LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLV UNIVERSITETO
V I S U O M E ~ ~SVEIKATOS
S
FAKULTETO
TARYBOS POSED~IOPROTOKOLAS
Nr. VSF8-6
PO$ED~IODATA IR VIETA:
Lietuvos sveikatos moksly universiteto Visuomenes sveikatos fakulteto tarybos posedis jvyko
patalpose, esanEiose adresu Tilies g. 18, 102 auditorijoje, Lietuvos Respublika, du tfikstanEiai
SeSioliktq mety birielio 20 dienq.

POSEDYJE DALWAVO V I S U O M E ~ ~SVEIKATOS
S
FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riita UstinaviCiene, prof.;
Jiirate Klumbiene, prof.;
Paulius VasilaviEius, lekt. dr.;
Nida iemaitiene, prof.
Ramune Kalediene, prof.
Simas Pauliukenas
Orina Ivanauskiene
Linas Sablinskas

KVORUMO BUMMAS:
Posedyje dalyvauja 8 iS 12 Lietuvos sveikatos moksly universiteto VisuomenQ sveikatos fakulteto
tarybos nariy, todel nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posediio darbotvarkes tvirtinimas.
Siiiloma darbotvarke:
1.
2.

3.
4.
5.

Sveikatos psichologijos magistrantiiros pasirenkamyjy dalykq tvirtinimas.
Antros pakopos studijy programos ,,Sveikatos psichologija" baigiamojo darbo reglamento
svarstymas ir tvirtinimas.
Vadovelio ,,Sveikatos netolygumai. Patirtis ir perspektyvos" svarstymas.
Visuomenes sveikatos vadybos baigiarnyjy darby rengimo komisijos pakeitimy
tvirtinimas.
Einamieji reikalai.

BALSAVIMO REZULTATAI:
Ui:
-8
Pries:
-0
Susilaike:
-0
Sprendirnas priirntas.

SPRENDIMAS: Patvirtinti posediio darbotvarh:
1.
2.
3.

4.
5.

Sveikatos psichologijos magistranttiros pasirenkamuy dalyky tvirtinimas.
Antros pakopos studijy programos ,,Sveikatospsichologija" baigiamojo darbo reglamento
svarstymas ir tvirtinimas.
Vadovelio ,,Sveikatos netolygurnai. Patirtis ir perspektyvosccsvarstymas.
Visuomenes sveikatos vadybos baigiamqjy darby rengimo komisijos pakeitimy
tvirtinimas.
Einamieji reikalai.

PosedZiui pirmininkauja Visuomenes sveikatos fakulteto tarybos pirmininkas lekt. dr. Paulius
VasilaviEius. PosedZio sekretore - prof. Riita UstinaviEiene.
Nei vienas posedyje dalyvaujantis Visuomenes sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastaby de1
posediio suSaukimo.

SVARSTYTA 1: Sveikatos psichologijos magistranttiros pasirenkamqjy dalyky tvirtinimas.
Fakulteto tarybos pirmininkas lekt. dr. P. VasilaviCius pristate magistrantiiros studijy programos
pasirenkamy dalyky: ,,Dailes terapijos metodai sveikatos prieiitiroje", ,,Asmenines karjeros
valdymas", ,,Akademinis ra3ymasU,,,Psichologiniai fizinio aktyvumo aspektai" aprdus bei Studijy
ir mokslo komisijos iSvadq, kuri rekomenduoja Siuos aprdus tvirtinti. ApraSai buvo pataisyti pagal
VSF tarybos Studijy ir mokslo komisijos nariy pateiktas pastabas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
U i:
-8
PrieS:
-0
Susilaike:
-0
Sprendimas priirntas.
SPRENDIMAS 1: Tvirtinti Sveikatos psichologijos magistrantiiros studijy programos pasirenkamy
dalyky (Dailes terapijos metodai sveikatos prieiitiroje, Asmenines karjeros valdymas, Akademinis
raSymas, Psichologiniai fizinio aktyvurno aspektai) aprdus.

SVARSTYTA 2: Antros pakopos studijy programos "Sveikatos psichologija" baigiamojo darbo
reglamento svarstymas ir tvirtinirnas. Fakulteto tarybos pirmininkas lekt. dr. P. VasilaviCius pristate
VSF tarybos Studijy ir mokslo komisijos apsvarstytijantrosios pakopos studijy programos ,,Sveikatos
psichologijabbbaigiamojo darbo reglamen@. Studijy ir mokslo komisija rekomenduoja reglamentq
tvirtinti.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Ui:
-8
Pries:
-0
Susilaike:
-0

Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2: Fakulteto taryba tvirtina antros pakopos studijy programos "Sveikatos
psichologija" baigiamojo darbo reglamentq.

SVARSTYTA 3: Vadovelio "Sveikatos netolygumai. Patirtis ir perspektyvos" svarstymas. Fakulteto
tarybos pirmininkas lekt. dr. P. VasilaviEius pristate pristate prof. K. Kaledienes sudarytq vadoveli
,,Sveikatos netolygumai. Patirtis ir perspektyvos", kurio leidyba koordinuoja LSMU Pletros tarnyba,
1650s naudojamos jgyvendinant 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr.
LTll ,,visuomenes sveikatai skirtos iniciatyvos" legomis finansuojamq projektq ,,Sveikatos
netolygumy nustatymo ir maiinirno gebejimy stiprinimo modelio sukiirimas" (projekto Nr. NORLT11-SAM-0 1-TF-02-00 1). Pateiktas vadovelio rengimq koordinavusios VSF Sveikatos vadybos
katedros posediio protokolas (Nr. VSF 04-3-5) bei prof. iemynos MilaSauskienes ir prof. Abdono
TamoSiiino recenzijos. Prof. A. TamoSiiinas recenzijoje pateike pastabas, kurios iS esmes yra
techninio-redakciniopobiid2io. Recenzento nuomone, autoriq kolektyvo parengtas vadovelis "Sveikatos
netolygumai. Patirtis ir perspektyvos" yra tikrai labai aktualus, jame pateikiama informacija yra nauja,
labai reikalinga daugeliui sveikatos prieiiiiros specialistq, vadovelis profesionaliai paraSytas, todel
vadovelis rekomenduojamas teikti tolimesniam svarstymui ir tvirtinimui Lietuvos sveikatos moksly
universiteto (LSMU) Medicines akademijos VisuomenQ sveikatos fakulteto tarybai. Prof. 2.
Mildauskiene teigia, jog vadovelis yra naudingas tiek praktineje visuomenes sveikatos veikloje, tiek
studijose, maiinant sveikatos netolygumus ir rekomenduoja vadovelj aprobuoti fakulteto taryboje bei
publikuoti. Fakulteto prodekanas lekt. dr. P. VasilaviEius pristate Fakdteto t q b o s Studijy ir mokslo
komisijos igvadq: sidyti Fakulteto tarybai pritarti vadovelio ,,Sveikatos netolygumai. Patirtis ir
perspektyvos", pataisyto pagal VSF tarybos Studijy ir mokslo komisijos nariy pateiktas pastabas,
publikavimui.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Ui:
-8
Pries:
-0
Susilaike:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 3: Fakulteto taryba pritaria vadovelio "Sveikatos netolygumai. Patirtis ir
perspektyvos" publikavimui su iSlyga, jog autoriai atsiivelgs j pareikStas recenzentq pastabas.

SVARSTYTA 4: Visuomenes sveikatos vadybos baigiamyiy darby rengimo komisijos pakeitimy
tvirtinimas. Buvo gautas Visuomenes sveikatos vadybos studijy komiteto praSymas pakeisti
baigiamyiy darby rengimo komisijq. Vietoj prof. S. Sauliiines, esanCios vaiko auginimo atostogose,
deleguojamas Sveikatos vadybos katedros docentas Vytenis Kalibatas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Ui:
-8
PrieS:
-0

Susilaike:
-0
Sprendimas priimtas.

SPRENDIMAS 4: Tvirtinti Visuomenes sveikatos vadybos baigiamqjy darby rengimo komisijos
pakeitimus, vietoj prof. S. Saulitines deleguojant doc. V. KalibaQ.

SVARSTYTA 5: Einamieji reikalai. Fakulteto tarybos pirmininkas lekt. dr. P. VasilaviEius
informavo, jog yra sunku suSaukti fakulteto tarybos posediius, nariai yra p a s m s , dainai be
pateisinamos prieiasties nedalyvauja posediiuose. Taip pat ne laiku pateikiami svarstomi
dokurnentai, todel tarybos nariai negali kokybiSkai pasiruoSti posediiams. Lekt. dr. P. VasilaviEius
prirnine Fakulteto tarybos nariy teises bei pareigas. Pagal LSMU Fakulteto tarybos reglamento 42.1
punkti-+Tarybos narys privalo laikytis reglamento ir dalyvauti tarybos posediiuose. Jei tarybos narys
negali dalyvauti posedyje, apie tai jis turi prane3ti posediio sekretoriui, nurodydamas prieiastj.
Posediio praleidimo prieiastis gali bMi komandiruote, liga (patvirtinta dokurnentu) bei atostogos.
Taip pat lekt. dr. P. VasilaviEius prirnine 45 reglamento p w . pagal kuq Tarybos nariui del
nepateisinamy prieiasEiy praleidus tris posediius per metus ar netinkamai vykdant pareigas, Tarybos
pirmininkas turi teisq prdyti Fakulteto tarybq Sj narj atgaukti. Studentai, kurie Siuo metu yra deleguoti
j fakulteto tarybq, studijas baigia ir netenka tarybos nario jgaliojimy, todel yra reikalinga kuo skubiau
kreiptis Studentq atstovybq, kuri deleguotq naujus studentq atstovus.
Fakulteto dekane prof. R. Kalediene informavo, jog birielio 27 d. 10 val. jvyks iSkilminga
pastato atidarymo ceremonija ir pakviete visus darbuotojus dalyvauti.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Ui:
-8
PrieS:
-0
Susilaike:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 5:
1. Kreiptis j LSMU Studenty atstovybq su prdyrnu deleguoti Fakulteto tarybai naujus studentq

atstovus.
2. Fakulteto tarybos posediiai nebus skelbiami, kol nebus gauta posediio mediiaga.

bl&. dr. Paulius VasilaviEius

Posediio sekretorius
prof. Rota UstinaviCiene

