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Antrosios studijų pakopos „ SVEIKATINIMAS IR REABILITACIJA“ (SIR)
studijų programos komiteto (SPK) VEIKLOS PLANO ATASKAITAuž 2016/2017 m.m.

Veiklos sritys
Ataskaitos už SPK veiklą 2015/2016 m. m.
paruošimas ir SPK veiklos plano 2016/2017 m.
m. parengimas ir teikimas SF tarybai tvirtinti

Studijų programos eigos kontrolė:
1. Kartą per semestrą peržiūrėti studijų
programos eigą ir studentų pasiekimų
vertinimo rezultatus, esant reikalui inicijuoti
dalykų (modulių) tobulinimą;

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2016-10-10

Iki 2017-01-31

Atsakingas asmuo
dr. Lina
Leimonienė

dr. Lina
Leimonienė

Vykdantys asmenys
SPK

Veiklos būklė/
Protokolo Nr.
Veikla įvykdyta, 2016-10-04 protokolo
Nr. SF-21-14. Patvirtinta SF tarybos
posėdyje 2016-10-13 protokolo Nr.
SLF-16-12

1.1 SPK 2016-09-07 protokolo Nr. SFSPK,derindamas su
21-01 Nutarta: studijų planuose
programą
(2017/2018 m.m.) atlikti pakeitimus:
vykdančiais padaliniais,
studentams pageidaujant,
dėstytojais, studentais.
planuojama atsisakyti dalyko
„Žmogiškieji santykiai“, jį
pakeičiant „ Sveikatos priežiūros
darbuotojų psichologinės krizės ir jų
įveika“, tikslu gilinti šioje srityje
žinias ir pritaikyti jas praktikoje.
Sumažintos “Universalaus dizaino“
valandos ir padidintos
„Biostatistikos“ valandos. Patvirtinta

SF tarybos posėdyje 2016-11-03
protokolo Nr. SLF-16-13
1.2 Virtualus SPK posėdis dėl siūlomų
pasirenkamųjų dalykų. 2016-10-11
protokolo Nr. SF-21-20 (Nutarta
pritarti pakartotinam dalykų
svarstymui kai dalykų aprašai bus
pakoreguoti. Nepritarta dalykui
„Elgesio medicina“, nes jis skirtas
bakalauro studijoms).
1.3 Virtualus SPK posėdis 2017-03-29
protokolo Nr. SF-21-98. Dėl siūlomo
pasirenkamojo dalyko“Žmogiškieji
santykiai“. (Nutarta pritarti dalyko
svarstymui, kai dalyko aprašas bus
pakoreguotas)
1.4 Nuo 2017-02-01 koreguoti dalykų
„Lėtinių ligų kineziterapija“ turinys
ir aprašas, „Mokslo tiriamasis
darbas“ aprašas 2016-10-31
protokolo Nr. SF-21-28
1.5 SPK 2017-01-12 protokolo Nr. SF21-71 (Sudarytas 2017 m. pavasario
semestro tvarkaraštis);
1.6 SPK 2016-12-13 protokolo Nr. SF21-40 (klausimai iškilę po KK
posėdžio, susiję su baigiamojo darbo
pristatymo tvarka)
2. Kartą per semestrą, organizuoti studijų eigos
aptarimą SPK su SA atstovais, studentais,
dėstytojais, programą vykdančių padalinių
atstovais, soc. partneriais apie iškilusias

2.1 SPK atstovų posėdis su soc.
partneriais 2016-12-16 protokolo Nr.
SF-21-43;
2.2 SPK, studentų, soc. partnerių posėdis
2017-05-23 protokolo Nr. SF - 21-

problemas, siūlomus problemų sprendimo
būdus;

3. Kartą per semestrą organizuoti susitikimą
SPK, fakulteto dekanės, dėstytojų su
studentais.

108. Ketvirto kurso studentams buvo
pristatyta SIR magistrantūros studijų
programa, dalyvavo soc. partneriai.
2.3 SPK, studentų, dėstytojų 2017-06-08
protokolo Nr. SF-21-117.
Studentams buvo pristatyta
pavasario studijų dalykų kokybės
vertinimo anketų rezultatų suvestinė.
3.1 SPK su dėstytojais ir prodekane
2017-02-21protokolo Nr. SF-21-75.
3.2 SPK pirmininkų su dekane 2017-0317 protokolo Nr. SF-21-92. Studijų
programų komitetų darbo
organizavimas. Išsakytos
pagrindinės SPK veiklos problemos:
kaip stiprinti komiteto narių
motyvaciją? (galbūt būtų tikslinga
prisiminti veiklos nuostatus ir etato
kontaktinių ir nekontaktinių valandų
sandarą; sumažinti kontaktinių
valandų skaičių; padalinyje rotacijos
principu vykdyti darbo komitete
paskirstymą; skatinti narius vykti į
edukacines išvykas).
Kaip magistrantūros programą
padaryti patrauklesne? (Pirmiausia
studentas turi suprasti, ką jam
suteiks magistrantūra, kad jam
vertėtų joje studijuoti – t.y.
skirtingose pozicijose – skirtingos
pareigos (pareigų nustatymas, ką
galės atlikti magistras, o ko negalės

bakalauras; magistrantūra –
inovatyvių metodų paieška))
3.3 2017-03-02 SPK susitikimas su
studentais (išdalintos anketos,
studentų nuomonei apie rudens
semestro studijų kokybę nustatyti)
4. SIR studijų programos absolventų apklausos
apie studijas bei jų organizavimą atlikimas ir
analizavimas

Studijų programos kokybės užtikrinimas ir
vertinimas:
1. Studentų anoniminės apklausos apie
studijuojamus dalykus anketos turinio
peržiūra bei koregavimas, studentų atliktų
apklausų vertinimas.

4.1 SPK susitikimas su absolventais
2016-12-15 protokolo Nr. SF-21-42;
(pageidavo, kad studijos vyktų
trečiadieniais-ketvirtadieniais; į
šakos dalykų dėstymą įtraukti
daugiau praktikos, klinikinių atvejų
analizių; Atkreipti dėmesį į tai, kad
nesikartotų dėstoma medžiaga
bakalauro ir magistrantūros studijų
metu).
Iki 2016-12-30

dr. Lina
Leimonienė

SPK, studentė iš SPK

1.1 Pateikti studentų apklausos
duomenys 2017-02-09 protokolo Nr.
SF-21-71 (iš 31 studentų virtualioje
apklausoje dalyvavo 5. Tada dar
atlikta žodinė apklausa (11 studentų.
Nusiskundimai: Studijų dalykų
laiko, vietos pakeitimas, dėstyto
teikiama medžiaga kartais neatspindi
dėstomo dalyko pagrindo. Laiko
stoka rašyti baigiamąjį darbą dėl
gausos atsiskaitomųjų darbų. Dalis
dėstomų dalykų medžiagos kartojasi.
Nepatenkinti, kad už anketas, kurias
nori naudoti tyrimo metu leidėjai
prašo piniginių atsiskaitymų)).

Nutarta aptarti SPK ir susitikimo su
dėstytojais bei dekane metu.
1.2 Virtualus SPK posėdis 2017-03-28
protokolo Nr. SF-21-97. Dėstytojų
atsiliepimai į studentų apklausos
rezultatus. (Kiekvienas išsakė
atsižvelgs, kad nesikartotų medžiaga,
laikysis tvarkaraščio)
1.3 Atlikta anketinis vertinimas
pavasario semestre dėstytų dalykų
2017-06-02. Informuoti SPK ir
programoje programoje dėstantys
dėstytojai.
2. Kontroliuoti studijuojamų dalykų detalius
tvarkaraščius bei užtikrinti informacijos
prieinamumą talpinant juos intranete
Firstclass sistemoje bei atsakinguose už
studijuojamą dalyką padaliniuose, nurodant
visą su studijuojamu dalyku susijusią
informaciją.

Studijų programų viešinimas bei plėtra:
1. Dalyvavimo aukštojo mokslo studijų mugėse
organizavimas.

Studentės iš SPK

Reguliariai

dr. Lina
Leimonienė

programos dėstytojai ir
studentai
SPK ir studentai

2.1 First Class sistema būtų efektyvesnė,
jeigu už studijuojamus dalykus
atsakingi dėstytojai būtų labiau linkę
ja naudotis. Dauguma dėstytojų nėra
pateikę nei studijuojamos
medžiagos, nei detalaus tvarkaraščio,
nei reikalavimų jų dėstotam dalykui.
Žinoma, viena to priežasčių yra ta,
kad ir patys studentai prašo dėstytojų
tarpininkavimo per jų susikurtas
elektroninio pašto paskyras, kas
daugeliui atrodo paprasčiau negu
pati First Class sistema. Žinoma yra
dėstytojų, kurie naudojasi tiek First
Class sistema, tiek ir elektroninio
pašto sistema.
1.1 Dalyvauta Aukštųjų mokyklų studijų
mugėse: 2017-01-18 Kauno Žalgirio
arenoje (dr.L.Leimonienė, prof. D.

Petruševičienė); 2017 vasario 2-4 d.
Vilniuje parodų ir kongresų centre
„Litexpo“. „Studijos 2017“ (dr. S.
Mingaila, D. Baltaduonienė).
1.2 Programos pristatymas ketvirto
kurso studentams balandžio 24-26 d.
(KK posėdžių metu)
1.3 Atvirų durų diena (gegužės 23 d.)
ketvirto ir trečio kurso studentams.
Jos metu pristatytos dvi
magistrantūros studijų programos:
Sveikatinimas ir reabilitacija ir
Dailės terapija. Dalyvavo
programose dėstantys dėstytojai,
SPK nariai, soc. partneriai, SIR
absolventės, 20 besidomėjusių
studentų.
1.4 Straipsnio pateikimas delfi žinioms
kartu su Kineziterapijos studijų
programa 2017.03.20
1.5 Straipsnis Ave Vitoje 2017-03-31
Nr.13 Kur stoti? Kineziterapija –
puikus pasirinkimas!

2. Informacinių stendų, kurie atspindėtų
specializacijos savitumą, ruošimo bei leidybos
organizavimas

2.1 Atnaujinta ir paviešinta informacija
apie studijų programą LSMU
tinklalapyje (2017-04-27),
socialiniuose tinkluose (gegužės
mėn.), karjeros centras išsiuntė info į
kt. universitetus, darbo vietas
(sanatorijas).
2.2 Atnaujinta informacinė medžiaga
apie SIR programą, paruošta skrajutė

2017-01-05 karjeros centre; KT
draugijos tinklalapyje, LSMU
tinklalapyje.
Išplėstinio posėdžio suorganizavimas su Karjeros
centru, soc. partneriais bei darbdaviais dėl
darbuotojų poreikio ir naujų veiklos krypčių.

Iki 2017-06-30

dr. Lina
Leimonienė

dr. Lina Leimonienė

Tarptautiškumo didinimas:

Iki 2017 m. gruodžio
mėn.

dr. Lina
Leimonienė

SPK

1.1 2016-11-23 protokolo Nr. SF-21-53
Vyko susitikimas su soc. partneriais
Druskininkuose sanatorijoje „Eglė”,
kurioje susirinko Druskininkų
gydymo bei sveikatinimo įstaigų
vadovai bei soc. partneriai (dalyvavo
SPK narys doc. R. Kubilius).
Diskutuota apie LSMU absolventų
praktinį bei teorinį pasirengimą
dirbti pagal pasirinktą profesinę
kompetenciją, diskutuota
bendradarbiavimo klausimais
studijų-praktikos ir mokslo srityse.
1.2 2017-16-19 karjeros centras
suorganizavo susitikimą programų
„Kineziterapija“, „Ergoterapija“,
„Sveikatinimas ir reabilitacija“,
„Dailės terapija“ su soc. partneriais,
kur buvo aptartos studentų praktikos
metu iškylančios problemos (kai
kuriems studentams trūksta žinių ir
įgūdžių, kaip reikia bendrauti su
pacientu, jiems trūksta drąsos dirbant
su kardiologiniais pacientais ir
taikyti KT vandenyje), galimybė
bendradarbiauti su Stasio Lozoraičio
senjorų akademija.
1.1 Dvi studijas baigusios studentės:
Knar Mirzoyan (Klinikinė
kineziterapija) ir Ingrida Lileikytė

1. Galimybė pasikviesti užsienio dėstytojus bei
mūsų dėstytojams ir studentams išvykti pagal
Erasmus + mainų programą.

Studijų programos planų 2018/2019 m. m.
parengimas ir teikimas tvirtinti SF taryboje

Iki 2017 m. rugsėjo
15 d.

dr. Lina
Leimonienė

SPK

(Sveikatinimas fiziniais pratimais)
2017 metų birželio mėnesį buvo
išvykę praktikai pagal Erasmus+
programą po studijų į Vokietiją,
Miunsterio miestą.
1.2 Rudens semestro metu (2016
lapkričio mėn.) Sporto institute buvo
atvykę lektoriai: Prof. Dr. Wolfgang
I. Schöllhorn (Johannes Gutenberg
University of Mainz, Germany) Prof.
Dr. Natalia Balague
Serre (University of Barcelona,
Spain)
1.3 2017 04 mėn. Prof. Alfonsas
Vainoras vyko į University of
Barcelona, Spain
1.4 2017 rugsėjo mėn. atvyko kviestinė
lektorė dr. Agnė Slapšinskaitė iš
Barselonos universiteto. Ji prisijungs
prie dėstytojų, dėstančių
magistrantams studijų dalyką
"Kompleksinės sistemos sveikatos
stiprinime ir reabilitacijoje"
Veikla įvykdyta. Studijų planai
2018/2019 m. m. pristatyti SIR studijų
komiteto posėdyje 2017-09-14 Nr. SF21-09 (sumažintos kontaktinių valandų
skaičius ir pakeisti dalykų kodai)
Studijų planai 2018/2019 m. m.
pristatyti ir patvirtinti SF tarybos
posėdyje 2017-09-18, protokolo Nr. SLF
-17-11

SPK 2016/2017 m.m. veiklos ataskaitos
pristatymas ir SPK veiklos plano 2017/2018 m.
m. svarstymas

Iki 2017 m. rugsėjo
28 d.

„Sveikatinimas ir reabilitacija“ SPK pirmininkė

dr. Lina
Leimonienė

SPK

dr. Lina Leimonienė

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

2017-09-27 virtualus SPK posėdis.
Protokolo Nr. SF-21-15

