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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
ERGOTERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO (SPK)
VEIKLOS TARPINĖ ATASKAITA 2017/2018 m. m.

Eil.
Nr.
1.

2.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas

Ataskaitos už „Ergoterapijos” studijų programos
komiteto veiklą 2016/2017 m. m. parengimas ir
tvirtinimas

Iki 2017-10-10

„Ergoterapijos” studijų programos komiteto

Iki 2017-10-10

Vykdytojai
SPK

„Ergoterapijos” studijų programos eigos ir

studentų pasiekimų vertinimo rezultatų
peržiūrėjimas

SPK patvirtinta 2017-09-28 Nr. SF-21-16;
Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2017-10-12 protokolo
Nr. SLF-17-13.

SPK

2017/2018 m. m. veiklos plano parengimas ir
tvirtinimas
3.

Įvykdymas/ Protokolo nr.

SPK patvirtinta 2017-09-28 Nr. SF-21-16;
Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2017-10-12 protokolo
Nr. SLF-17-13.

Iki 2017-10-30
Iki 2018-02-29

SPK

Atsižvelgiant į bendrųjų studijų reikalavimų aprašo
patvirtinimą (2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1168) ir jo
keliamus reikalavimus, studijų planuose (2018/2019 m.
m.) keičiamas kontaktinių valandų skaičius studijų
planuose II ir IV kursuose.
Ergoterapijos I kurso studijų plane rudens semestre yra
atliekamas keitimas studijų dalyko „Mokymo metodai
ergoterapijoje“6 kreditai – keičiamas į studijų dalyką
„Sociologija“ 3 kreditai ir kiti 3 kreditai pridedami
išplečiant
modulį
„Ergoterapijos
teorijos
ir
modeliai“(rudens semestre). Studijų plano 2018-2019
m.m. projekte keičiasi atsakingas dėstytojas už

4.

„Ergoterapijos” studijų programos 2018/2019 m.

praktikas I; III; IV; V, vietoje dėstytojo dr. Sigito
Mingailos bus atsakinga asist. Erika Endzelytė.
Papildomųjų studijų programos „Ergoterapija“ studijų
plano (1 metai 60 kreditų) 2018-2019 m. m. keitimai
nenumatyti, studijų planas papildytas studijų dalykų
kodais.
Pirmosios pakopos studijų programos Ergoterapija
(anglų kalba) I kurso rudens semestre studijų dalykas
„Mokymo metodai ergoterapijoje“ 6 kreditai –
keičiamas į studijų dalyką „Sociologija“ 6 kreditai.
SPK patvirtinta 2017-09-13 Nr. SF-21-07

Iki 2017-09-30

SPK

iki 2017-12-30

SPK

Ergoterapijos IV kurso modeliai parengti ir atitinka
probleminio mokymo reikalavimams, aprašai parengti
lietuvių ir anglų kalbomis.

Iki 2018-06-30

SPK

2017m. spalio 5 d. įvyko pirmasis susirinkimas, kurio
metu susipažinimas su naujais nariais;
būrelio
pristatymas naujiems nariams; veiklos plano aptarimas,
sudarymas ir organizavimas tolimesnės veiklos.
2017m. spalio 27 d. minimas ergoterapijos diena.
Nuo 12 iki 14 val. informacijos pateikimas apie
ergoterapiją PLC ,,Mega“ lankytojams; nuo 17 val.
vyko Koncertas paminėti Pasaulinę erogterapijos dieną.
2017m. spalio 19 d. susirinkimas-seminaras skirtas
paminėti Dauno sindromo mėnesį. Seminaro tema:
,,Dauno sindromas ir ergoterapija“ Seminaro metu buvo
skaitomi pranešimai apie Dauno sindromą ir
ergoterapijos galimybes.
2017m. lapkričio 13 d. konferencija kartu su SMD
Endokrinologijos būreliu ,,Cukrinio diabeto prevencija
ir gydymas“. ,,Ergoterapija sergantiems cukriniu
diabetu“.
2017m. gruodžio 14 d. konferencija ,,Ergoterapijos
naujovės“. Konferencijos metu: Pristatomi nauji
moksliniai tyrimai atlikti ergoterapijoje; Pristatomi

m. studijų planų aptarimas ir tvirtinimas
5.

„Ergoterapijos” studijų programos IV kurso

modulių parengimo ir atitikimo probleminio
mokymo reikalavimams kontrolė; aprašų
parengimas anglų kalba
6.

„Ergoterapijos” mokslinio būrelio veikla

7.

Sutarčių Erasmus + mainų programos rėmuose ir
profesinio bendradarbiavimo plėtra. Ergoterapijos

Nuolat

SPK

programoje dėstytojų ir studentų mainams;
La Coruna universitetas (Ispanija) „Ergoterapijos studijų
programoje dėstytojų mainams;
Coventry universitetas (Airija) „Ergoterapijos studijų
programoje dėstytojų mainams.

studijų programos tarptautiškumo didinimas. Didinti
atvykstančių ir išvykstančių ergoterapijos studentų
skaičių pagal Erasmus + mainų programą

8.

Susitikimo su „Ergoterapijos” studijų programos
studentais organizavimas ir studijų eigos
aptarimas

vieninteliai pasaulyje lietuvės sukurti 3D įtvarai;
Ergoterapeutės darbas Kanadoje vaikų reabilitacijoje
2017m. gruodžio 20 d. Kalėdos kartu su pacientais.
Pasirašyta naujos Erasmus +sutartys:
Malagos universitetas (Ispanija); Ergoterapijos studijų

Iki 2018-01-31
Iki 2018-06-30

SPK

Susitikimas su pirmosios studijų pakopos studijų
programos "Ergoterapija" studentais aptarti studijų eigą
ir kitus klausimus vyko 2018-03-06; SPK protokolo Nr.
SF 21-67
1.
Pirmo kurso studentai teigė, jog yra patenkinti
studijų kokybe, bet daug priekaištų turi studijų
tvarkaraščiui: „Apie paskaitas (anatomijos, kalbų)
sužinome iš vakaro“, „negalime planuoti savo laiko“, jie
džiaugėsi, jog iš karto gali pritaikyti paskaitose įgytas
žinias praktikoje. Pirmo kurso studentai išsakė, jog
„Anatomijos“ dalyko metu per trumpą laiką turi
įsisavinti labai didelį kiekį informacijos, norėtų dalyką
mokytis ilgiau. Pirmo kurso studentai, išgirdę praeitų
metų studentų pastabas teigė, jog Lotynų kalbos
dėstymas nepasikeitė, tačiau džiaugėsi Š. Klizo
(Psichologija) paskaitomis, kurios buvo įdomios, taip
pat liko patenkinti Anglų kalbos paskaitų lygiu.
2.
Antro kurso studentai studijų kokybe yra
patenkinti, tik studijų tvarkaraštį norėtų žinoti iš anksto
(„ne prieš dieną ar savaitę“).
3.
Trečio kurso studentai taip pat skundėsi paskaitų
tvarkaraščiu (jis keičiasi tą pačią dieną). Teigė negavę
dalyko „Žmogaus veikla ir aplinka“ kontaktinių
valandų, kiek jų priklauso. Trečio kurso studentai
išsakė, jog studijų metu mokosi daug dalykų, kurių
neturi kompetencijos atlikti (masažas, sąnarių
mobilizacija ir pan.). Trečio kurso studentai teigė, jog
įvairių dalykų metu kartojasi medžiaga, mokosi dalykus
kuriuos jau yra girdėję, kad mokymo metu daug

dėstoma apie viršutinę galūnę ir mažai dėmesio
skiriama apatinei galūnei. Išsakė, jog paskaitų metu
norėtų įgyti daugiau praktinių tam tikrose srityse. Trečio
kurso studentai pasiūlė dalyką „Defrencinis mokymas“
įtraukti kaip privalomą, taip pat norėtų paskaitų apie
verslumą, kaip pristatyti save, bei savo siūlomas
paslaugas. Trečio kurso studentai turėjo pastabų
dėstomam dalykui „Sensorinės negalios sukeliamos
problemos ir ergoterapija“ (Veiklos sutrikimai ir
ergoterapija 1), abejojo paskaitų temų pasirinkimu,
norėtų dalyką sutrumpinti, tačiau džiaugėsi, kad aplankė
daug įstaigų. Trečio kurso studentai teiravosi, kodėl
mokėdami už mokslą negauna nemokamų knygų,
aprangos darbui ir pan.
4.
Ketvirto kurso studentai siūlo trumpinti modulio
- "Sergančiųjų psichikos ligomis veiklos problemos ir
ergoterapija" laiką ir dėstyti kaip specifinį dayką
ankstesniuose kursuose, nes norint pasirinkti temą
baigiamąjam darbui trūksta žinių. Studentai džiaugėsi
dalyko metu aplankę įvairias įstaigas ir susipažinę su
darbo specifika, tačiau norėtų konkretesnių, labiau
struktūruotų paskaitų. Ketvirto kurso studentai
džiaugėsi dalyko "Informatika ir mokslinio tyrimo
metodologija" paskaitomis, kurios buvo informatyvios
ir aiškios, gerai išdėstoma informacija, tačiau norėtų,
kad dalykui būtų skiriama daugiau laiko, kadangi
dalykas yra sudėtingas, dviejų savaičių nepakanka.
Ketvirto kurso studentai turėjo pastabų dėl dalyko "
Įrodymais grįsta praktika ergoterapijoje", abejoja jo
praktine nauda, norėtų, kad dalyko metu būtų daugiau
dėstoma apie baigiamojo darbo rengimą (kuo remtis,
kaip cituoti rengiant literatūros analizę). Taip pat
studentai pageidauja dar ankstesniuose kursuose plačiau
susipažinti su kokybinio tyrimo metodika. Ketvirto
kurso studentai teigiamai atsiliepė apie dalyką
"Socialinė medicina ir sveikatos priežiūros valdymas",
dalykas buvo įdomus, naudingas ir reikalingas bendram
išprusimui.

9.

Susitikimo su „Ergoterapijos” studijų programos
dėstytojais organizavimas ir studijų eigos
aptarimas

Iki 2018-01-31
Iki 2018-06-30

SPK

10.

„Ergoterapijos” studijų programos viešinimas

Nuolat

SPK

dalyvaujant aukštojo mokslo mugėse,
susitikimuose su studentais, moksleiviais ir kitais
būdais

„Ergoterapijos” studijų programos komiteto pirmininkė

Susitikimas su pirmosios studijų pakopos studijų
programos "Ergoterapija" dėstytojais aptarti studijų eigą
ir kitus klausimus vyko virtualiai 2018-03-07 SPK
protokolo Nr. SF 21-68.
Dėstytojai, kuriems buvo išsakytos pastabos į jas
stengiasi atsižvelgti, studijų eigai pastebėjimų neišsakė.
Dėstytojai pabrėžė, kad iškilusias su studentais
problemas stengiasi spręsti iš karto, nelaukiant semestro
pabaigos ir aptaria studentams iškylančius klausimus
dėstomų dalykų eigoje.
12.1.Aukštųjų mokyklų studijų mugėje: 2018-01-18
Kauno Žalgirio arenoje ir 2018 vasario 8-9 d. Vilniuje
parodų ir kongresų centre „Litexpo“ buvo pateiktos
Slaugos fakulteto skrajutės su informacija apie
vykdomas magistro studijų programas.
12.2. Atnaujinta informacinė medžiaga ir išleista nauja
skrajutė (2018 m. vasario mėn.) apie SF vykdomas
bakalauro studijų programas.
12.3. Ergoterapijos d4stytojai ir studentai vyko 5 šias
mokyklas: Panevėžio 5-toji gimnazija - Ugnė Viržinaitė
ir Eivilė Verb (2017-11-21)
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija - Rūta Bučinskaitė
(2017-11-28)
Marijampolės Sūduvos gimnazija - Rūta Bučinskaitė
(2017-12-05)
Kėdainių Atžalyno gimnazija - Rūta Bučinskaitė (201712-18)
12.4. 2016-11-24 LSMU „Atvirų durų dienos“
pristatyta „Ergoterapijos” studijų programa - Studentė
R. Bučinskaitė
prof. Daiva Petruševičienė

