PATVIRTINTA:
LSMU MA SF dekanė
Prof. Jūratė Macijauskienė
2018 m.
d.
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
Pirmosios pakopos studijų programos „Akušerija“ studijų programos komiteto (SPK) 2017/2018 m.m.
VEIKLOS ATASKAITA
Tarpinė
Eil.
Nr.

Įgyvendinimo
terminas
„Akušerijos“ studijų programos Iki 2017-09-30
studijų plano 2018/2019 m. m.
svarstymas ir tvirtinimas

SPK

2.

Ataskaitos už „Akušerijos“ SPK Iki 2017-09-30
veiklą
2016/2017
m.
m.
parengimas ir tvirtinimas

Dr. Alina
Vaškelytė

3.

„Akušerijos“ SPK 2017/2018 m. Iki 2017-09-30
m. veiklos plano parengimas ir
tvirtinimas

Dr. Alina
Vaškelytė

4.

„Akušerijos“ studijų programos Kartą semestre
SPK narių ir dėstančių dėstytojų
susitikimas su studentais, studentų

Dr. Alina
Vaškelytė
SPK

1.

Veiklos sritys

Vykdytojai

Įvykdymas/ Protokolo nr.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-09-14, Nr. SF-21-08
„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2018/2019 m.m. svarstytas
SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
taryboje 2017-10-12, Nr. SLF-17-13.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-09-28, Nr. SF-21-17
„Akušerijos“ SPK ataskaita už 2016/2017 m. m. svarstyta SPK, pristatyta
Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 201710-12, Nr. SLF-17-13.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-09-28, Nr. SF-21-17
„Akušerijos“ SPK veiklos planas 2016/2017 m.m. svarstytas SPK,
pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
taryboje 2017-10-12, Nr. SLF-17-13.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2018-02-20,Nr. SF-21-58

1

apklausos duomenų analizė ir
aptarimas

Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos IV kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta: 2017-18 mm. 4 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų, klinikinės praktikos organizavimas.
Protokolas 2018-02-22,Nr. SF-21-59
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos III kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta 2017-18 mm. 3 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų, klinikinės praktikos organizavimas. BBD rengimo tvarka ir
darbo mokslinių vadovų pasirinkimo tvarka bei galimybės.
Protokolas 2018-02-23,Nr. SF-21-60
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos I kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta 2017-18 mm. 1 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų organizavimas bei pavasario semestro klinikinės praktikos
organizavimo tvarka.
Protokolas 2018-02-27,Nr. SF-21-63
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos II kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta 2017-18 mm. 2 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų ir klinikinės praktikos organizavimas bei pavasario semestro
klinikinės praktikos organizavimo tvarka.

5.

„Akušerijos“ SPK pirmininkės 2017-18 m.m.
susitikimas su LSMU Studentų
atstovybės į SPK deleguotomis
studentėmis
dėl
studentų
grįžtamojo ryšio aptarimo apie
studijų organizavimą.

Dr. Alina
Vaškelytė

Akušerijos SPK narių, programoje dėstančių dėstytojų ir visų kursų
studentų susitikimas vyks Kovo mėn. 9d. 13 val., kurio metu bus aptartas
Akušerijos programos studijų proceso organizavimo optimizavimas.
Veikla vykdoma
Protokolas 2017-09-27, Nr. SF-21-15a.
„Akušerijos“ SPK pirmininkės susitikimas su LSMU Studentų atstovybės į
SPK deleguotomis studentėmis dėl jų veiklos ir funkcijų komitete. Studentė
Judita Aniulytė atstovaus Akušerijos programos 3 ir 4 kursų studentus;
Miglė Gumuliauskaitė atstovaus Akušerijos programos 1 ir 2 kursų
studentus SPK, ir abi kartu bendradarbiaus su visų kursų studentais bei
SPK.
Protokolas 2017-10-31,Nr. SF-21-26
2

6.

Studentų mobilumo skatinimas Iki 2018-06-31
dalyvaujant Erasmus+ programoje,
šalių partnerių organizuojamose
Intensyviosiose programose (IP)
bei kitų šalių atvykusių dėstytojų
vedami mokymai studentams.

SPK

Susitikimas su Akušerijos programos studentėmis SPK narėmis Judita
Aniulyte ir Migle Gumuliauskaite Akušerijos studijų programos studentų
grįžtamojo ryšio apie studijų proceso organizavimą aptarimui.
Veikla vykdoma
Studentų mobilumo skatinimas:
- Akušerijos 2 kurso – studentė M. Gumuliauskaitė laimėjo stipendiją
praktikai pagal ERASMUS+ programą kitiems mokslo metams
- Akušerijos 4 kursas – studentė A. Mikalauskaitė laimėjo praktikai pagal
ERASMUS+ programą .
- 2017.09.07d. prof. Billie Hunter iš Cardiffo universiteto pristatė
akušerijos srities statistiką Velse, bendruomenės akušerių veiklą, Cardiffo
universitetą bei akušerijos studijas, bendradarbiavimą su PSO, mokslinių
tyrimų galimybes akušerijoje srityje. Dalyvavo Akušerijos programos 3 ir
4 kursų studentai.

7.

„Akušerijos“ studijų programos Iki 2018-06-31
viešinimas aukštojo mokslo studijų
mugėse,
susitikimuose
su
moksleiviais

SPK

2017.11.09d. Šefildo Halam universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorė
Hora Soltani bei lektorė Cath Burke. Viešnios supažindino su vykdomų
mokslinių tyrimų temomis, projektais bei kitomis veiklos sritimis, pabrėžė
bendradarbiavimo su kitais universitetais, ligoninėmis svarbą. Buvo aptarta
bendruomenės akušerių veiklą, pristatytas simuliacijų, išmaniųjų
technologijų naudojimas studijų procese Šefildo Halam universitete.
Dalyvavo Akušerijos programos 1-4 kursų studentai.
Veikla vykdoma
„Akušerijos“ programos studentai Rugilė Paužaitė, Greta Aganauskaitė,
Miglė Gumuliauskaitė, Raminta Margytė, Gabija Šepetytė, Kornelija
Vipartaitė dalyvavo:
- Aukštojo mokslo studijų mugėse:
2018 sausio 17 d. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje aukštųjų mokyklų studijų
mugėje,
2018 vasario 8-10 d. studijų mugėje „Studijos 2018“ vykusioje Vilniuje
parodų ir kongresų centre „Litexpo;
- LSMU „Atvirų durų dienoje“ - 2017 lapkričio 24 d.
Dalyvavo dėst. A. Vaškelytė; I. Poškienė ir studentės Judita Aniulytė, Rūta
Čibirkaitė ir Miglė Gumuliauskaitė.

Protokolas 2017-10-31,Nr. SF-21-26
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Susitikimas su Akušerijos programos studentėmis SPK narėmis Judita
Aniulyte ir Migle Gumuliauskaite dėl Akušerijos studijų programos
pristatymui skirto filmuko rengimo organizavimas su visų kursų studentais

8.

Studijų programos studijų kokybės Iki 2018-06-31
užtikrinimas ir vertinimas

SPK

Protokolas 2017-12-14,Nr. SF-21-39
Susitikimas su Akušerijos programos visų kursų studentų atstovais Judita
Aniulyte, Migle Gumuliauskaite, Simona Margyte, Raminta Margyte,
Deimante Kasikauskaite ir Ieva Paulauskyte dėl Akušerijos studijų
programos pristatymui skirto filmuko rengimo ir studentų dalyvavimo
Studijų mugėse organizavimo.
Parengtas video filmukas apie studijas Akušerijos programoje, kurį
studentai naudoja pristatydami programą.
Veikla vykdoma
Protokolas 2017-09-28, Nr. SF-21-17
Dėl Akušerijos SPK sudėties papildymo prof. Billie Hunter iš Cardiffo
Universiteto, UK.
LSMU rektoriaus įsakymas 2018.02.02, Nr. SC-1-87.
„Dėl Slaugos fakulteto studijų programų komitetų sudarymo“.
Protokolas 2017-10-31,Nr. SF-21-26
Susitikimas su Akušerijos programos studentėmis SPK narėmis Judita
Aniulyte ir Migle Gumuliauskaite dėl Akušerijos II kurso studentų skundo
ir laiško dalyko „Mikrobiologija. Virusologija. Imunologija“ dėstytojui ir
administracijai dėl dalyko studijų organizavimo tvarkos
Protokolas 2017-11-02,Nr. SF-04-1-32
Susitikimas Akušerijos SPK pirmininkės dr. A. Vaškelytės, Slaugos ir
rūpybos katedros vedėjos doc. A. Blaževičienė, Neonatologijos kl. dėst. N.
Skorobogatovos, Akušerijos ir ginekologijos kl. dėst.: V. Stankevičiūtės, V.
Vaičienės, I. Poškienės, R. Kreipavičienės, D. Ruseckienės, doc. A.
Bartusevičiaus dėl Akušerijos studijų programos studentams skirtų
mokymo priemonių rengimo.
Protokolas 2017-11-02,Nr. SF-21-28
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Akušerijos ir Slaugos SPK Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos
II kurso ir Slaugos studijų programos II kurso studentais ir prof, V.
Veikučiu, kurio metu pristatytas ir aptartas studentų skundas ir laiškas
dalyko „Mikrobiologija. Virusologija. Imunologija“ dėstytojui ir
administracijai dėl dalyko studijų organizavimo tvarkos.
Protokolas 2017-11-07,Nr. SF-04-1-33
Susitikimas Akušerijos SPK pirmininkės dr. A. Vaškelytės, Slaugos ir
rūpybos katedros vedėjos doc. A. Blaževičienė, Neonatologijos kl. dėst. N.
Skorobogatovos, Akušerijos ir ginekologijos kl. dėst.: I. Poškienės, R.
Kreipavičienės, A. Smaižienės dėl Akušerijos studijų programos
studentams rengiamų mokymo priemonių formos, turinio ir paskirties bei
autorių aptarimo. Dėst. R. Kreipavičienės dėstomo dalyko Akušerijos
studijų programos studentams „Klinikinių įgūdžių pagrindai“ dalyko
turinyje papildomų temų įtraukimo.
Protokolas 2018-02-20,Nr. SF-21-58
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos IV kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta: 2017-18 mm. 4 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų, klinikinės praktikos organizavimas.
Protokolas 2018-02-22,Nr. SF-21-59
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos III kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta 2017-18 mm. 3 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų, klinikinės praktikos organizavimas. BBD rengimo tvarka ir
darbo mokslinių vadovų pasirinkimo tvarka bei galimybės.
Protokolas 2018-02-23,Nr. SF-21-60
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos I kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta 2017-18 mm. 1 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų organizavimas bei pavasario semestro klinikinės praktikos
organizavimo tvarka.
Protokolas 2018-02-27,Nr. SF-21-63
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos II kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta 2017-18 mm. 2 kurso studentų rudens semestro
5

studijų dalykų ir klinikinės praktikos organizavimas bei pavasario semestro
klinikinės praktikos organizavimo tvarka.
Akušerijos SPK narių, programoje dėstančių dėstytojų ir visų kursų
studentų susitikimas vyks Kovo mėn. 9d. 13 val., kurio metu bus aptartas
Akušerijos programos studijų proceso organizavimo optimizavimas.
-Atnaujinti Akušerijos programos studijų dalykų aprašai, pasikeitus
kontaktinių valandų skaičiui studijų plano 2017-18 mm. visų kursų studijų
dalykuose.

9.

„Akušerijos“ studijų programos Iki 2018-06-31
dėstytojų profesinės bei edukacinės
kompetencijos plėtra.

SPK

- SPK užtikrina ir kontroliuoja, kad būtų parengti ir atnaujinami
studijuojamų dalykų detalieji tvarkaraščiai, būtų prieinami Slaugos ir
rūpybos katedros skelbimų lentoje, First class sistemoje bei atsakinguose
už studijuojamą dalyką padaliniuose, nurodant visą su studijuojamu dalyku
susijusią informaciją.
Veikla vykdoma
- Dėstytojos Ingrida Poškienė ir Laura Malakauskienė 2017-09-24 iki 201709-30 buvo išvykę į Porto universitetą Portugalijoje pagal ERASMUS+
dėstytojų mainų programą.
- 2017.09.07d. prof. Billie Hunter iš Cardiffo universiteto pristatė
akušerijos srities statistiką Velse, bendruomenės akušerių veiklą, Cardiffo
universitetą bei akušerijos studijas, bendradarbiavimą su PSO, mokslinių
tyrimų galimybes akušerijoje srityje. Dalyvavo dėstytojos V. Vaičienė, I.
Poškienė, V. Stankevičiūtė, prof. A. Blaževičienė.
2017.10.03-05. prof. Kay Currie, Glasgow Caledonian University.
Kokybinių mokslo tyrimų metodologija: edukacijos ir tyrimų aspekti.
Dalyvavo visi Slaugos ir rūpybos katedros dėstytojai ir kitų katedrų
dėstytojai.
- 2017.11.09d. Šefildo Halam universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorė
Hora Soltani bei lektorė Cath Burke. Viešnios supažindino su vykdomų
mokslinių tyrimų temomis, projektais bei kitomis veiklos sritimis, pabrėžė
bendradarbiavimo su kitais universitetais, ligoninėmis svarbą. Buvo aptarta
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bendruomenės akušerių veiklą, pristatytas simuliacijų, išmaniųjų
technologijų naudojimas studijų procese Šefildo Halam universitete.
Viešnioms akušerijos studijas LSMU pristatė Akušerijos ir ginekologijos
klinikos vadovė R. J. Nadišauskienė bei dėstytojos I. Poškienė ir L.
Malakauskienė. Dalyvavo dėstytojos A. Vaškelytė, R. Kreipavičienė, V.
Stankevičiūtė, prof. A. Blaževičienė,

10.

„Akušerijos“ studijų programoje dėstantys dėstytojai dalyvavo edukacinės
kompetencijos kėlimo kursuose LSMU:
- 2017.10.03-05. Kokybinių mokslo tyrimų metodologija: edukacijos ir
tyrimų aspektas I. (Qualitative Research Methodology. Lecture: prof. Kay
Currie, Glasgow Caledonian University). Dalyvavo visi Slaugos ir rūpybos
katedros dėstytojai ir kitų katedrų dėstytojai.
- 2017.12.1-2d. "Diplomats for life : The 2nd Baltic sea symposium on
simulation and virtual reality for education in health care and patient
safety". Dalyvavo doc. A. Bartusevičius, doc. E. Bartusevičienė, D.
Ruseckienė, R. Kreipavičienė, dr. A. Vaškelytė, doc. A. Blaževičienė.
- 2018.01.13-14 d. Įrodymais pagrįstos medicinos pradmenys". Dalyvavo
doc. A. Bartusevičius.
- 2018.02.27-03.27d. "TTT praktikumas - praktikos vadovų mokymas ir
mokymo profesionalumas: EFFECT - veiksmingo mokymo(si) klinikinėje
aplinkoje vertinimas. Dalyvavo doc. A. Bartusevičius.
- 2017.11.16-2018.01.11d. Modulio Tutorių rengimas (I pakopa). Dalyvavo
dėst. Laura Malakauskienė.
Studijų planų atnaujinimas ir Iki 2018-06-31. Dr.
Alina Veikla vykdoma
keitimas pagal poreikį.
Vaškelytė
Protokolas 2017-09-14, Nr. SF-21-08
Studijų programos atnaujinimas
SPK
„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2018/2019 m.m. svarstytas
pagrįstas į studentą orientuotų
SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
studijų principais.
taryboje 2017-10.12, Nr. SLF-17-13.
2017-18 m.m 1 kurse dalyką „Klinikinių įgūdžių pagrindai“ pradėjo dėstyti
dėstytoja akušerė Ramunė Kreipavičienė.
3 kurse dalyką „Akušerio darbo vietos organizavimas ir inovacijos“ dėsto
dėstytoja akušerė Dangyra Ruseckienė.
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2017-18 mm. pradėtas dėstyti naujas multiprofesinis dalykas
Tarpprofesinis bendravimas kuriame kartu mokosi medicinos, slaugos,
ergoterapijos, kineziterapijos studentai.

11.

Akušerijos
veikla.

mokslinio

būrelio Iki 2018-06-31. Studentė
Judita
Aniulytė

Atnaujinti Akušerijos programos studijų dalykų aprašai, pasikeitus
kontaktinių valandų skaičiui studijų plano 2017-18 mm. visų kursų
dalykuose.
Veikla vykdoma
- 2017.09.25d. LSMU Studentų mokslinės draugijos (SMD) Akušerijos
būrelio susitikimas su Karališkosios Londono ligoninės Barkentaino
gimdymo centro vyr. akušere Renata Grėbliūniene. Susitikimo metu R.
Grėbliūnienė pasidalino patirtimi apie savarankišką akušerės darbą, darbo
organizavimą gimdymo centre, tęstinę akušerinę priežiūrą nuo pat nėštumo
pradžios iki pogimdyminio laikotarpio, gimdymą vandenyje, gimdymą
namuose bei kitas veiklos sritis. Susitikime dalyvavo Akušerijos būrelio
nariai ir dėstytojos R. Kreipavičienė, D. Ruseckienė, V. Stankevičiūtė bei
Lietuvos Akušerių sąjungos prezidentė I. Joneliūnienė.
- 2018.01.22d. Studentų mokslinės draugijos (SMD) Akušerijos būrelio
susitikimas su Karališkosios Londono ligoninės Barkentaino gimdymo
centro vyr. akušere Renata Grėbliūniene. Akušerė skaitė viešą paskaitą
tema „Gimdymo vandenyje praktiniai pagrindai“. Paskaitoje dalyvavo
Akušerijos būrelio nariai bei LSMUL Kauno klinikų akušerijos ir gimdymo
skyrių akušerės.

„Akušerijos” studijų programos SPK pirmininkė

dr. Alina Vaškelytė

Pristatyta LSMU MA Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2018 m. .................. d., protokolo Nr. SLF-
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