PATVIRTINTA:
LSMU MA SF dekanė
Prof. Jūratė Macijauskienė
2018 spalio 16 d.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
Antrosios studijų pakopos „ SVEIKATINIMAS IR REABILITACIJA“ (SIR)
studijų programos komiteto (SPK) VEIKLOS PLANO ATASKAITA už 2017/2018 m. m.

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 2018-06-30

Atsakingas asmuo

Vykdantys asmenys

Veiklos būklė/
Protokolo Nr.
Veikla įvykdyta. 2017-09-27 protokolo
Nr. SF-21-15. Patvirtinta SF tarybos
posėdyje 2017-10-12 protokolo Nr. SF17-13

dr. Lina
Leimonienė

SPK

dr. Lina
Leimonienė

SPK, derindamas su
1.1 2017-09-14 protokolo Nr. SF-21-09.
programą
Nutarta: atsižvelgiant į bendrųjų
vykdančiais padaliniais,
studijų reikalavimų aprašo
dėstytojais, studentais.
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).

SPK

1.2 2017-12-08 protokolo Nr. SF-21-35.
Svarstyta ir pritarta specializacijos
„Ergoterapija bendruomenėje“
pakeitimui į „Išplėstinė ergoterapija“
(keisis pavadinimas ir specializacijos
tematika, kuri, manoma bus
aktualesnė nei iki šiol). Tai
atliekama dėl: mažėjančio skaičiaus
studentų, kurie renkasi šią
specializaciją, dėl neegzistuojančios
sistemos, kuri leistų ergoterapeutams
dirbti bendruomenėje.
1.3 2018 vasario 2 d. LSMU Rektoriaus
įsakymu Nr. SC-1-87 buvo pakeista
SPK sudėtis: vietoj dr. S. Mingailos
komiteto nare paskirta dr. V.
Repšaitė (dabar Kaktienė) iš Sporto
instituto.
1.4 Nuo 2018-02-01 buvo
bendradarbiaujama su Stasio
Lozoraičio senjorų akademija.
Dviejų specializacijų studentai skaitė
paskaitas ir vedė praktinius
užsiėmimus senjorams.

SPK

1.5 2018-03-01 protokolo Nr. SF-21-65
Nutarta pritarti Sveikatos vadybos
katedros pasiūlyto pasirenkamojo
dalyko „Verslumas biomedicinoje“
įtraukimui į SIR studijų programą
2018 rudens semestre.

2. Kartą per semestrą, organizuoti studijų eigos
aptarimą SPK su SA atstovais, studentais,
dėstytojais, programą vykdančių padalinių
atstovais, soc. partneriais apie iškilusias
problemas, siūlomus problemų sprendimo
būdus;

SPK, dekanė,
kvalifikacine komisija

2.1 2017-10-18 protokolo Nr. SF-21-23.
Svarstyta Mokslo tiriamojo darbo
vykdymo tvarka. Nuspręsta, kad
magistrantai renkasi mokslinio darbo
vadovą iš padalinio, kuriame vyksta
specializacijos studijos. Tik
išskirtiniais atvejais (pateikus
motyvuotą paaiškinimą), leidžiama
rinktis vadovą iš kito padalinio.

3. Kartą per semestrą organizuoti susitikimą
SPK, fakulteto dekanės, dėstytojų su
studentais.

SPK, studentai

3.1 2018-02-15 protokolo Nr. SF-21-57
Posėdyje dalyvavo tik 3 studentai.
Aptarti studijų vertinimo 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
daugiau praktikos darbų, sudaryta
sutartis su Senjorų akademija, kur
studentai galės praktikuotis su
vyresnio amžiaus asmenimis.
Dėstytojų nuomone, kai kurios
pastabos kontraversiškos: vienur

pateikiama kaip teigiamas dalykas,
kitur jau kaip neigiamas.

4. SIR studijų programos absolventų apklausos
apie studijas bei jų organizavimą atlikimas ir
analizavimas

SPK, studentai,
dėstytojai

3.2 2018-06-18 protokolo Nr. SF-21-97.
Diskutuota apie tai, kad ne iš visų
studentų gaunamas atgalinis
grįžtamas ryšys apie studijų kokybę.
Galbūt tikslinga turėti studijų
kuratorių, kuris domėtųsi studentų
rūpesčiais (tik klausimas ar bus
norinčių dar papildomai eiti šias
pareigas?). „Ar sunkinti studijas, ar
lengvinti, kad daugeliui studentų (tai
ypač aktualu baigusiems kitus
universitetus) tiktų ir nebūtų
priekaištų“ - dalyvavusių studenčių
nuomone, „jokiu būdu negalima
lengvinti, norint siekti ir išlaikyti
aukštą studijų lygį“. Plačiau taikyti
Moodle sistemą.

SPK, dekanė

3.3 2018-07-02 protokolo Nr. SF-21-99.
Dekanei pristatyta I kurso
magistrantų pavasario semestro
studijų dalykų kokybės vertinimo
anketos rezultatai. Nutarta pagalvoti
apie vertinimo metodų įvairovę.
Paraginti dėstytojus siūlyti temas
seminarams jų pedagoginiam darbui
reikalingų kompetencijų įgijimui,
tobulinimui.

SPK

4.1 2018 m. programą baigusių
absolventų anketinės apklausos

analizė 2018-02-15 protokolo Nr.
SF-21-57. Stipriosios pusės: kai
kurių dalykų naudingumas, ypač
specializacijos 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.
Studijų programos kokybės užtikrinimas ir
vertinimas:
1. Studentų anoniminės apklausos apie
studijuojamus dalykus anketos turinio
peržiūra bei koregavimas, studentų atliktų
apklausų vertinimas.

Iki 2018-12-30

dr. Lina
Leimonienė

SPK, studentės

1.1 Atlikta II kurso studentų anketinė
apklausa apie rudens semestro
studijų kokybę (2017 m. gruodžio
mėn.). Studentai išsako: daug
individualių darbų, per mažai
praktikos darbų, kai kuri medžiaga
kartojasi su bakalauro studijose
girdėta informacija. Anketos
rezultatai pateikti dalykus
dėsčiusiems dėstytojams, SPK,
studentams (virtualiai)
1.2 Atlikta I kurso studentų anketinė
apklausa apie rudens semestro
studijų kokybę (2018 m. vasario
mėn.). Studentai išsako: daug
individualių darbų ir atsiskaitymų,

per mažai praktikos darbų, kai kuri
medžiaga kartojasi su bakalauro
studijose girdėta informacija, ne
visada pateikiama medžiaga į FC,
aiškiau pateikti dalyko, kaupiamųjų
vertinimų kriterijus, tai padaryti iš
anksto. Studentai išsakė ir gerų
žodžių apie dėstytojų bendravimą,
kompetenciją, įdomias paskaitas,
praktikinius užsiėmimus. Anketos
rezultatai pateikti dalykus
dėsčiusiems dėstytojams, SPK,
studentams susitikimo su SPK metu
(dalyvavo 3 studentai. 2018-02-15
protokolo Nr. SF-21-57 )

2. Kontroliuoti studijuojamų dalykų detalius
tvarkaraščius bei užtikrinti informacijos
prieinamumą talpinant juos intranete
Firstclass sistemoje bei atsakinguose už
studijuojamą dalyką padaliniuose, nurodant
visą su studijuojamu dalyku susijusią
informaciją.

SPK

1.3 2018 m. gegužės mėnesio pabaigoje
buvo atlikta I kurso magistrantų
apklausa apie pavasario semestre
studijuotus dalykus. Apklausos
rezultatai aptarti posėdyje su
dėstytojais ir studentais 2018-06-18
protokolo Nr. SF-21-97

Studentės iš SPK

2.1 First Class sistema būtų efektyvesnė,
jeigu už studijuojamus dalykus
atsakingi dėstytojai būtų labiau linkę
ja naudotis, ne visi dėstytojai
pateikia studijuojamą medžiagą,
Žinoma, viena to priežasčių yra ta,
kad ir patys studentai prašo dėstytojų
tarpininkavimo per jų susikurtas
elektroninio pašto paskyras, kas
daugeliui atrodo paprasčiau negu

pati First Class sistema. Žinoma yra
dėstytojų, kurie naudojasi tiek First
Class sistema, tiek ir elektroninio
pašto sistema.

Studijų programų viešinimas bei plėtra:
1. Dalyvavimo aukštojo mokslo studijų mugėse
organizavimas.

Reguliariai

dr. Lina
Leimonienė

SPK, programos
dėstytojai ir studentai

1.1 Aukštųjų mokyklų studijų mugėje:
2018-01-17 Kauno Žalgirio arenoje
ir 2018-02-09 Vilniuje parodų ir
kongresų centre „Litexpo“ buvo
pateiktos Slaugos fakulteto skrajutės
su informacija apie vykdomas
programas.

Programos dėstytojos

1.2 2017-09-04-08 dienomis
Reabilitacijos klinikos dėstytojos
doc. I. Rimdeikienė ir dr. E.
Jazepčikienė viešėjo Ispanijos
universitete (UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO), kur buvo
pristatytos studijų programos
„Kineziterapija“ ir „Sveikatinimas ir
reabilitacija“.

SPK, studentai

1.3 2018-02-21 FF 205 auditorijoje buvo
pristatyta antrosios pakopos studijų
programa „Sveikatinimas ir
reabilitacija“ LSMU
„Kineziterapijos“ ir „Ergoterapijos“
studijų programų ketvirto kurso
studentams. Pristatyta informacija
patalpinta į FC.

2. Informacinių stendų, kurie atspindėtų
specializacijos savitumą, ruošimo bei leidybos
organizavimas

Tarptautiškumo didinimas:
1. Galimybė pasikviesti užsienio dėstytojus bei
mūsų dėstytojams ir studentams išvykti pagal
Erasmus + mainų programą.

2.1 Atnaujinta informacinė medžiaga ir
išleista nauja skrajutė (2018 m.
vasario mėn.) apie SF vykdomas
magistrantūros studijų programas.
Informacinė medžiaga atnaujinta ir
LSMU tinklalapyje.
Iki 2018 m. gruodžio
mėn.

dr. Lina
Leimonienė

SPK, programos
dėstytojai

1.1 2018 m. balandžio 19-24 d. LSMU
Sporto instituto lektorė dr. Agnė
Slapšinskaitė skaitė paskaitas
Ispanijos Cheronos universitete.
1.2 2018 m. birželio 27 d. Sporto
institute svečiavosi prof. dr.
Wolfgang I. Schöllhorn (Johannes
Gutenberg University of Mainz,
Germany) ir skaitė paskaitą
„Diferencinio mokymo taikymas
sveikatos moksluose”.
1.3 Peržiūrėjus LSMU akademinio
mobilumo tarptautinių partnerių
sąrašą (nuo 2018-05-24 iki 2018-0930 ), skirtą Slaugos fakultetui buvo
rasta 38 pozicijos, kur studentai gali
vykti slaugos, akušerijos
reabilitacijos (kodas 0915)
studijoms. Dalis universitetų turi
panašaus pobūdžio magistro laipsnio
programas, bet tik tos šalies gimtąja
kalba arba nepateikia duomenų apie
kalbą. Dėl tarpuniversitetinio
bendradarbiavimo suformuotos
užklausos ir parašyti laiškai Rygos

(Latvija), Prahos (Čekija) bei
Salfordo (Anglija) universitetams.
Gauti atsakymai iš Salfordo – jie
šiuo metu nenori bendradarbiauti.
Rygos universitetas žadėjo išsamesnį
atsakymą po spalio 15 d. Iš Prahos
kol kas atsakymo nesulaukta.
Studijų programos planų 2019/2020 m. m.
parengimas ir teikimas tvirtinti SF taryboje

Iki 2018 m. rugsėjo
15 d.

dr. Lina
Leimonienė

SPK

Veikla įvykdyta. Studijų planai
2019/2020 m. m. svarstyti SPK posėdyje
2018-05-24 protokolo Nr. SF- 21-85.
Nutarta nekeisti studijų plano struktūros,
o peržiūrėti baigiamojo darbo rengimo
planą, sugriežtinti jo laikymąsi.
Peržiūrėti dalykų turinį.
Studijų planai 2019/2020 m. m.
pristatyti ir patvirtinti SF tarybos
posėdyje 2018-09-25 protokolo Nr. SF9-6

SPK 2017/2018 m. m. veiklos ataskaitos
pristatymas ir SPK veiklos plano 2018/2019 m.
m. svarstymas

Iki 2018 m. spalio
mėn.

„Sveikatinimas ir reabilitacija“ SPK pirmininkė

dr. Lina
Leimonienė

SPK

dr. Lina Leimonienė

Pristatyta LSMU MA Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2018 m. spalio 16 d. Protokolo Nr. SF-9-7

2018-10-10 virtualus posėdis, protokolo
Nr. SF-21-17

