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3. Paulius Vasilavičius, doc.;
4. Abdonas Tamošiūnas, prof.;
5. Tomas Vaičiūnas, asist.;
6. Gvidas Urbonas, doc.;
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Fakulteto bendruomenė:
1. Linas Šumskas, prof.;
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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 programų komitetų (SPK) veiklos metinių ataskaitų išklausymas ir tvirtinimas.
2. Einamieji klausimai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
1

Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Studijų programų komitetų veiklos metinių ataskaitų išklausymas ir tvirtinimas.
2. Einamieji klausimai.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi
pastabų dėl posėdžio sušaukimo.

SVARSTYTA 1: Studijų programų komitetų veiklos metinių ataskaitų išklausymas ir tvirtinimas.
Doc. Paulius Vasilavičius priminė, jog Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU)
studijų programų komitetai (toliau – SPK) savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi 2012 m.
gruodžio 14 d. LSMU senato nutarimu Nr. 25-08 patvirtintais „Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto studijų programų komitetų nuostatais“. Studijų programų komitetų pirmininkai SPK
veiklos ataskaitą už einamųjų mokslo metų rudens semestrą pateikia LSMU studijų prorektoriui ir
VSF dekanei iki kiekvienų metų vasario 28 dienos, o SPK veiklos ataskaitą už praėjusių mokslo
metų pavasario semestrą – iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. SPK kiekvienais mokslo metais iki
rugsėjo 30 dienos turi pasirengti komiteto metinį darbo planą ir jį turi patvirtinti VSF dekanė. SPK
pirmininkai kiekvienais mokslo metais, ne vėliau kaip iki spalio 10 d. turi atsiskaityti VSF tarybos
posėdyje už praėjusių mokslo metų komiteto veiklą. Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės
potvarkiu 2017 m. gegužės 16 d. yra paskirti SPK nariai, atsakingi už komitetų veiklos viešinimą
universiteto interneto svetainėje. Paskirtieji asmenys turi pateikti VSF prodekanui aukščiau minėtų
dokumentų elektronines kopijas „pdf“ formatu elektroniniu paštu atitinkamai ne vėliau kaip iki
vasario 28 ir rugsėjo 30 d. Aptarus ir patvirtinus SPK ataskaitų pateikimo terminus bei tvarką,
buvo pradėtos svarstyti ataskaitos.
SPK pirmininkas doc. P. Vasilavičius pristatė 2016/17 m. m. „Visuomenės sveikatos“
pirmosios pakopos bei „Visuomenės sveikatos vadybos“ antrosios pakopos studijų komiteto
rudens ir pavasario semestrų veiklos ataskaitas. Didžioji dalis planuotų veiklų yra įgyvendintos.
Prof. L. Šumskas pristatė „Visuomenės sveikatos“ antrosios pakopos studijų komiteto
veiklos ataskaitą. Buvo pateikta idėja dėl užsienio studentų praktikos, apjungiant ją su lietuvių
studentais. Fakulteto tarybos nariai, „Sveikatos psichologijos“ bei „Socialinio darbo medicinoje“
studijų programų komitetų pirmininkai pasidalino patirtimi organizuojant studentų praktikas.
Prof. N. Žemaitienė pristatė pirmosios ir antrosios pakopų „Sveikatos psichologijos“ SPK
veiklos ataskaitą – visos planuotos veiklos yra įgyvendintos. Prof. N. Žemaitienė pasidžiaugė, jog
komitetas dirbo aktyviai, daug dėmesio buvo skirta viešinimui, praktikų organizavimui bei
susitikimams su socialiniais partneriais.
Socialinio darbo medicinoje studijų programos komiteto pirmininkė doc. R. Butkevičienė
pristatė 2016/17 m. m. „Socialinio darbo medicinoje“ SPK veiklos ataskaitą.
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„Sveikatos informatikos“ studijų programos komitetas yra jungtinis su KTU, pagal jų
nuostatus, ataskaitos nėra rengiamos. Mūsų universitetą atstovaujantys studijų komiteto nariai
buvo įpareigoti parengti veiklos ataskaitą pagal LSMU reikalavimus.
Fakulteto tarybos nariai 2016/17 m. m. studijų programų komitetų ataskaitoms pritarė. Jas
visas galima rasti universiteto tinklalapio VSF paskyroje.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 1:
1.1. Tvirtinti studijų programų komitetų 2016/17 m. m. veiklos ataskaitas.
1.2. Studijų programų komitetų pirmininkai SPK veiklos ataskaitą už einamųjų mokslo metų
rudens semestrą pateikia LSMU studijų prorektoriui ir VSF dekanei iki kiekvienų metų
vasario 28 dienos, o SPK veiklos ataskaitą už praėjusių mokslo metų pavasario semestrą
– iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d.
SVARSTYTA 2: Einamieji reikalai.
Fakulteto tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pakartotinai priminė, jog visa fakulteto
tarybos
informacija
yra
viešinama
LSMU
tinklalapyje,
adresu
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/medicinos-akademija/visuomenes-sveikatosfakultetas/fakulteto-taryba/. Čia pateikiama fakulteto tarybos sudėtis, įvykusių posėdžių protokolai
bei artimiausi posėdžiai ir jų preliminarios darbotvarkės.
Sekantys fakulteto tarybos posėdžiai numatomi:
2017 m. lapkričio 29 d. 9 val. 338 aud. – einamiesiems klausimams spręsti.
2018 m. vasario 21 d. 9 val. – dekano ir padalinių vadovų metinės ataskaitos, einamieji
klausimai.
Taip pat tinklalapyje pateikiami studijų programų komitetai, 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 pirmininkas doc. K. Šmigelskas pristatė šios komisijos
posėdyje, kuris įvyko spalio 5 d., svarstytą mokomąją knygą „Profesinės plaučių ligos“, pateiktą
Aplinkos ir darbo medicinos katedros darbuotojų kolektyvo. Šios mokomosios knygos
publikavimui recenzentai prof. S. Miliauskas ir prof. R. Radišauskas pritarė. Studijų ir mokslo
komisijos nariai rekomendavo sutvarkyti kelių literatūros šaltinių citavimą, pakoreguoti jį pagal
galiojančius reikalavimus. Fakulteto tarybos nariai pritarė mokomosios knygos „Profesinės
plaučių ligos“ publikavimui.
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Fakulteto tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pristatė II-osios Nacionalinės
visuomenės sveikatos konferencijos „Lyderystė sveikatai – sveikata lyderystei“ konferencijos
tezių knygą. Ši knyga nėra recenzuojamas leidinys, todėl studijų ir mokslo komisijos papildomas
sprendimas nereikalingas. Ši publikacija yra priskiriama kitų leidinių kategorijai.
II-osios Nacionalinės visuomenės sveikatos konferencijos „Lyderystė sveikatai – sveikata
lyderystei“ metu vyks konkursas, renkant geriausią stendinį pranešimą. Pranešimus vertins
komisija ir konferencijos dalyviai. Siūloma komisijos sudėtis: prof. A. Tamošiūnas, doc. G.
Urbonas bei doc. K. Šmigelskas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2:
2.1. Pritarti mokomosios knygos „Profesinės plaučių ligos“ publikavimui.
2.2. Pritarti II Nacionalinės visuomenės sveikatos konferencijos „Lyderystė sveikatai –
sveikata lyderystei“ konferencijos tezių knygos publikavimui.

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