PATVIRTINTA:
LSMU MA SF dekanė
Prof. Jūratė Macijauskienė

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 2017/2018 m. m. parengimas ir
tvirtinimas

Iki 2018-10-10

„Ergoterapijos” studijų programos komiteto

Iki 2018-09-30

Vykdytojai
SPK

„Ergoterapijos” studijų programos eigos ir

studentų pasiekimų vertinimo rezultatų
peržiūrėjimas

SPK patvirtinta 2018-10-11 Nr. SF-21-18;
Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2018-10-16 protokolo
Nr. SF9-7.

SPK

2018/2019 m. m. veiklos plano parengimas ir
tvirtinimas
3.

Įvykdymas/ Protokolo nr.

SPK patvirtinta 2018-10-11 Nr. SF-21-18;
Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2018-10-16 protokolo
Nr. SF9-7.

Iki 2017-10-30
Iki 2018-02-29
Iki 2018-09-30

SPK

3.1.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.
3.2.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).

4.

„Ergoterapijos” studijų programos 2018/2019 m.

Iki 2018-09-30

SPK

m. studijų planų (Lietuvių ir anglų kalba)
aptarimas ir tvirtinimas

5.

„Ergoterapijos” studijų programos IV kurso

Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2018-09-25 protokolo
Nr. SF9-6.

iki 2017-12-30

SPK

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

Iki 2018-06-30

SPK

2017-10-05 įvyko pirmasis 2017 metų susirinkimas,
kurio metu susipažinimas su naujais nariais; būrelio
pristatymas naujiems nariams; veiklos plano aptarimas,
sudarymas ir organizavimas tolimesnės veiklos.
2017-10-27 minimas ergoterapijos diena.
Nuo 12 iki 14 val. informacijos pateikimas apie
ergoterapiją PLC ,,Mega“ lankytojams; nuo 17 val.
vyko Koncertas paminėti Pasaulinę erogterapijos dieną.
2017-10-19 susirinkimas-seminaras skirtas paminėti
Dauno sindromo mėnesį. Seminaro tema: ,,Dauno
sindromas ir ergoterapija“ Seminaro metu buvo
skaitomi pranešimai apie Dauno sindromą ir
ergoterapijos galimybes.
2017-11-13
konferencija
kartu
su
SMD
Endokrinologijos būreliu ,,Cukrinio diabeto prevencija

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

„Ergoterapijos” mokslinio būrelio veikla

3.3.Studijų plano 2018-2019 m. m. projekte keičiasi
atsakingas dėstytojas už praktikas I; III; IV; V, vietoje
dėstytojo dr. Sigito Mingailos bus atsakinga asist. Erika
Endzelytė.
3.4.Papildomųjų studijų programos „Ergoterapija“
studijų plano (1 metai 60 kreditų) 2018-2019 m. m.
keitimai nenumatyti, studijų planas papildytas studijų
dalykų kodais.
3.5.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 2018-09-14 Nr. SF-21-07;

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 (JK) „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

ir gydymas“. ,,Ergoterapija sergantiems cukriniu
diabetu“.
2017-12-14 konferencija ,,Ergoterapijos naujovės“.
Konferencijos metu: Pristatomi nauji moksliniai tyrimai
atlikti ergoterapijoje; Pristatomi vieninteliai pasaulyje
lietuvės sukurti 3D įtvarai; Ergoterapeutės darbas
Kanadoje vaikų reabilitacijoje
2017-12- 20 Kalėdos kartu su pacientais.
2018m. vasario mėn. 14d.
Seminaras ,, Atkurtai
Lietuvai 100“ Ėjimas pas pacientus ir sveikinimas nuo
ergoterapijos studentų. Bei bendravimas kas yra
ergoterapija. Dalyvavimas Prezidentės rengiamoje
iniciatyvoje: ,,Vasario 16 švęsk linksmai ir išradingai“
2018-03- 28 Susirinkimas- seminaras, kurio tema buvo
reumatoidinis artritas ir ergoterapija. Susirinkimo metu
buvo pristatomas Vilim-Ball įrenginys rankų
drebėjimui ir sąstingiui mažinti, reumatoidinio artrito
klinika ir gydymas. Parengtas pranešimas apie
ergoterapiją esant reumatoidiniam artritui.
2018 -04-05 Seminaras-susirinkimas
,,Vaikų
ergoterapija“
2018-05- 29 Jungtinis susirinkimas kartu su vaikųpsichiatrijos būreliu. Susirinkimo tema: ,,ergoterapija
vaikų ir paauglių psichiatrijoje“. Skaitomas pranešimas
apie ergoterapiją psichiatrijoje. Kviestinis svečias:
ergoterapeutė Valda Šližytė
7.1.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
2018-05-11; SPK protokolo Nr. SF 21-82

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

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
2018-05-11; SPK protokolo Nr. SF 21-82
2018-09-18; SPK protokolo Nr. SF 21-08
9.1.Dėstytojai, kuriems buvo išsakytos pastabos į jas
stengiasi atsižvelgti, studijų eigai pastebėjimų neišsakė.
9.2.Dėstytojai pabrėžė, kad iškilusias su studentais
problemas stengiasi spręsti iš karto, nelaukiant semestro
pabaigos ir aptaria studentams iškylančius klausimus
dėstomų dalykų eigoje.
9.3.LSMU, Elgesio medicinos klinika pasiūlė
ergoterapijos III kurso studentams pasirenkamąjį
dalyką, kuris buvo svarstomas SPK ir nutarta, kad
Pasirenkamas dalykas „Įvadas į įsisąmoninimu grįstą
kognityvinę ir elgesio terapiją“ yra tinkamas ir
naudingas pirmosios pakopos studijų programos
„Ergoterapija“ studentams.
9.3.LSMU, Elgesio medicinos klinikos siūloma
Tobulinimosi programa „Įsisąmoninimu grįstos
kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“ yra tinkama
ergoterapijos specialistams.
10.1.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.
10.2. Atnaujinta informacinė medžiaga ir išleista nauja
skrajutė (2018 m. vasario mėn.) apie SF vykdomas
bakalauro studijų programas.
10.3. Ergoterapijos dėstytojai ir studentai vyko į šias
mokyklas:
2017-11-21 Panevėžio 5-toji gimnazija - Ugnė
Viržinaitė ir Eivilė Verb

2017-11-28 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija - Rūta
Bučinskaitė
2017-12-05 Marijampolės Sūduvos gimnazija - Rūta
Bučinskaitė
2017-12-18 Kėdainių Atžalyno gimnazija - Rūta
Bučinskaitė
2018-02-01 Kauno Varpo gimnazija - Rūta Bučinskaitė
2018-02-06 Druskininkų Ryto gimnazija
2018-03-01 Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos
„Romuvos“ padalinys
2018-03-02 Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija Erika Endzelytė
2018-03-12 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
2018-03-12 Mažeikių Gabijos gimnazija – Viktorija
Repšaitė
2018-03-16 Šakių Žiburio gimnazija - Miglė
Nauburaitytė
2018-03-21 Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija Sigitas Mingaila
2018-03-22 Alytaus Jotvingių gimnazija – Justina
Nalivaikaitė
2018-04-10 Garliavos Juozo Lukšos gimnazija – Linas
Šablinskas
2018-04-20 Lazdijų švietimo centras – Linas Šablinskas
2018-04-27 Vilniaus Gabijos gimnazija
2018-05-17 Vilniaus Žirmūnų gimnazija
2018 02 8-10 d. Studijų mugėje „Studijos 2018“,
vykusioje Vilniuje „Litexpo“
2018-02-28
„Ateitį planuok šiandien“ (Karjeros
dienos)
10.4. LSMU „Atvirų durų dienos“ 2017-11-24.
Pristatyta „Ergoterapijos” studijų programa - Studentė
R. Bučinskaitė
10.5. Ergoterapijos studijų programos dėstytoja Erika
Endzelytė 2018 m. gegužės 21-25 d. dalyvavo
Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika). Stendinis
pranešimas "Independence and quality of life changes
after applied occupational therapy for patients with
Parkinson‘s disease".

10.6. Ergoterapijos studijų programos dėstytojas Sigitas
Mingaila dalyvavo ENOTHE tinklo veikloje:
2017metais 23-ia ENOTHE konferencija vyko Zagrebe
(Kroatija) 2017.10.26-28 dienomis,
24-a ENOTHE konferencija vyko Kaškajuje
(Portugalija) 2018.10.04-06 dienomis.
10.7. LSMU Ergoterapijos studijos bei ergoterapeuto
profesija 2018-06-25 pristatyta LNK laidoje Labas
rytas, Lietuva.
10.8.Nufilmuotas videoklipas, pristatantis ergoterapijos
studijas LSMU (10000 peržiūrų per 5 pirmus mėnesius)
„Ergoterapijos” studijų programos komiteto pirmininkė

prof. Daiva Petruševičienė

