LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF8-13
POSĖDŽIO DATA IR VIETA:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto (toliau – VSF) tarybos
posėdis įvyko Visuomenės sveikatos fakulteto patalpose, esančiose adresu Tilžės g. 18, 338 auditorijoje,
Lietuvos Respublika, du tūkstančiai septynioliktų metų lapkričio 29 dieną 9 val.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Ramunė Kalėdienė, prof.
2. Rūta Ustinavičienė, prof.;
3. Paulius Vasilavičius, doc.;
4. Abdonas Tamošiūnas, prof.;
5. Gvidas Urbonas, doc.;
6. Kastytis Šmigelskas, doc.;
7. Deimantė Rimgailaitė;
8. Gabrielė Būtaitė;
9. Lina Balaišytė;
Fakulteto bendruomenė:
1. Rūta Butkevičienė, doc.;
2. Aurėja Berkelytė, stud.
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 9 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos
narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Į posėdžio pagrindinę darbotvarkę pasiūlyta įtraukti papildomą klausimą dėl Socialinių ir humanitarinių
mokslų katedros pavadinimo keitimo, kurį pasiūlė Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra.
Siūloma nauja darbotvarkė:
1. Magistrantūros studijų programos „Integruotų paslaugų valdymas“ pristatymas.
2. Papildomų studijų organizavimas ir programa.
3. Balsavimo biuletenio formos, skirtos balsavimui fakulteto taryboje, tvirtinimas.
4. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros pavadinimo keitimas.
5. Einamieji reikalai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
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Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Magistrantūros studijų programos „Integruotų paslaugų valdymas“ pristatymas.
2. Papildomų studijų organizavimas ir programa.
3. Balsavimo biuletenio formos, skirtos balsavimo fakulteto taryboje, tvirtinimas.
4. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros pavadinimo keitimas.
5. Einamieji reikalai.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.

SVARSTYTA 1: Magistrantūros studijų programos „Integruotų paslaugų valdymas“ pristatymas. Doc.
Rūta Butkevičienė pristatė šios studijų programos poreikį. Tai bus tarpkryptinė programa, kurioje
dominuojanti kryptis yra socialinis darbas, gretutinės – slauga bei visuomenės sveikata. Bus suteikiamas
Socialinių mokslų magistro laipsnis. Studijos planuojamos mišriu metodu, derinant kontaktines
valandas ir distancinį mokymą. Jau studijų metu bus diegiamas integralumas, studijos vyks kartu su kitų
specialybių studentais. Prof. R. Kalėdienė pasiteiravo, kokie specialistai galės mokytis šioje studijų
programoje. Doc. R. Butkevičienės nuomone, visų specialybių, kurios teikia paslaugas namuose bei
stacionaruose. Fakulteto prodekanas doc. P. Vasilavičius pasiteiravo, kada bus pristatytas preliminarus
programos aprašas, kuris po tvirtinimų Fakulteto taryboje bei Senate bus teikiamas Studijų kokybės
vertinimo centrui.
Fakulteto tarybos nariai studijų programos „Integruotų paslaugų valdymas“ pristatymui pritarė.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 1: Magistrantūros studijų programą „Integruotų paslaugų valdymas“ pateikti Fakulteto
tarybos tvirtinimui iki sausio 22 dienos.

SVARSTYTA 2: Papildomų studijų organizavimas ir programa. Papildomų studijų poreikį,
organizavimo tvarką bei programą pristatė lekt. J. Kirvaitienė. Buvo pasiūlytas LSMU Studentų
priėmimo 2018 m. taisyklių projektas, kuriame siūlomos papildomos studijos: Visuomenės sveikata,
forma – ištęstinė. Šios studijos yra orientuotos į kolegijų absolventus, turinčius profesijos bakalauro
kvalifikacinį lapinį bei universitetų absolventus, kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros studijų kryptis
ir jo baigtų pirmosios pakopos studijų kryptis (išskyrus maisto studijas) priklauso tai pačiai studijų
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krypčių grupei (sveikatos mokslų). Papildomų studijų tikslas – suteikti papildomų žinių, kurios leistų
studijuoti Visuomenės sveikatos bei Gyvensenos medicinos magistrantūroje. Į LSMU Studentų
priėmimo 2018 m. taisyklių projektą, taip pat įtrauktos papildomos sąlygos: Visuomenės sveikatos
magistrantūros programoje galės studijuoti asmenys, turintys sveikatos (G), gyvybės (D), sporto (R),
fizinių (C) mokslų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau
kaip 30 kreditų apimties sveikatos mokslų (G) krypčių grupės universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo
komisija) bei Gyvensenos medicinos magistrantūroje galės studijuoti asmenys, turintys profesinio
bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba sveikatos mokslų (G) krypčių grupės medicinos technologijų
krypties (G09) bakalauro laipsnį turi būti baigę ne mažiau kaip 30 kreditų apimties sveikatos mokslų
(G) krypčių grupės universiteto patvirtintas papildomąsias studijas. Kadangi dalį programos dalykų
dėstys užsienio šalių dėstytojai anglų kalba, todėl būtinas anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2
lygiu.
Aptariant programos turinį, Visuomenės sveikatos programai buvo pristatyti trys siūlomi studijų
programos variantai (darbo grupės, prof. R. Kalėdienės ir doc.V. Šveikausko). Visuose juose buvo
siūlomi dalykai: Sveikatos ekologija ir profesinė sveikata (4 kr.), Šeimos medicinos pagrindai (2 kr.),
Sveikatos psichologija (4 kr.), Visuomenės sveikatos etika ir teisė (2 kr.), Fundamentinė epidemiologija
(4 kr.), Žmogaus biologija (8 kr.). Diskusijos kilo dėl Darbo grupės siūlomų dalykų: Užkrečiamų ligų
epidemiologija (2 kr.), Vaiko sveikatos raida (2 kr.), Biochemija (2 kr.), Lėtinių ligų epidemiologija (4
kr.), Sveikatos politika ir ekonomika (6 kr.) bei prof. R. Kalėdienės ir doc. V. Šveikausko siūlomų
dalykų: Lėtinių ir užkrečiamų ligų epidemiologija (4 kr.), Visuomenės sveikatos pagrindai (3 kr.),
Profilaktinė medicina (3 kr.), Sveikatos priežiūros valdymas (3 kr.), Sveikatos politika (3 kr.). Bendrų
diskusijų eigoje buvo pasiūlyta apjungti Žmogaus biologijos (8kr.) ir Biochemijos (2kr.) dalykus
paliekant 9 kreditus, Sveikatos psichologijai skirti 3 kreditus, Lėtinių ir užkrečiamų ligų epidemiologijai
skirti 4 kreditus.
Po diskusijų buvo sudaryta 40 kreditų apimties papildomų studijų programa, kurią sudaro:
Sveikatos ekologija ir profesinė sveikata (4 kr.), Žmogaus biologija (9 kr.), Šeimos medicinos pagrindai
(2 kr.), Sveikatos psichologija (3 kr.),Visuomenės sveikatos etika ir teisė (2 kr.), Fundamentinė
epidemiologija (4 kr.), Lėtinių ir užkrečiamų ligų epidemiologija (4 kr.) Vaiko sveikatos raida (2 kr.),
Visuomenės sveikatos pagrindai (2 kr.), Profilaktinė medicina (2kr.), Sveikatos politika ir ekonomika
(6 kr.).
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2:
2.1 Pritarti LSMU Studentų priėmimo 2018 m. taisyklių projektui, kuriame siūlomos papildomos
studijos – Visuomenės sveikata, forma – ištęstinė, apimtis 40 kreditų.
2.2 Tvirtinti 40 kreditų apimties papildomų studijų programą.
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SVARSTYTA 3: Balsavimo biuletenio pavyzdį, skirtą slaptiems balsavimams fakulteto taryboje,
tvirtinimas. Balsavimo biuletenio pavyzdžio projektą, vadovaudamasis 2011 m. spalio 28 d. LSMU
senato nutarimu Nr. 14-07 patvirtinto LSMU fakulteto tarybos reglamento 27.4 punktu, pristatė
fakulteto prodekanas doc. P. Vasilavičius.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 3: Pritarti fakulteto prodekano doc. P. Vasilavičius parengtam ir pristatytam slapto
balsavimo biuletenio pavyzdžiui (priedas Nr. 1).

SVARSTYTA 4: Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros pavadinimo keitimas. Socialinių ir
humanitarinių mokslų katedros vadovas doc. dr. Gvidas Urbonas pristatė 11.27 d. vykusiame katedros
posėdyje (protokolo Nr. VSF-02-03-08) vienbalsiai išreikštą katedros darbuotojų valią pakeisti
padalinio pavadinimą į Bioetikos katedrą. Pagrindiniai motyvai – dabartinis padalinio pavadinimas yra
per platus ir neatspindi padalinio akademinių ir mokslinių veiklų specifikos. Atsižvelgiant į padalinio
darbuotojų mokslinės veiklos kryptis, tinkamesnis padalinio pavadinimas – Bioetikos katedra, bioetiką
suprantant plačiąja prasme kaip tarpsritinį mokslą, organiškai apjungiantį visas padalinio disciplinas –
medicinos filosofiją, medicinos sociologiją, medicinos antropologiją, medijų studijas ir socialinį darbą
medicinoje. Katedrai susikoncentravus ties bioetikos plėtra, bus stiprinami bioetikos mokslas ir studijos,
aktyviau dirbama įtvirtinant strateginę pagarbos gyvybei vertybę universiteto bendruomenėje ir
plačiojoje visuomenėje.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
-9
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 4: Pritarti Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros pavadinimo keitimui į Bioetikos
katedrą.

SVARSTYTA 5: Einamieji reikalai. Fakulteto dekanė prof. R. Kalėdienė ir prodekanas doc. P.
Vasilavičius padėkojo studentams savanoriams, padėjusiems organizuoti II Nacionalinę Visuomenės
sveikatos konferenciją ir įteikė jiems padėkos raštus. Padėkos raštus studentų vardu atsiėmė Aurėja
Berkelytė.
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Fakulteto prodekanas doc. P. Vasilavičius pasiūlė sekančio posėdžio datą: gruodžio 20 dieną, 9
val. 102 auditorijoje. Šio posėdžio metu bus svarstoma ir tvirtinama fakulteto strategija, fakulteto
tarybos narė socialinė partnerė Lina Balaišytė planuoja pristatyti visuomenės sveikatos specialistų
poreikio ir praktikos tobulinimo pasiūlymus bei aptarsime einamuosius klausimus. Doc. P. Vasilavičius
informavo, jog yra planuojama Visuomenės sveikatos fakulteto programas viešinti mokyklose bei
gimnazijose. Studentų atstovai yra įpareigoti organizuoti viešinimą bei paskirti atstovus nuo kiekvienos
studijų programos.
Studijų ir mokslo komiteto pirmininkas doc. K. Šmigelskas pristatė Sveikatos psichologijos
baigiamųjų darbų reglamentų pataisymus, kurie buvo apsvarstyti Studijų ir mokslo komiteto posėdyje.
Fakulteto tarybos nariai minėtiems pakeitimams pritarė.
Fakulteto prodekanas doc. P. Vasilavičius priminė, jog gruodžio 18 dieną, 16 valandą įvyks
fakulteto Kalėdinė vakaronė, į kurią kviečiami visi fakulteto bendruomenės nariai.

SPRENDIMAS 5:
5.1 Sekantis fakulteto tarybos posėdis gruodžio 20 dieną, 9 val. 102 auditorijoje.
5.2 Tvirtinti Sveikatos psichologijos reglamentų pakeitimus.
5.2 Įpareigoti studentus paskirti studentų atstovus visuomenės sveikatos fakulteto programų viešinimui
mokyklose.

_________________________________________
Posėdžio pirmininkas
doc. Paulius Vasilavičius
_______________________________________
Posėdžio sekretorius
prof. Rūta Ustinavičienė
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