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VEIKLOS ATASKAITA

Eil. Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas
2016-09-05

Vykdantys asmenys

1.

Reabilitacijos klinikos vadovo ir SPK pirmininkės
susitikimas su visų kursų ir visų grupių seniūnais

doc. I. Rimdeikienė
Stud. M. Bulotaitė

2.

Studijų programos „Kineziterapija” atstovavimas
tarptautiniame tinkle, vienijančiame aukštąsias
mokyklas, rengiančias kineziterapeutus.

2016-09-15 – 17

doc. I.Rimdeikienė

Dalyvauta ENPHE seminare.

2017-05-11 – 13

doc. I.Rimdeikienė

Įvykdymas/protokolo Nr.
Veikla įvykdyta.
2016-09-05 protokolo Nr. SF-21-01a
Diskutuota apie studijų procesą, išklausyta
studentų nuomonė.
Veikla įvykdyta.
Dalyvauta ENPHE konferencijoje „Aukštasis
išsilavinimas multikultūrinėje aplinkoje, šalių
koordinatorių posėdyje, diskusijoje apie ENPHE
veiklos platinimą šalyse narėse bei darbo grupėje
rengiant ir apibrėžiant kineziterapeutų lygmenis.
Veikla įvykdyta.
Dalyvauta darbo grupėje, diskutuojant kokių
kompetencijų turi įgyti studentai ir kokie
dalykai turi būti įtraukti į studijų programą, kad
baigę bakalauro studijų programą,
kineziterapeutai galėtų priimti pacientus be
gydytojų siuntimo.

3.

Ataskaitos už „Kineziterapijos“ SPK veiklą 2015/2016 2016-10-06
m. m. tvirtinimas.
„Kineziterapijos“ SPK 2016//2017 m. m. veiklos plano
tvirtinimas

doc. I. Rimdeikienė
asist. B. Siparytė

4.

Studijų proceso kokybės aptarimas.

2016-10-13

doc. I. Rimdeikienė
dr. V. Mauricienė
dr. E .Gurskienė
asist. B. Siparytė

5.

Dėstytojų edukacinių ir profesinių kompetencijų
tobulinimo plano aptarimas.

2016-10-20

doc. I. Rimdeikienė
dr. V. Mauricienė
dr. E. Gurskienė
asist. B. Siparytė

6.

Studijų proceso aptarimas.

2016-11-14

7.

SPK susitikimas su Slaugos fakulteto administracija,
klinikos vadovu ir visų kursų „Kineziterapijos“ studijų
programos studentais.

2016-11-15

doc. I. Rimdeikienė
dr. V. Mauricienė
dr. E. Gurskienė
asist. B. Siparytė
doc. I. Rimdeikienė
dr. V. Mauricienė
dr. E. Gurskienė
asist. B. Siparytė

8.

Slaugos fakulteto administracijos, klinikos vadovo ir
SPK pirmininkės išvyka į Druskininkus ir posėdis su
soc. partneriais

2016-11-23

doc. I. Rimdeikienė

Veikla įvykdyta.
2016-10-06 protokolo Nr. SF-21-18
„Kineziterapijos“ SPK ataskaita už 2015/2016
m.m. bei veiklos planas 2016/2017 m.m.
svarstyta SPK, pristatyta Slaugos fakulteto
dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje
2016-10-13, Nr. SLF-16-12.
Veikla įvykdyta.
2016-10-13 protokolo Nr. SF-21-21
Išklausyta Reabilitacijos klinikos vadovo vizija
apie Reabilitacijos klinikos studijų programas.
Nutarta:
Organizuoti po diplomines programas
absolventams, papildomų kompetencijų įgijimui.
Veikla įvykdyta.
2016-10-20 protokolo Nr. SF-21-25
Vyko Slaugos fakulteto administracijos,
Reabilitacijos klinikos vadovo ir visų
specialybės dėstytojų posėdis.
Diskutuota apie dėstytojų tobulinimosi
galimybes.
Nutarta:
Parengti dėstytojų kvalifikacijos kėlimo planą
mokslo metams, numatant kursus ir jiems
reikiamą biudžetą.
Veikla įvykdyta.
2016-11-14 protokolo Nr. SF-21-31
SPK parengė susitikimo su studentais planą,
aptarė klausimus, kuriuos reikia diskutuoti.
Veikla įvykdyta.
2016-11-15 protokolo Nr. SF-21-33
Aptarti įvairūs studijų eigos klausimai.
Nutarta:
Atlikti studentų apklausą.
Veikla įvykdyta.
2016-11-23 protokolo Nr. SF-21-34a
Susitikimas su socialiniais partneriais
Druskininkuose sanatorijoje „Eglė”, kurioje
susirinko Druskininkų gydymo bei sveikatinimo

9.

SPK susitikimas su įvairių Lietuvos sveikatos
priežiūros įstaigų soc. partneriais.

2016-12-16

doc. I. Rimdeikienė
asist. B. Siparytė

10.

SPK susitikimas su specialybės dėstytojais dėl
„Kineziterapijos” papildomųjų studijų programos
poreikio.

2016-12-19

doc. I. Rimdeikienė
asist. B. Siparytė

11.

Pasirenkamojo dalyko „Interesų konfliktų valdymas
sveikatinimo sistemoje“ svarstymas.

2017-01-13

doc. I. Rimdeikienė
dr. V. Mauricienė
dr. E. Gurskienė
asist. B.Siparytė

12.

Papildomųjų studijų programos rengimas.

2017-01-27

doc. I. Rimdeikienė
dr. V. Mauricienė
dr. E. Gurskienė
asist. B. Siparytė

13.

Peržiūrėtas ir atnaujintas klinikinės praktikos vadovas.

2017-01-30

14.

Kineziterapijos studijų programos viešinimas.

Nuolat

doc. I. Rimdeikienė
asist.
L.Rutkauskienė
asist. T. Petkutė,
asist.
T.Čiupkevičius,
asist. V.Žebrauslaitė,
dr. L. Leimonienė,

įstaigų vadovai bei socialiniai partneriai.
Diskutuota apie LSMU absolventų praktinį bei
teorinį pasirengimą dirbti pagal pasirinktą
profesinę kompetenciją, diskutuota
bendradarbiavimo klausimais studijų, praktikos
ir mokslo srityse.
Veikla įvykdyta.
2016-12-16, protokolo Nr. SF-21-43
Diskutuota studentų klinikinės praktikos
klausimais. Susitikimo metu atstovai išsakė
pastebėjimus ir problemas kylančias priimant
studentus klinikinei praktikai. Pabrėžė
grįžtamojo ryšio svarbą po praktikos atlikimo bei
pareiškė norą bendradarbiauti rengiant
mokslinius darbus, atliekant mokslinius tyrimus
bei rengiant metodines priemones.
Veikla įvykdyta.
2016-12-19, protokolo Nr. SF-21-44
Posėdžio metu nutarta sudaryti darbo grupę
papildomos programos parengimui.
Veikla įvykdyta.
2017-01-13, protokolas Nr. SF-21-52
SPK pritaria ir rekomenduoja pasirenkamąjį
dalyką „Interesų konfliktų valdymas
sveikatinimo sistemoje“ tvirtinti fakulteto
taryboje.
Veikla įvykdyta.
2017-01-27, protokolas Nr. SF-21-61
Parengta papildomųjų studijų programa
įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį
2017/2018 m. m.
Veikla įvykdyta.
Parengtas atnaujintas klinikinės praktikos
vadovas.
2016-11-18 „Kineziterapijos” studijų programos
viešinimas Tauragėje, susitinkant su įvairių
Tauragės ir Tauragės rajono mokyklų ir
gimnazijų abiturientais. Studijų programą
pristatė dr. G.Krutulytė.

doc. E. Lendraitienė,
dr. G. Krutulytė,
asist. L. Šablinskas
doc. I. Rimdeikienė

Kineziterapijos SPK pirmininkė

doc. I. Rimdeikienė

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

2016-11-25 LSMU „Atvirų durų dienoje“
pristatant „Kineziterapijos” programą dalyvavo:
I.Rimdeikienė ir L.Šablinskas.
2017-01-18 Studijų mugėje Kaune „Studijos
2017“ dalyvavo dėstytojos E.Lendraitienė ir
L.Leimonienė.
2017-01-18 „Kineziterapijos” programos
viešinimas Šiauliuose, susitinkant su įvairių
Šiaulių mokyklų ir gimnazijų abiturientais.
2017-02-02 – 03 dalyvauta studijų mugėje
„Studijos 2017“, vykusioje Vilniuje parodų ir
kongresų centre „Litexpo“, dalyvavo dėstytojos
T.Petkutė ir V.Žebrauskaitė.
Parengti “Kineziterapijos” studijų programos
lankstinukai, platinti studijų mugėje.

