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Veiklos sritys
Ataskaitos už SPK veiklą 2016/2017 m. m.
paruošimas ir SPK veiklos plano 2017/2018 m.
m. parengimas ir teikimas SF tarybai tvirtinti
Studijų programos eigos kontrolė:
1. Kartą per semestrą peržiūrėti studijų
programos eigą ir studentų pasiekimų
vertinimo rezultatus, esant reikalui inicijuoti
dalykų (modulių) tobulinimą;

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2017-09-28

Iki 2018-01-31
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SPK, derindamas su
programą
vykdančiais padaliniais,
dėstytojais, studentais.

Veiklos būklė/
Protokolo Nr.
Veikla įvykdyta. 2017-09-27 protokolo
Nr. SF-21-15. Patvirtinta SF tarybos
posėdyje 2017-10-12 protokolo Nr.
SLF-17-13.
1.1 SPK 2017-09-14 protokolo Nr. SF21-09. Nutarta: 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 – 1
kreditą prilyginant 6 kontaktinėms
valandoms (vietoje 8):
1.2 SPK 2017-12-08 protokolo Nr. SF21-35. Svarstyta ir pritarta šakos
Ergoterapija bendruomenėje
pavadinimo pakeitimui į Išplėstinė

ergoterapija (keisis ir šakos tematika,
kuri, manoma bus aktualesnė nei iki
šiol). Tai atliekama dėl: mažėjančio
skaičiaus studentų, kurie renkasi šią
šaką, dėl neegzistuojančios sistemos,
kuri leistų ergoterapeutams dirbti
bendruomenėje.
1.3 Nuo 2018-02-01 bus
bendradarbiaujama su Stasio
Lozoraičio senjorų akademija.
Dviejų šakų studentai skaitys
paskaitas ir ves praktinius
užsiėmimus senjorams.
1.4 2018-03-01 SPK protokolo Nr. SF21-65. Nutarta pritarti Sveikatos
vadybos katedros pasiūlyto
pasirenkamojo dalyko „Verslumas
biomedicinoje“ įtraukimui į SIR
studijų programą 2018 m. rudens
semestre.
2. Kartą per semestrą organizuoti SPK
susitikimą su fakulteto dekane, dėstytojais ir
studentais.

2.1 SPK susitikimas su dekane ir
baigiamųjų darbų kvalifikacine
komisija 2017-10-18, protokolo Nr.
SF-21-23. Svarstyta mokslo
tiriamojo darbo vykdymo tvarka.
Nuspręsta, kad studentai renkasi
baigiamojo darbo vadovą iš
padalinio, kuriame vyksta
specializacijos studijos. Tik
išskirtiniais atvejais (pateikus SPK ir
dekanei motyvuotą paaiškinimą),
leidžiama rinktis baigiamojo darbo
vadovą iš kito padalinio.

2.2 SPK susitikimas su studentais
(dalyvavo 3 studentai) 2018-02-15
protokolo Nr. SF-21-57. Aptarti
anketos duomenys. Patys studentai
išsakė, kad daliai studentų trūksta
motyvacijos studijuoti, todėl
apklausų metu išryškėja
nepasitenkinimo, ar nusivylimo
studijomis jausmas. Dėl pastabos,
kad per daug atsiskaitymų,
studentams buvo priminta apie tai,
kad studijose net 70 proc. skiriama
savarankiškam darbui, todėl
užduotys ir atsiskaitymai yra
reikalingi, tam, kad įvertinti kas
nuveikta ir sužinota. Siekiant
padidinti praktinių užsiėmimų
skaičių, sudaryta sutartis su Senjorų
akademija. Dėstytojų nuomone, kai
kurios pastabos kontraversiškos:
vienur pateikiama kaip teigiamas
dalykas, kitur jau kaip neigiamas.
Dalyko dėstytojus labai nemaloniai
nustebino pasakymai: “Nepagarba,
išskirstymas“, „Ne visi dėstytojai
geranoriškai sutarė su studentais“,
todėl jie prašytų studentų plačiau
pakomentuoti tokias pastabas.
3. SIR studijų programos absolventų apklausos
apie studijas bei jų organizavimą atlikimas ir
analizavimas

3.1 SPK posėdis 2018-02-15 protokolo
Nr. SF-21-57. 2018 m. programą
baigusių absolventų anketinės
apklausos analizė. Stipriosios pusės:
kai kurių dalykų naudingumas, ypač

Studijų programos viešinimas bei plėtra:
1. Dalyvavimo aukštojo mokslo studijų mugėse
organizavimas.
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studentai
SPK ir studentai

šakos dalykų, pasirenkamųjų dalykų;
kompetetingi dėstytojai. Silpnosios
pusės: besikartojanti medžiaga, per
mažai praktikos darbų, dviguba
sistema: studijų knygelės ir el.
sistema, per mažai laiko baigiamojo
darbo rašymui, per daug
atsiskaitymų. Pasiūlymai: mažiau
darbo su straipsniais, ir daugiau
praktikos; vengti studijų medžiagos
atsikartojamumo, studijas vertinti
kompleksiškai.
1.1 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.
1.2 2017 m. rugsėjo 04-08 dienomis
Reabilitacijos klinikos dėstytojos
doc. I. Rimdeikienė ir dr. E.
Jazepčikienė viešėjo Ispanijos
universitete (UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO), kur buvo
pristatyta ir studijų programa
Sveikatinimas ir reabilitacija.
1.3 2018-02-21 FF 205 auditorijoje buvo
pristatyta SIR programa 4 kurso
kineziterapijos ir ergoterapijos
programų studentams. Pristatyta
informacija patalpinta į FC.

2. Informacinių stendų, kurie atspindėtų
specializacijos savitumą, ruošimo bei leidybos
organizavimas
Išplėstinio posėdžio suorganizavimas su Karjeros
centru, soc. partneriais bei darbdaviais dėl
darbuotojų poreikio ir naujų veiklos krypčių.
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Tarptautiškumo didinimas:
1. Galimybė pasikviesti užsienio dėstytojus bei
mūsų dėstytojams ir studentams išvykti pagal
Erasmus + mainų programą.

Iki 2018 m. gruodžio
mėn.
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„Sveikatinimas ir reabilitacija“ SPK pirmininkė
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2.1 Atnaujinta informacinė medžiaga ir
išleista nauja skrajutė (2018 m.
vasario mėn.) apie SF vykdomas
magistro studijų programas.
Po pernai metais (2017-16-19)
Karjeros centro suorganizuoto
susitikimo su soc. partneriais, nutarta
bendradarbiauti su Stasio Lozoraičio
senjorų akademija. 2018 m. gegužės
mėn. I kurso magistrantai jau turės
teorinių ir praktinių užsiėmimų su
senjorais.
Tarp LSMU ir UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO pasirašyta
sutartis, kuri galioja iki 2021 metų.
Pagal ją, dėstymui kasmet gali vykti
2 dėstytojai 5 dienų dėstymo vizitui.

