LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF8-14

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, 102 auditorijoje,
Lietuvos Respublika, du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio 20 dieną 9 val.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Rūta Ustinavičienė, prof.;
2. Paulius Vasilavičius, doc.;
3. Abdonas Tamošiūnas, prof.;
4. Kastytis Šmigelskas, doc.;
5. Tomas Vaičiūnas
6. Deimantė Rimgailaitė;
7. Gabrielė Būtaitė;
8. Lina Balaišytė;
Fakulteto bendruomenė:
1. Vilma Jasiukaitienė
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 8 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos
narių, todėl nustatytas kvorumas yra.

SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. Visuomenės sveikatos specialistų poreikio ir praktikos tobulinimo pristatymas.
2. Einamieji klausimai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-8
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Visuomenės sveikatos specialistų poreikio ir praktikos tobulinimo pristatymas.
2. Einamieji klausimai.
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Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.

SVARSTYTA 1: Visuomenės sveikatos specialistų poreikio ir praktikos tobulinimo pristatymą parengė
Kauno Visuomenės sveikatos biuro (VSB) vadovė Lina Balaišytė. VSB vizija - profesionaliai formuoti
požiūrį į sveiką ir kokybišką gyvenimą. Misija - teikti sistemingas, mokslu grįstas sveikatos stiprinimo
paslaugas, paremtas tarpinstituciniu bendradarbiavimu bei pasitikėjimu. Buvo pristatytos VSB
prioritetinės veiklos kryptys: sveika mityba, psichikos sveikata bei fizinis aktyvumas. Taip pat
pristatytos darbų gairės, dirbant biure bei ugdymo įstaigose. Lina Balaišytė pasidžiaugė, jog planuojama
įdarbinti visuomenės sveikatos specialistus darželiuose (250 vaikų – 1 etatas). Taip pat pasidžiaugė, jog
yra planuojamos kelios vietos apmokamai praktikai.
Stud. Deimantė Rimgailaitė pasiteiravo, kaip bus atrenkami studentai apmokamai praktikai ir
išreiškė nuomonė, jog turėtų būti pasirenkama pagal mokymosi vidurkį. Prodekano doc. P. Vasilavičiaus
nuomone, svarbu yra ir motyvacija, aktyvumas bei noras dirbti. Vilma Jasiukaitienė priminė, jog
studentai nori kasmetinių praktikų, tačiau jos būtų trumpesnės bei būtų sudėtinga jas organizuoti. Ilga,
kelis mėnesius trunkanti praktika leidžia geriau įsiginti į iškeltus uždavinius, dalyvauti įvairesnėse
veiklose. Diskusijos metu nutarta daugiau dėmesio kreipti į praktikos užduočių formavimą, studentų
kuravimą praktikos metu, bendradarbiavimą su socialiniai partneriais, siekiant suteikti daugiau praktinių
įgūdžių.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-8
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 1: Gilinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, nustatant praktikos tikslus bei
uždavinius.

SVARSTYTA 2: Einamieji reikalai. Prodekanas doc. P. Vasilavičius informavo, jog sekančiame
posėdyje planuojama tvirtinti dokumentų pateikimo fakulteto tarybai tvarką, projektas bus pateiktas
fakulteto tarybos nariams. Pakvietė aktyviai dalyvauti reiškiant pastabas.
Fakulteto prodekanas doc. P. Vasilavičius pasiūlė sekančio posėdžio datą: sausio 31 dieną, 9 val.
102 auditorijoje. Šio posėdžio metu bus svarstoma ir tvirtinama Dokumentų pateikimo fakulteto tarybai
tvarka, svarstomos bei tvirtinamos būsimos doktorantūros temos bei bus aptarti einamieji klausimai.
Doc. P. Vasilavičius informavo, jog planuojamas Visuomenės sveikatos krypties doktorantūros
paraiškas padaliniai privalo pristatyti fakulteto tarybos sekretorei prof. R. Ustinavičienei iki sausio 17
dienos.
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Fakulteto prodekanas doc. P. Vasilavičius pasidžiaugė praėjusiais metais, palinkėjo linksmų
švenčių ir sėkmingų ateinančių, 2018 metų.
SPRENDIMAS 2:
2.1 Sekantis fakulteto tarybos posėdis sausio 31 dieną, 9 val. 102 auditorijoje.
2.2 Planuojamas Visuomenės sveikatos krypties doktorantūros paraiškas fakulteto padaliniai privalo
pristatyti fakulteto tarybos sekretorei prof. R. Ustinavičienei iki sausio 17 dienos.

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

3

