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VEIKLOS ATASKAITA
Tarpinė
Eil.
Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2019-09-12

SPK

Vykdytojai

1.

„Akušerijos“ studijų programos
studijų plano 2019/2020 m. m.
svarstymas ir tvirtinimas

2.

Ataskaitos už „Akušerijos“ SPK
veiklą 2017/2018 m. m. parengimas ir
tvirtinimas

Iki 2019-09-12

Dr. Alina Vaškelytė

3.

„Akušerijos“ SPK 2018/2019 m. m.
veiklos plano parengimas ir
tvirtinimas

Iki 2019-09-12

Dr. Alina Vaškelytė

4.

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

Kartą semestre

Dr. Alina Vaškelytė
SPK

Įvykdymas/ Protokolo nr.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2019-09-12, Nr. SF-21-04
„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2019/2020 m.m.
svarstytas SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir
patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2018-10-16, Nr. SF 9-7.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2019-09-12, Nr. SF-21-04
„Akušerijos“ SPK ataskaita už 2017/2018 m.m. svarstyta
SPK, pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas
Slaugos fakulteto taryboje 2018-10-16, Nr. SF 9-7.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2019-09-12, Nr. SF-21-04
„Akušerijos“ SPK veiklos planas 2018/2019 m.m. svarstytas
SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas
Slaugos fakulteto taryboje 2018-10-16, Nr. SF 9-7.
Veikla vykdoma
Protokolas 2018-12-03,Nr. SF-21-22
SPK pirmininkės susitikimas su „Akušerijos“ SPK nare
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apklausos duomenų analizė ir
aptarimas

studente Migle Gumuliauskaite, kurio metu aptartas
Akušerijos programos visų kursų studentų grįžtamojo ryšio
apie rudens semestro studijas organizavimas.
Protokolas 2019-01-28, Nr. SF-21-33
SPK nariams pristatytas ir aptartas Akušerijos programos visų
kursų studentų grįžtamasis ryšys apie rudens semestro studijų
organizavimą.
Protokolas 2019-02-07, Nr. SF-04-01-03.
Slaugos ir rūpybos katedros posėdžio metu pristatytas ir
aptartas Akušerijos programos visų kursų studentų grįžtamasis
ryšys apie rudens semestro studijų organizavimą.
Akušerijos SPK, programoje dėstančių dėstytojų ir studentų
susitikimas Akušerijos programos visų kursų studentų
grįžtamojo ryšio apie rudens semestro studijų organizavimą
aptarimui vyks kovo 5d.

5.

Studijų programos studijų kokybės
užtikrinimas ir vertinimas

Dr. Alina Vaškelytė

Veikla įvykdyta
Protokolas 2019-09-12, Nr. SF-21-04
„Akušerijos“ SPK pirmininkės ir Slaugos ir rūpybos katedros
vedėjos susitikimas su dalyko „Profesinė Anglų kalba“
dėstytoja Vilija Kraujaliene, kuri dėsto Akušerijos programos 1
k. ir 2k. studentams, dėl dalyko turinio ir temų aptarimo.
Dalyko turinys ir pateiktos temos buvo svarstomos SPK ir ir
bus dar kartą svarstoma, sulaukus studentų grįžtamojo ryšio
pasibaigus rudens semestrui.
-SPK užtikrina, kad būtų atsižvelgta į studentų grįžtamąjį ryšį ir
išsakytas problemas, siekiant jas išspręsti. Kad būtų parengti
studijuojamų dalykų detalieji tvarkaraščiai, būtų prieinami
Slaugos ir rūpybos katedros skelbimų lentoje, First class
sistemoje bei atsakinguose už studijuojamą dalyką
2

padaliniuose, nurodant visą su studijuojamu dalyku susijusią
informaciją.
6.

Studentų mobilumo skatinimas
dalyvaujant Erasmus+ programoje ir
kitų šalių partnerių organizuojamose
Intensyviosiose programose (IP)

Iki 2019-06-31

SPK

7.

„Akušerijos“ studijų programos
viešinimas aukštojo mokslo studijų
mugėse, susitikimuose su
moksleiviais

Iki 2019-06-31

SPK

Veikla vykdoma
Trys Akušerijos programos studentės Miglė Gumuliauskaitė,
Gintarė Sarnauskaitė ir Justina Derškutė dalyvavo atrankoje ir
buvo išrinktos atstovauti LSMU, IP “Domestic Violence – you
don’t see it before you believe it” kovo 11-18 d.
Veikla vykdoma
„Akušerijos“ programos studentės Miglė Gumuliauskaitė,
Armanda Imbrasaitė, Regvita Šaduikytė, Emilė kaušilaitė,
Justina Derškutė ir dėstytojos Alina Vaškelytė, Vita Vaičienė
dalyvavo:
- Aukštojo mokslo studijų mugėse:
2019 sausio 11d. Klaipėdoje,
2019 sausio 17 d. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje aukštųjų
mokyklų studijų mugėje,
2019 vasario 7-9 d. studijų mugėje, vykusioje Vilniuje parodų ir
kongresų centre „Litexpo;
- LSMU „Atvirų durų dienoje“ - 2018 lapkričio 16 d.

8.

„Akušerijos“ studijų programos SPK
sudėties atnaujinimas.

SPK

LSMU rektoriaus Įsakymas Dėl Slaugos fakulteto studijų
programų komitetų sudarymo 2019.01.11d. Nr. SC-1-22.
„Akušerijos“ studijų programos SPK sudėtis papildyta dviem
akušerėmis, buvusiomis LSMU absolventėmis Bronislava
Petrošiene ir Judita Aniulyte bei nauju socialiniu partneriu
Kauno Krikščioniškųjų gimdymo namų vyr. akušere Auksuole
Naujaliene.

10.

Studijų dalykų aprašų atnaujinimas ir Iki 2019-06-31
papildymas pagal poreikį

Dr. Alina Vaškelytė
SPK

Veikla vykdoma
Visiems „Akušerijos“ studijų programoje dalyvaujančiams
padaliniams ir dėstantiems dėstytojams persiųstas Slaugos
fakulteto dekanės prof. Jūratės Macijauskienės laiškas, dėl
dalykų aprašų pataisymo ir patikslinimo.

„Akušerijos” studijų programos SPK pirmininkė

dr. Alina Vaškelytė
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