LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF 8-9

POSĖDŽIO DATA IR VIETA:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos posėdis įvyko
patalpose, esančiose adresu Tilžės g. 18, 334 auditorijoje, Lietuvos Respublika, du tūkstančiai šešioliktų
metų lapkričio 3 dieną.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rūta Ustinavičienė, prof.;
Jūratė Klumbienė, prof.;
Paulius Vasilavičius, lekt. dr.;
Nida Žemaitienė, prof.
Ramunė Kalėdienė, prof.
Orina Ivanauskienė
Vidmantas Januškevičius, doc.

Fakulteto darbuotojai:
1. Linas Šumskas, prof.;
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 7 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos
narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. „Visuomenės sveikatos“ bei „Gyvensenos medicinos“ antrosios pakopos studijų planų 2017/18
m.m. tvirtinimas.
2. „Visuomenės sveikatos vadybos“ antrosios pakopos studijų programos pažangos ataskaitos
tvirtinimas.
3. Magistro baigiamųjų darbų rengimo reglamento pakeitimų svarstymas.
4. Einamieji reikalai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-7
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
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SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. „Visuomenės sveikatos“ bei „Gyvensenos medicinos“ antrosios pakopos studijų planų 2017/18
m.m. tvirtinimas.
2. „Visuomenės sveikatos vadybos“ antrosios pakopos studijų programos pažangos ataskaitos
tvirtinimas.
3. Magistro baigiamųjų darbų rengimo reglamento pakeitimų svarstymas (prof. L. Šumskas).
4. Einamieji reikalai.

Posėdžiui pirmininkauja Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos pirmininkas lekt. dr. Paulius Vasilavičius.
Posėdžio sekretorė – prof. Rūta Ustinavičienė.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.

SVARSTYTA 1:
Studijų planų 2017/2018 m.m. tvirtinimas. Posėdžio pirmininkas lekt. dr. P. Vasilavičius pradėjo
posėdį ir pristatė antrosios pakopos studijų programų „Visuomenės sveikata“ bei „Gyvensenos medicina“
studijų planus lietuvių bei anglų kalbomis. Studijų planai suderinti su visais padaliniais, pakartotinai
aptarti studijų programų komitetuose.
SPRENDIMAS 1:
Tvirtinti antrosios pakopos studijų programų „Visuomenės sveikata“ bei „Gyvensenos medicina“
studijų planus 2017/18 m.m. lietuvių bei anglų kalbomis.

SVARSTYTA 2:
„Visuomenės sveikatos vadybos“ studijų programos pažangos ataskaitos tvirtinimas. Prodekanas
dr. P. Vasilavičius pristatė „Visuomenės sveikatos vadybos“ studijų programos pažangos ataskaitą, kuri
buvo pakoreguota ir buvo atsižvelgta į tarybos narių išsakytas pastabas. Visuomenės sveikatos vadybos
studijų programos komitete vyksta diskusijos apie probleminio mokymo elementų įterpimą į
„Visuomenės sveikatos vadybos“ studijų programą. Prof. L. Šumskas akcentavo, jog planuota
palaipsniui pereiti į problemas orientuotą mokymą. Prof. R. Kalėdienės nuomone šis mokymo būdas yra
taikomas ir dabar, akcentuojant pagrindines visuomenės sveikatos problemas.
SPRENDIMAS 2:
Tvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Visuomenės sveikatos vadyba“ pažangos
ataskaitą.

SVARSTYTA 3:
Magistro baigiamųjų darbų rengimo reglamento pakeitimų svarstymas. Antrosios pakopos
studijų programos „Visuomenės sveikata“ studijų komiteto pirmininkas prof. L. Šumskas pristatė studijų
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programos komiteto siūlymą koreguoti baigiamųjų darbų reglamentą, keičiant baigiamųjų darbų
pateikimo, recenzavimo bei galutinio pateikimo datas. 1 lentelėje matote pateiktus siūlymus.
1 lentelė. Siūlomi baigiamųjų darbų reglamento pakeitimai
Darbo rengimo etapai

Darbas pateikiamas vadovui
Vadovas įvertina darbą

Seni terminai
(VSF tarybos patvirtinti
2014-06-30)
iki balandžio 1 d.
iki balandžio 10 d.

Paskiriamas recenzentas

Nauji terminai
iki balandžio 20 d.
iki balandžio 30 d.
_

iki balandžio 15 d.
Parengiamas recenzento
atsiliepimas
Magistrantas taiso darbą ir jį
atiduoda studijų
administratorei
Darbų rengimo komisija
priima galutinį sprendimą dėl
tinkamumo

iki gegužės 1 d.

iki gegužės 10 d.

iki gegužės 15 d.

iki gegužės 20 d.

iki gegužės 25 d.

iki gegužės 25 d.

SPRENDIMAS 3:
3.1. Tvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Visuomenės sveikata“ baigiamųjų darbų
reglamento pakeitimus, įrašant, kad recenzentas paskiriamas „iki balandžio 30 d.“.
3.2. Siūlyti inicijuoti diskusiją dėl baigiamojo darbo terminų pakeitimų „Visuomenės
sveikatos vadybos“ bei „Sveikatos psichologijos“ studijų programų komitetuose, siekiant suvienodinti
baigiamųjų darbų pateikimo bei recenzavimo terminus.

SVARSTYTA 4:
4.1. Prodekanas dr. P. Vasilavičius pateikė „Sveikatos informatikos“ studijų komiteto 2016 m.
spalio 27 d. prašymą apie pakeitimus studijų planuose 2017/18 m.m. Prof. N. Paužienė prašo perkelti
„Žmogaus anatomijos“ dalyką iš rudens į pavasario semestrą, sukeičiant vietomis su „Sveikatos etika“
(suderinta su dr. E. Peičiumi). „ Žmogaus anatomijos“ dalykas (3 kreditai) pradedamas dėstyti III kursui
2017/18 m. rudenį. Pavasarį I kurse dėstoma „Sveikatos etika“ (3 kreditai). Pereinamuoju laikotarpiu,
2017/18 ir 2018/19 m.m. „Žmogaus anatomija“ būtų dėstoma ir III it I kursams.
4.2. Fakulteto dekanė prof. R. Kalėdienė informavo, jog yra kuriama nauja LSMU strategija,
kurios vienas tikslų įsijungti į sveikatą stiprinančių universitetų tinklą. LSMU gimnazija tampa sveikatą
stiprinančia mokykla. Už šias universiteto strategines veiklas yra atsakingas mūsų fakultetas, todėl
tikslinga numatyti padalinį ir atsakingus asmenis, kurie kuruos šias veiklas. Prof. R. Kalėdienė pasiūlė
atsakingu padaliniu – Profilaktinės medicinos katedrą, o šis padalinys turi nuspręsti, kas bus atsakingas
už šių tikslų įgyvendinimą.
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SPRENDIMAS 4:
4.1. Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos „Sveikatos informatika“ 2017/18 m.m.
studijų plano pakeitimus.
4.2. Profilaktinės medicinos katedra yra atsakinga už LSMU strateginio tikslo įgyvendinimą
– dalyvavimą sveikatą stiprinančių universitetų bei mokyklų tinkle.

_________________________________________
Posėdžio pirmininkas
lekt. dr. Paulius Vasilavičius

_________________________________________
Posėdžio sekretorius
prof. Rūta Ustinavičienė
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