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VEIKLOS ATASKAITA

Eil.
Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2016-09-08

Vykdytojai

1

„Slaugos“ studijų programos studijų
plano 2016/2017 m. m. svarstymas ir
tvirtinimas

2

Ataskaitos už „Slaugos“ SPK veiklą
2015/2016 m. m. parengimas ir
tvirtinimas

Iki 2016-10-01

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

3

„Slaugos“ studijų programos SPK
2016/2017 m. m. veiklos plano
parengimas ir tvirtinimas

Iki 2016-10-01

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

SPK

Įvykdymas/ Protokolo nr.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-09-14, Nr. SF-04-4-24
„Slaugos“ studijų programos studijų planas 2016/2017 m.m.
svarstytas SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir
patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2016-09-28, protokolo
Nr. SLF -16-11
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-10-04, Nr. SF-21-15
„Slaugos“ studijų programos SPK ataskaita už 2015/2016
m.m. svarstyta SPK, pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir
patvirtinta Slaugos fakulteto taryboje 2016-10-13, Nr. SLF16-12
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-10-04, Nr. SF-21-15
„Slaugos“ studijų programos SPK veiklos plano svarstymas
SK, po pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtinta
Slaugos fakulteto taryboje 2016-10-13, Nr. SLF-16-12.
1

4

„Slaugos“ studijų programos studijų
plano 2017/2018 m. m. svarstymas ir
tvirtinimas

Iki 2017- 09 - 30

SPK

Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-09-13, Nr. SF-21-05
„Slaugos“ studijų programos studijų planas 2017/2018 m.m.
svarstytas SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir
patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2017-09-18, protokolo
Nr. SLF -17-11
Pokyčiai: Bendroji psichologija keičiama Sveikatos
psichologija; Slaugos technika keičiama Klinikinių įgūdžių
pagrindais.

5.

Ataskaitos už „Slaugos“ studijų
programos SPK veiklą 2016/2017 m.
m. parengimas ir tvirtinimas

Iki 2017-10-01

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-09-21, Nr. SF-21-10
„Slaugos“ studijų programos SPK ataskaita už 2016/2017
m.m. svarstyta SPK, pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir
patvirtinta Slaugos fakulteto taryboje 2017-10- 12, protokolo
Nr. SLF-17-13

6.

„Slaugos“ studijų programos SPK
2017/2018 m. m. veiklos plano
parengimas ir tvirtinimas

Iki 2016-10-01

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-09-21, Nr. SF-21-10
„Slaugos“ studijų programos SPK veiklos plano svarstymas
SK, po pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtinta
Slaugos fakulteto taryboje 2017-10- 12, protokolo Nr. SLF-1713

7

„Slaugos” studijų programos studijų
eigos aptarimas

Iki 2017-06-30

SPK

Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-09-14, Nr. SF-04-4-24
Svarstyta „Slaugos“ studijų programos organizavimas,
aktyvesnis studentų įsitraukimas į mokslinę veiklą.
Protokolas 2016-11-08, Nr. SF- 21- 30
Protokolas 2016-11-28, Nr. SF- 21- 35
„Slaugos“ SPK ir 5 modulio „Aplinkos ir sveikatos mokslai“
dėstytojų susirinkimas dėl bendro modulio egzamino. Aptarta
modulio sandara, eiga, vertinimas. Nuspręsta, kad modulio
egzamino klausimuose nesikartotų klausimai jau buvę
2

koliokviumų metu. Galutinį vertinimą sudaro 60 proc.
kaupiamasis balas ir 40 proc. modulio egzaminas.
Protokolas 2017-03-07, Nr.21-85
Komitete buvo aptarti visų kursų studentų išsakyti
pageidavimai/siūlymai.
Studentai pageidavo, kad:
- „Studijų įvadas” vyktų dvi savaites rugsėjo pradžioje ir tik
po to prasidėtų kiti studijuojami dalykai
- „Biomedicinos mokslų“ moduliui būtų skirta daugiau laiko.
Išsakyta pastebėjimų dėl laiku klinikinių katedrų nepateiktos
informacijos, susijusios su studijų procesu.
Nutarta:
– ilginti „Biomedicinos mokslų“ modulio laiką, „Socialinių ir
humanitarinių mokslų” modulio dalykus dėstyti semestru;
- padaliniams priminti apie savalaikį informacijos pateikimą.
Protokolas 2017-05-24, Nr.21
Svarstyta „Aplinkos ir sveikatos mokslų“ modulio bendro
egzamino tvarka ir nutarta, kad studentas turi teisę laikyti
egzaminą tik tada, kai Studijų informacinės sistemos
žiniaraštyje ir studijų knygelėje prie kiekvieno modulio dalyko
yra įrašas „atlikta“.

8

„Slaugos“ studijų programos studijų
komiteto ir slaugytojų – praktikos
mokytojų – susitikimas dėl klinikinės

Sausio mėn.

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

Protokolas 2017-06-07, Nr.21- 114
Svarstyta numatomi pokyčiai 2018 – 2019 m.m. studijų
planuose. Taip pat, dalyko „Baigiamojo darbo rengimas ir
gynimas: Biostatistika” turinys bei „Slaugos technikos”
dalyko (OSCE principu vyksta) perlaikymo tvarka.
Nutarta 2018 – 2019 m.m. studijų planuose „Bendrosios
psichologijos” dalyką pakeisti „Sveikatos psichologija”,
koreguoti „Biostatistikos” dalyko turinį, kad atitiktų studentų
poreikius.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-01-30, Nr. SF-21-62
3

praktikos organizavimo bei praktikos
dienynų pildymo

9

10

„Slaugos“ studijų programoje OSKE
metodo diegimas į modulį
„Klinikinių dalykų pagrindai“

„Slaugos“ studijų programos SPK
narių susitikimas su studentais,
studentų apklausos duomenų analizė
ir aptarimas

Iki 2016-12-30

Kartą semestre

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė

Doc .dr. Aurelija
Blaževičienė
SPK

„Slaugos“ SPK ir LSMU Kauno klinikose dirbančių
slaugytojų – praktikos mokytojų, slaugos administratorių ir
slaugos koordinavimo tarnybos darbuotojų susitikimas.
Aptarta studentų klinikinės praktikos organizavimo tvarka,
praktikos dienynų pildymo tvarka, praktikos vadovo ir
praktikos mokytojo funkcijos ir atsakomybės. Pristatytas
pranešimas „Slaugos praktikos mokytojo vaidmuo „Slaugos“
studentų klinikinėje praktikoje“, kuris paremtas tyrimo
duomenimis gautais atlikus tyrimą LSMU ir kitose ligoninėse.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-01-12, Nr. SF-21-51
Protokolas 2017-01-19, Nr. SF-21-58
Svarstyta 7 modulio „Klinikinių dalykų pagrindai“ egzamino
organizavimas OSKE principu: bus parengtos 4 stotelės ir 2
scenarijai (kiekvienam srautui skirtingas scenarijus). Visiems
modulio dėstytojams išdalintos mokomosios knygos „OSKE
organizavimo principai“, kurias išleido LSMU, 2016.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-11-16 Nr. SF-21-32
Susitikimas su IV kurso „Slaugos” programos studentais.
Aptarta baigiamojo darbo rengimas, tikslinis finansavimas ir
su juo susiję klausimai bei įsidarbinimo galimybės.
Nuspręsta dėl tikslinio finansavimo surengti susitikimą su
prodekane ir nuolatos informuoti apie laisvas darbo vietas FC.
Protokolas 2017-03-07 Nr.SF-21-86
Susitikimas su I-IV kurso „Slaugos” programos studentais ir
programoje dėstančiais dėstytojais.
Aptarti visų kursų studentų
pageidavimai/pasiūlymai/pastebėjimai.
Studentai pageidavo, kad Studijų įvadas vyktų dvi savaites
rugsėjo pradžioje ir tik po to prasidėtų kiti studijuojami
dalykai. Taip pat, pageidavo, kad „Biomedicinos mokslų“
moduliui būtų skirta daugiau laiko. Išsakyta pastebėjimų dėl
4

laiku klinikinių katedrų nepateiktos informacijos, susijusios
su studijų procesu.
Nutarta – atsižvelgti į visus išsakytus siūlymus ir atlikti
pokyčius 2018 – 2019 studijų planuose bei optimizuoti studijų
procesą katedrose, kurioms studentų buvo išsakyti tam tikri
pastebėjimai.
11
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13

„Slaugos“ studijų programos SPK
narių, programos dėstytojų
susitikimas ir aptarimas dekanės ir
studentų susitikimo rezultatų

„Slaugos“ studijų programoje OSKE
metodo diegimas į baigiamąjį
egzaminą

„Slaugos“ studijų programos
viešinimas aukštojo mokslo studijų
mugėse, susitikimuose su
moksleiviais.

Veikla įvykdyta

Iki 2017-05-30

Iki 2017-06-31

Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė
SPK

SPK

Protokolas SF-04-1-20
Aptarti studentų išsakyti pageidavimai susitikimo metu su
dekane.
Nutarta atnaujinti „Slaugos technikos” vadovėlį; paskirti
„Slaugos technikos” ir „Klinikinių įgūdžių” dalyko
koordinatoriai.
Veikla vykdoma
Protokolas 2017-01-27, Nr. SF-21-60
Svarstyta baigiamojo egzamino OSKE principu parengimas.
Nuspręsta surengti 6 stoteles, 4 scenarijus, baigiamąjį
egzaminą laikyti dviem srautais. Stotelių aptarimas vyks
Slaugos ir rūpybos katedros posėdyje 2017-02-28.
Protokolas Nr.SF-041-06
Svarstyta Baigiamojo egzamino OSCE stotelių turinys ir
skaičius. Nutarta, kad visi paruošti scenarijai OSCE egzaminui
turi būti pristatyti iki 2017 10 01 SPK.
2016 m. lapkričio 25 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos
universitetinėje gimnazijoje - Virginija Bulikaitė
2017 m. sausio 18 d. „Žalgirio“ arenoje aukštųjų mokyklų
mugėje – Aušra Lekauskaitė
2017 m. sausio 23 d. Ukmergės Antano Smetonos
gimnazijoje - Virginija Bulikaitė
2017 m. sausio 26 d. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto
gimnazijoje – Jurgita Gulbinienė;
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2017 m. vasario 4 d. studijų mugėje „Studijos 2016“ vykusioje
Vilniuje parodų ir kongresų centre „Litexpo“ – Justina
Geltytė

14

Tarptautiškumas:
„Slaugos“ studijų programos IV
kurso studentų susitikimas su
Trollinet tinklo dėstytojais

2016 11 09
2016 11 11

Slaugos“ studijų programos IV kurso
studentų susitikimas su Acibadem
(Turkija) dėstytojais (Eraszmus+
programa)

2016 11 07
2016 11 10

2017 06 06

16

„Slaugos“ programos dėstytojų,
slaugytojų – praktikos mokytojų ir
SPK narių susitikimas su užsienio
dėstytojais.
Slaugos programos anglų kalba
studijų plano ir studijų organizavimo
aptarimas

2017 09 01

„Slaugos” studijų programos SPK pirmininkė

Buvo parengti ir išleisti atnaujinti lankstinukai apie programą
elektoriniame formate
Doc. dr. Aurelija Veikla įvykdyta
Blaževičienė
Studentams buvo pristatyta mobilumo galimybė Švedijos,
Suomijos, Norvegijos ir Danijos universitetuose
Doc. dr. Aurelija Veikla įvykdyta
Blaževičienė
Skaitytos paskaitos “Simulation Practice in Nursing
Education” ir “An Example of Simulation Practice in Nursing
Education”
Doc. dr. Aurelija
Blaževičienė
Veikla įvykdyta
Dėstytojos iš Austrijos ir Ispanijos pristatė savo ligonių veiklą,
studentų praktikų vietų galimybes bei buvo aptarti gali bendri
projektai.
Doc. dr. Aurelija Veikla įvykdyta
Blaževičienė
Protokolas 2017-09-13, Nr. SF-21-05

Doc. dr. Aurelija Blaževičienė

Pristatyta LSMU MA Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2017 m. spalio 12 d., protokolo Nr. SLF-17-13
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