminė mokslinės literatūros
apžvalga“ kontaktinių valandų skaičius iš 72 į 24; 2 ECTS sumažinta pasirenkamojo dalyko apimtis
iš 4 į 2 ECTS; dalyko „Kognityvioji psichologija II“ patikslinta atsakingo dėstytojo pavardė. V
semestre dalyko „Pirmoji medicininė pagalba“ apimtis sumažinta 1 ECTS, vietoje 4 ECTS į 3 ECTS
(36 kontaktinės valandos); dalyko „Psichiatrija“ apimtis padidinta 1 ECTS, vietoje 6 ECTS į 7 ECTS
(84 kontaktinės valandos). VI semestre keičiamas dalyko „Kursinis darbas: mokslinio tyrimo
atlikimas“ kontaktinių valandų skaičius iš 72 į 24; VII semestre vietoje dalyko „Elgesio medicina“ –
„Traumų ir krizių psichologija“. Dalyko apimtis 6 ECTS, 72 kontaktinės valandos bei panaikintas 2
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ECTS pasirenkamasis dalykas. VIII semestre vietoje dalyko „Reabilitacijos psichologija“ įkeltas
naujas dalykas „Grupinis konsultavimas ir psichoterapija“ 5 ECTS, 60 kontaktinių valandų; vietoje
dalyko „Akademinis raštingumas“ – pasirenkamasis dalykas 4 ECTS, 48 kontaktinės valandos. Taip
pat studijų komitetas neprieštarauja Kalbų ir edukacijos katedros dalykus žymėti ne kaip
bendrauniversitetinius (BU), tačiau kaip kitus studijų dalykus (K).
Socialinio darbo medicinoje studijų komiteto narys doc. G. Urbonas pristatė 2018/19 m. m.
studijų planus. Docentas akcentavo, jog yra korekcijos, kurios padarytos atsižvelgiant į savianalizės
metu užsienio ekspertų pareikštas pastabas. Lyginant su 2017-2018 metų studijų planu, esamu LSMU
„akademinės informacijos“ puslapyje, 2018-2019 studijų plane atliktas vienas pakeitimas – trečio
kurso dalyko „Interprofesinis komandos darbas“ atsakingas dėstytojas yra R. Butkevičienė (vietoj L.
Danusevičienės). Ir vietoje atsakingos prof. I. Jakušovaitės, atsakingu paskirtas doc. G. Urbonas.
Pakeitimai dėl kontaktinių ir savarankiško darbo valandų koregavimo pagal Rektoriaus įsakymą yra
atlikti jau 2017-2018 m. m. studijų plane.
Prof. L. Šumskas pristatė visuomenės sveikatos antrosios pakopos 2018/19 m. m. studijų
planus. Pakeitimai padaryti antriems studijų metams (dalykas duomenų analizės metodai perkelti iš
IV į III semestrą). Pasikeitė kai kurie atsakingi dėstytojai. Užsienio studentams buvo pateiktas
platesnis pasirenkamųjų dalykų sąrašas, yra realios pasirinkimo galimybės.
Sveikatos psichologijos antros pakopos studijų planus pristatė doc. K. Šmigelskas. Pirmame
kurse 1 semestre dalykas „Stresas ir sveikata” sukurtas naujas kodas, nes keičiasi kreditai iš 10 į 8,
kontaktinės valandos iš 115 į 100, vietoje R. Joffės koordinuos L. Sapranavičiūtė-Zabazlajeva.
Dalykas „Sveikatos sutrikimai ir jų psichologiniai aspektai” – naujas kodas, nes keičiasi kreditai iš 8
į 10, kontaktinės valandos iš 100 į 124. Dalykas „Moksliniai tyrimai psichologijoje“ – kontaktinės
valandos iš 12 į 24. 2 semestre dalykas „Psichologinis konsultavimas ir įvertinimas“ – naujas kodas,
nes keičiasi kreditai iš 10 į 12, kontaktinės valandos iš 99 į 124, vietoje D. Antinienės kooordinuos
J. Jonynienė, Moksliniai tyrimai psichologijoje – kontaktinės valandos iš 90 į 96; Psichologija
sveikatos priežiūros sistemoje ir veiksmingas darbo organizavimas (II ir III semestruose) – naujas
kodas, nes keičiasi viso modulio kreditai iš 10 į 8 (šiame semestre iš 4 į 2), kontaktinės valandos iš
35 į 24, vietoje D. Antinienės koordinuos N. Žemaitienė. Pakeitimai padaryti antrame kurse, IV
semestre: Psichologija sveikatos priežiūros sistemoje ir veiksmingas darbo organizavimas
– kontaktinės valandos iš 45 į 60, vietoje D. Antinienės – N. Žemaitienė.
Gyvensenos medicinos antros pakopos studijų planus 2018/19 m. m. pristatė studijų komiteto
narys dokt. Tomas Vaičiūnas. Pirmame kurse, 1 semestre keitėsi dalyko koordinatorius „Baigiamojo
darbo rengimas I: mokslinių tyrimų metodologija” – vietoje V. Kriaučionienės koordinuos R.
Kregždytė. „Mityba I“ – keičiasi kontaktinės valandos iš 64 į 74. II semestre: „Mityba II“ – keičiasi
kontaktinės valandos iš 32 į 52. „Baigiamojo darbo rengimas II“ – ne pagal darbo vadovo
pasirinkimą, kaip buvo (studentai tik įstoję neturi galimybės iki rugsėjo 15 d. pasirinkti), o Sveikatos
psichologijos katedros modulis (atsiranda dalyko kodas), nes tie 4 kr. šio semestro ir priklauso tik
Sveikatos psichologijos padaliniui, kuris ir organizuoja baigiamųjų darbų rengimo pradžią,
koordinuojantis T. Vaičiūnas. Antrame kurse III semestre: „Bendroji praktika“ – keičiasi
pavadinimas iš „Praktika“ į „Bendroji praktika“, todėl naujas kodas, keičiasi kontaktinės valandos iš
184 į 106. Vietoje Pasirenkamojo dalyko (paaiškėjo, kad 90 kreditų programoje negali būti
pasirenkamojo dalyko) atsiranda naujas dalykas „Praktika medicinos srityse“, kurios kodas – pagal
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pasirinkimą (Šeimos klinika ar Endokrinologijos klinika), 4 kreditai lieka, kontaktinės valandos
keičiasi iš 40 į 54, keičiasi ir atsiskaitymo forma – vietoje egzamino bus savarankiškas darbas.
Studijų programa anglų kalba analogiška lietuviškam variantui, išskyrus vieną neatitikimą.
Pasikeitė tai, kad vietoje pasirenkamojo dalyko ir praktikos atsirado tik Practice (12 kr.), 160
kontaktinių valandų, atsakingas padalinys Sveikatos psichologijos katedra, o atsakingas dėstytojas T.
Vaičiūnas. Studijos anglų kalba prasidės vasario mėnesį.
Visuomenės sveikatos vadybos nuolatinių ir ištęstinių studijų planus 2018/19 m. m. pristatė
šio studijų komiteto pirmininkas doc. P. Vasilavičius. Sumažėjo visų dalykų kontaktinių valandų
skaičius, sukurti nauji dalykų aprašai, kuriems suteikti nauji dalykų kodai. I kurse vietoj buvusių 780
kontaktinių valandų nuo 2018/2019 m. m. bus 410 kontaktinių valandų. Sumažėjo visų dalykų
(išskyrus „Baigiamąjį darbą“) kontaktinių valandų skaičius, sukurti nauji dalykų aprašai, kuriems
suteikti nauji dalykų kodai. II kurse vietoj buvusių 960 kontaktinių valandų nuo 2018/2019 m. m. bus
465 kontaktinių valandų. Doc. P. Vasilavičius informavo, jog kontaktinės valandos sumažintos
remiantis LR Švietimo ir mokslo ministrės 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V – 1168 „Bendrieji
studijų vykdymo reikalavimai“ 20 punktu, kuriame rašoma, kad: „Programoje numatyti studijų
rezultatai, studijų apimtis kreditais ir kontaktinio darbo apimtis yra tokie patys nepriklausomai nuo
studijų formos. Studijos ištęstine forma vykdomos pagal visam studijų laikotarpiui patvirtintą planą
arba individualų studijų planą, kurie sudaromi atsižvelgiant į numatomus pasiekti studijų rezultatus,
aukštosios mokyklos patvirtintus studentų saugos ir sveikatos reikalavimus, galimybę studentams
derinti studijas su profesiniu ir (ar) kitu užimtumu.“ Kadangi Visuomenės sveikatos vadybos studijos
vykdomos nuolatiniu ir ištęstiniu būdu, kontaktinės valandos suvienodintos.
Ištęstinėse studijose 1 kurse sukurtas naujas dalyko „Sveikatos politika ir strategija“ aprašas
bei suteiktas naujas dalyko kodas, nes padaugėjo kontaktinių valandų (vietoj buvusių 20, nuo
2018/2019 m. m – 26 kontaktinės valandos). Antrame kurse: sukurtas naujas dalyko „Sveikatos
informacijos valdymas“ aprašas bei suteiktas naujas dalyko kodas, nes padaugėjo kontaktinių
valandų (vietoj buvusių 40, nuo 2018/2019 m. m – 50 kontaktinių valandų); sukurtas naujas dalyko
„Poveikio sveikatai vertinimas“ aprašas bei suteiktas naujas dalyko kodas, nes padaugėjo kontaktinių
valandų (vietoj buvusių 20, nuo 2018/2019 m. m – 30 kontaktinių valandų). Trečiame kurse sukurtas
naujas dalyko „Sveikatos teisė“ aprašas bei suteiktas naujas dalyko kodas, nes padaugėjo kontaktinių
valandų (vietoj buvusių 20, nuo 2018/2019 m. m – 30 kontaktinių valandų). Iš I semestro į VI
semestrą iškelta „Sveikatos priežiūros organizavimo praktika“, kuriai paskiri 5 kreditai su 66
kontaktinėmis valandomis. Sukurtas naujas dalyko aprašas, kuriam suteiktas naujas dalyko kodas.
Sujungti du atskiri dalykai – 3 kreditų „Lyderystė sveikatos priežiūroje“ (buvo studijuojama III
semestre) ir 6 kreditų „Pokyčių valdymas“ (studijuojamas V ir VI semestre) į vieną dalyką „Lyderystė
ir pokyčių valdymas“, suteikiant 6 kreditus su 40 kontaktinių valandų.
Apibendrinat studijų planų pristatymo metu kilusias diskusijas dėl dėstomų dalykų keitimų,
nuspręsta pakeitimus derinti su dėstančiais padaliniais, pagrindžiant siūlomus pokyčius ir
diskutuojant studijų komitetuose, atsižvelgiant į siekiamas kompetencijas.
Fakulteto tarybos nariai 2018/19 m. m. studijų planams bei jų pakeitimams pritarė.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
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Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 1:
1.
Fakulteto taryba tvirtina pirmosios pakopos studijų programų „Sveikatos
psichologija“, „Visuomenės sveikata“, „Sveikatos psichologija“, „Socialinis darbas medicinoje“ ir
„Sveikatos informatika“ bei antrosios pakopos studijų planus „Visuomenės sveikata“, „Gyvensenos
medicina“, „Sveikatos psichologija“, „Visuomenės sveikatos vadyba“ 2018/19 m. m.

SVARSTYTA 2: Einamieji reikalai.
Fakulteto tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius priminė, jog visa fakulteto tarybos
informacija yra viešinama LSMU tinklapyje, adresu http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/medicinosakademija/visuomenes-sveikatos-fakultetas/fakulteto-taryba/. Čia pateikiama fakulteto tarybos
sudėtis, įvykusių posėdžių protokolai bei artimiausi posėdžiai ir jų preliminarios darbotvarkės.
Sekantys fakulteto tarybos posėdžiai numatomi:
2017 m. spalio 2 d. – virtualus, skubiems einamiesiems klausimams spręsti.
2017 m. spalio 9 d. – SPK veiklos metinių ataskaitų išklausymas ir tvirtinimas, einamieji klausimai.
Taip pat tinklapyje pateikiami studijų programų komitetai (SPK), jų darbinė informacija bei
Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės potvarkiu 2017 m. gegužės 16 d. paskirti SPK nariai,
atsakingi už komitetų veiklos viešinimą universiteto interneto svetainėje.
Studijų ir mokslo komisijos narys dokt. T. Vaičiūnas pristatė šios komisijos posėdyje, kuris
įvyko rugsėjo 22 d., pakartotinai svarstytą mokomąją knygą „Urbanizacija, buitis ir sveikata“,
pateiktą doc. V. Malinauskienės. Ši mokomoji knyga komisijos posėdyje buvo svarstyta birželio
mėnesį, gavus recenzentų išvadas, gražinta autorės taisymui. Tačiau pakartotinai pateikus, leidinio
kokybė vėl netenkino, todėl atsižvelgiant į recenzentų ir VSF tarybos Mokslo ir studijų komisijos
pastabas bei Komisijos balsavimo rezultatus, buvo nutarta mokomąją knygą „Urbanizacija, buitis ir
sveikata“ teikti pakartotinam autorių redagavimui. Recenzentų pastabos buvo orientuotos į knygos
turinį. Pagrindinės pastabos:
a) Mokomoji knyga po pataisymo, turinio prasme, pakito neženkliai – į pastabas dėl skyriaus
„Aplinkos oro tarša“ papildymo atsižvelgta tik iš dalies, o kitos temos neišplėtotos, turinys
išliko nepakitęs.
b) Buvo atsižvelgta į siūlymus pateikti daugiau informacijos paveiksluose, pateikiant dvi turinį
papildančias schemas, tačiau labai trūksta jų aptarimo ar nuoseklaus trumpo jų paaiškinimo
tekste.
c) Leidinys buvo papildytas praktinėmis (skaičiavimo) užduotimis, skirtomis studentams, tačiau
teorinės informacijos, išaiškinančios kaip šias užduotis atlikti bei įvertinti gautus rezultatus,
nepateikta.
d) Literatūros šaltinių pateikimo forma taip pat atnaujinta, tačiau jų suskirstymas į pagrindinę
bei papildomą kelia neaiškumų – ar tai yra literatūra skirta studentams studijuoti bei pagilinti
žinias, ar ji buvo panaudota sudarant mokomąją knygą?
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e) Literatūros citavimo stilius taip pat nėra aiškus – kai kur tekste literatūros šaltinio autorius bei
šaltinio publikavimo metai yra nurodomi, o kai kur apskritai jokia forma nepateikiamas
šaltinis.
f) Nėra pateiktos medžiagos praktinėms užduotims atlikti, todėl kyla klausimas: jeigu tai
mokomoji knyga, tai kur rasti informaciją apie tų užduočių atlikimą.
g) Po kiekvienos temos esantys kausimai yra per lengvi, bendresniojo pobūdžio, neretai
nereikalaujantys skaitytojo gilintis į tekstą, taip nesukuriant progos skaitytojui pamąstyti.
Dokt. T. Vaičiūnas taip pat iškėlė klausimą, ar nėra reikalinga įslaptinti komisijos paskirtus
recenzentus. Recenzuojant šią mokomąją knygą, recenzentams buvo skambinama autoriaus bei kitų
asmenų, daromas spaudimas pakeisti recenzentų nuomonę. Fakulteto tarybos narių nuomone, nėra
tikslinga slėpti recenzentų asmenybių, nes recenzijos yra vardinės, recenzentas jas pasirašo ir
manoma, jog analogiška situacija nesikartos. Fakulteto tarybos nariai pritarė Studijų ir mokslo
komisijos nuomonei ir vienbalsiai nepritarė mokomosios knygos „Urbanizacija, buitis ir sveikata“
publikavimui.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2:
2. Fakulteto taryba nepritaria mokomosios knygos „Urbanizacija, buitis ir sveikata“
publikavimui.

_________________________________________
Posėdžio pirmininkas
doc. Paulius Vasilavičius
_________________________________________
Posėdžio sekretorius
prof. Rūta Ustinavičienė
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