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VEIKLOS ATASKAITA
Eil.
Nr.

Veiklos sritys

1.

„Akušerijos“ studijų programos
studijų plano 2017/2018 m. m.
svarstymas ir tvirtinimas

2.

Ataskaitos už „Akušerijos“ SPK
veiklą 2015/2016 m. m.
parengimas ir tvirtinimas
Tarpinės ataskaitos už
„Akušerijos“ SPK veiklą
2016/2017 m. m. rudens semestrą
parengimas ir tvirtinimas
Ataskaitos už „Akušerijos“ SPK
veiklą 2016/2017 m. m. rengimas
ir aptarimas.

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2016-09-08

Iki 2016-10-01

Vykdytojai
SPK

Dr. Alina
Vaškelytė

Įvykdymas/ Protokolo nr.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-09-15, Nr. SF-21-06
„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2017/2018 m.m. svarstytas
SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos
fakulteto taryboje 2016-09-28, Nr. SLF-16-11.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-10-03, Nr. SF-21-12
„Akušerijos“ SPK ataskaita už 2015/2016 m.m. svarstyta SPK, pristatyta
Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 201610-13, Nr. SLF-16-12.
Protokolas 2017-02-20, Nr. SF-21-72
„Akušerijos“ SPK tarpinė ataskaita už 2016/2017 m.m. rudens semestrą
svarstyta SPK, pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos
fakulteto taryboje.
Protokolas 2017-06-20, Nr. SF-21-121
„Akušerijos“ SPK ataskaita už 2016/2017 m.m. svarstyta SPK.
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3.

„Akušerijos“ SPK 2016/2017 m.
m. veiklos plano parengimas ir
tvirtinimas

Iki 2016-10-01

Dr. Alina
Vaškelytė

4.

„Akušerijos“ studijų programos
SPK narių ir dėstančių dėstytojų
susitikimas su studentais, studentų
apklausos duomenų analizė ir
aptarimas

Kartą semestre

Dr. Alina
Vaškelytė
SPK

Veikla įvykdyta
Protokolas 2016-10-03, Nr. SF-21-12
„Akušerijos“ SPKveiklos planas 2016/2017 m.m. svarstytas SPK,
pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
taryboje 2016-10-13, Nr. SLF-16-12.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-02-08,Nr. SF-21-69
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos IV kurso studentais, kurio
metu buvo nutarta: parengti Akušerijos studijų programos studijų proceso
organizavimo vertinimo priemones (klausimynus) auditoriniams
užsiėmimas ir praktiniam mokymui vertinti, pagal aptartus kriterijus; atlikti
visų kursų Akušerijos programos studentų apklausą, naudojant parengtas
vertinimo priemones; išanalizuoti bei aptarti studijų proceso organizavimo
vertinimo rezultatus.
Atlikta visų kursų studentų apklausa apie 2016/2017 m.m. studijų proceso
organizavimą.
Protokolas 2017-02-21,Nr. SF-21-73
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos IV kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta: 2016-17 mm. 4 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų, klinikinės praktikos ir studentų dalyvavimo LSMU
valdyme ir veiklose vertinimas.
Protokolas 2017-02-24,Nr. SF-21-77
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos III kurso studentais, kurio
metu pristatyti ir aptarta 2016-17 mm. 3 kurso studentų rudens semestro
studijų dalykų, klinikinės praktikos teigiami ir neigiami aspektai.
Protokolas 2017-03-07, Nr. SF-21-84.
Akušerijos SPK narių, programoje dėstančių dėstytojų ir visų kursų
studentų susitikimas, kurio metu aptartas Akušerijos programos studijų
proceso organizavimo optimizavimas.
Protokolas 2017-06-22, Nr. SF-21-125.
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5.

„Akušerijos“ SPK pirmininkės
susitikimas su LSMU Studentų
atstovybės į SPK deleguotomis
studentėmis dėl jų veiklos ir
funkcijų komitete

2016-17 m.m.

Dr. Alina
Vaškelytė

6.

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

Iki 2017-06-31

SPK

7.

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

Iki 2017-06-31

SPK

Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos studentais, kurio metu
aptarta 2016-17mm. pavasario semestro studijų organizavimo ir klinikinės
praktikos organizavimo aspektai.
Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-02-24, Nr. SF-21-77.
„Akušerijos“ SPK pirmininkės susitikimas su LSMU Studentų atstovybės į
SPK deleguotomis studentėmis dėl jų veiklos ir funkcijų komitete. Studentė
Judita Aniulytė atstovaus Akušerijos programos 3 ir 4 kursų studentus;
Miglė Gumuliauskaitė atstovaus Akušerijos programos 1 ir 2 kursų
studentus SPK, ir abi kartu bendradarbiaus su visų kursų studentais bei
SPK.
Delegavimo raštas dėl studentės Miglės Gumuliauskaitės delegavimo
gautas 2017-02-02.
Delegavimo raštas dėl studentės Juditos Aniulytės delegavimo gautas 201702-06.
Veikla įvykdyta
Studentų mobilumo skatinimas:
- Akušerija 3 kursas – studentė A. Mikalauskaitė laimėjo stipendiją ir
pavasario semestre buvo išvykusi praktikai pagal ERASMUS+ programą į
Porto universitetą, Portugalija.
- Bulgarijos Sofijos universiteto dėstytojų viešnagės metu aptarta
„Akušerijos“ 3 kurso studentų galimybė išvykti praktikai į Bulgariją 2017
m. birželio ir liepos mėn.
- Su LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centru suderinta galimybė
„Akušerijos“ programos studentams dalyvauti papildomoje atrankoje
stipendijai laimėti išvykti į praktiką pagal ERASMUS+ programą į
Bulgarijos Sofijos universitetą. Buvo išvykę 3k. studentės I. Rupšytė, R.
Čibirkaitė ir I. Bukovskytė.
- Akušerijos 4 kurso st. Agnė Mikalauskaitė yra laimėjusi stipendiją 201718 mm. išvykti praktikai pagal ERASMUS+ programą. Ieškoma praktikos
vieta.
Veikla įvykdyta
„Akušerijos“ programoje dėstantys dėstytojai: dėst. A. Lekauskaitė; V.
Bulikaitė; A. Vaškelytė; J. Gulbinienė; V. Stankevičiūtė; I. Poškienė.
ir studentai st. J. Aniulytė, R. Čibirkaitė, A. Mikalauskaitė, R. Muliuolytė, I.
Bukovskytė, I. Paulauskytė, I. Rupšytė, R. Margytė.
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dalyvavo:
- Aukštojo mokslo studijų mugėse:
2017 sausio 18 d. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje aukštųjų mokyklų
studijų mugėje,
2017 vasario 2-4 d. studijų mugėje „Studijos 2017“ vykusioje Vilniuje
parodų ir kongresų centre „Litexpo;
- LSMU „Atvirų durų dienoje“ - 2016 lapkričio 25 d.
Gimnazijose susitikimuose su moksleiviais:
2016 m. lapkričio 25 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija;
2017 m. sausio 23 d. Ukmergės Antano Smetonos gimnazija;
2017 m. sausio 26 d. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija

8.

Studijų programos studijų kokybės Iki 2017-06-31
užtikrinimas ir vertinimas

SPK

Parengti ir išleisti atnaujinti lankstinukai apie programą elektoriniame
formate.
Veikla įvykdyta
- Protokolas 2017-02-21, Nr. SF-21-73.
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos IV kurso studentais, kurio
metu buvo aptarta:
-Akušerijos studijų programos 2016-17 mm. rudens semestro studijų
dalykų vertinimas.
-Akušerijos studijų programos 2016-17 mm. rudens semestro klinikinės
praktikos vertinimas.
-Akušerijos studijų programos studentų dalyvavimo LSMU valdyme ir
veiklose vertinimas.
- Protokolas 2017-02-24, Nr. SF-21-77.
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos III kurso studentais, kurio
metu buvo aptarti studijų proceso organizavimo teigiami ir neigiami
aspektai.
- Atlikta visų kursų studentų apklausa apie 2016/2017 m.m. studijų
proceso organizavimą.
Protokolas 2017-03-07, Nr. SF-21-84.
Akušerijos SPK narių, programoje dėstančių dėstytojų ir visų kursų
studentų susitikimas, kurio metu aptartas Akušerijos programos studijų
proceso organizavimo optimizavimas.
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Protokolas 2017-06-22, Nr. SF-21-125.
Susitikimas su „Akušerijos“ studijų programos studentais, kurio metu
aptarta 2016-17mm. pavasario semestro studijų organizavimo ir klinikinės
praktikos organizavimo aspektai.
-Atnaujinti Akušerijos programos studijų dalykų aprašai, pasikeitus
kontaktinių valandų skaičiui studijų plano 2016-17 mm. 1 kurso studijų
dalykuose.
- SPK užtikrina ir kontroliuoja, kad būtų parengti ir atnaujinami
studijuojamų dalykų detalieji tvarkaraščiai, būtų prieinami Slaugos ir
rūpybos katedros skelbimų lentoje, First class sistemoje bei atsakinguose
už studijuojamą dalyką padaliniuose, nurodant visą su studijuojamu
dalyku susijusią informaciją.

9.

10.

„Akušerijos“ studijų programos
dėstytojų profesinės bei
edukacinės kompetencijos plėtra.
Programoje dėstančių dėstytojų
akušerių kvalifikacijos kėlimo
galimybių skatinimas kitų šalių
institucijose.

Iki 2017-06-31

SPK

Veikla įvykdyta
2017 m. balandžio mėn. Doc. A. Blaževičienė ir V. Vaičienė lankėsi Cardiff
universitete, kuris yra vienas iš PSO bendradarbiaujančių centrų akušerijos
srityje.
„Akušerijos“ studijų programoje dėstantys dėstytojai dalyvavo edukacinės
kompetencijos kursuose LSMU (2017.01.13-14d; 2017.04.03-04.06). dėst.
Ingrida Poškienė, Vita Vaičienė, doc. Arnoldas Bartusevičius.

Suplanuotas vizitas 2017 m. rugsėjo 25-29d. dėstytojų I. Poškienės ir L.
Malakauskienės į Porto universitetą Portugalijoje pagal ERASMUS+
dėstytojų mainų programą.
Studijų planų atnaujinimas ir Iki 2017-06-31. Dr.
Alina Veikla įvykdyta
keitimas pagal poreikį.
Vaškelytė
Protokolas 2016-10-03 Nr. SF-21-12.
Studijų programos atnaujinimas
SPK
Naujo pasirenkamojo dalyko „Asmeninės karjeros valdymas“ „Akušerijos“
pagrįstas į studentą orientuotų
3 kurso studentams įtraukimas į pasirenkamųjų dalykų sąrašą nuo 2017-18
studijų principais.
m.m.
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1 kurse dalyke „Klinikinių įgūdžių pagrindai“ 2017-18 mm. dėstys
dėstytoja akušerė Ramunė Kreipavičienė.
3 kurse dalyką „Akušerio darbo vietos organizavimas ir inovacijos“ dėstys
dėstytoja akušerė Dangyra Ruseckienė.
Naujo multiprofesinio dalyko - Tarpprofesinis bendravimas - įvedimas į
studijų programą, kuriame kartu mokysis medicinos, slaugos, ergoterapijos,
kineziterapijos studentai nuo 2017-09-01.
Protokolas 2017-02-20 Nr. SF-21-72.
Studijų programos Akušerija studijų plano 2017-18 m.m. 1 kurso valandų
perskaičiavimas, remiantis nauja kontaktinių valandų skaičiavimo
metodika.
Atnaujinti Akušerijos programos studijų dalykų aprašai, pasikeitus
kontaktinių valandų skaičiui studijų plano 2017-18 mm. 1 kurso studijų
dalykuose.
Protokolas 2017-06-20 Nr. SF-21-121.
Aptarta studijų plano kontaktinių valandų perskaičiavimas 2-4 kursų
moduliuose ir dalykuose. 2018-19 mm.
Atnaujintas „Akušerijos“ studijų programos aprašas, atsižvelgiant į 201612-01 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-1075 „Dėl studijų
krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose
mokyklos, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir
studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo.
11.

SPK narių ir studentų dalyvavimas
formuojant Akušerijos profesijos
veiklos
kryptis
ir
politiką
Lietuvoje.
Dėl akušerių pasirengimo priimti
gimdymus namuose.

SPK

Veikla įvykdyta
Protokolas 2017-03-21, Nr. SF-21-94.
Atsakymas į Prof. Rūtos Nadišauskienės laišką dėl „SA ministro sudaryta
darbo grupė svarsto gimdymų namuose reglamentavimo sąlygas ir
galimybes. Prašau Jūsų pareikšti savo nuomonę kokiomis žiniomis ir
kompetencijomis reikėtų papildyti akušerių iki diplominio ir po
diplominio mokymo programas, kad norinčios būtų pilnai pasirengusios
priimti fiziologinį gimdymą namuose“.
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„Akušerijos“ SPK pirmininkės susitikimas su baigiamojo kurso akušerijos
programos studentėmis diskusijai dėl akušerių pasirengimo priimti
gimdymus namuose.
Protokolas 2017-03-27, Nr. SF-21-95.
Akušerijos“ SPK narių susitikimas dėl akušerių pasirengimo priimti
gimdymus namuose. Aptarti SPK narių ir visų kursų programos studentų
siūlymai dėl akušerių pasirengimo priimti gimdymus namuose.
Pateikti siūlymai darbo grupei.
„Akušerijos” studijų programos SPK pirmininkė

dr. Alina Vaškelytė

Pristatyta LSMU MA Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2017 m. Spalio 12 d., protokolo Nr. SLF-17-13.

7

