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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
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SLAUGOS FAKULTETAS
Pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ studijų programos komiteto 2017/2018 m. m. rudens semestro
VEIKLOS ATASKAITA

Eil.
Nr.
1.

Veiklos sritys
Slaugos studijų programos
komiteto 2017/2018 m. m. rudens
semestro veiklos ataskaita

Įgyvendinimo
terminas

Vykdytojai

Iki 2018-03-01 Dr. J. Gulbinienė

Įvykdymas/Protokolo Nr.
Veikla įvykdyta.
Protokolas 2018.03.01 Nr. SF-21-65 A

SPK
Apsvarstyta ir patvirtinta Slaugos studijų programos komiteto
2017/2018 m. m. rudens semestro veiklos ataskaita.

2.

Slaugos studijų programos eigos
aptarimas.

Iki 2018-02-29 SPK
Tarptautinių studijų
koordinatorė

Veikla įvykdyta.
Protokolas 2017.10.31 Nr.: SF-21-27
Slaugos studijų komitete svarstytas pateiktas II k. studentų
pageidavimas dėl „Mikrobiologija. Imunologija. Virusologija“
disciplinos. Nutarta susitikti su II k. Slaugos programos studentais
ir šios disciplinos dėstytoju.
Veikla įvykdyta.
Protokolas 2017.11.02 Nr.: SF-21-28
Slaugos studijų komiteto nariai susitiko su II k. studentais ir
„Mikrobiologija. Imunologija. Virusologija“ disciplinos dėstytoju.
Susitikimo metu nutarta, kad studentai turi teisę laikyti baigiamąjį
patikrinimą, kai LSMU Studijų informacinės sistemos žiniaraštyje
įvertinimas yra žemesnis nei 5 balai.

Veikla įvykdyta.
Protokolas 2017.11.29 Nr.: SF-21-33
Susitikimo metu su Slaugos (anglu k. 2,5 m.) programos
studentais aptarta galimybė mokytis vokiečių kalbos.
Veikla įvykdyta.
Protokolas 2017.12.13 Nr.: SF-21-37
Slaugos studijų komiteto nariai susitiko su IV k. studentais dėl
„Biostatistikos“ disciplinos užskaitymo, kuri dar nebuvo
prasidėjusi. Nutarta, kad „Biostatistikos“ disciplinos užsiėmimai
bus taikomojo pobūdžio pagal pateiktą programos aprašą.
Veikla įvykdyta.
Protokolas 2018.01.26 Nr.: SF-21-46A
Susitikimas su Slaugos (anglu k. 2,5 m.) programos studentais dėl
studijų tvarkaraščio aptarimo ir detalizavimo.
Slaugos studijų programoje OSCE
metodo diegimas į baigiamąjį
egzaminą (stotelių ir metodinės
medžiagos parengimas)

Iki 2018-03-30 Prof. A.Blaževičienė Veikla vykdoma.

4.

Slaugos mokslinio būrelio veikla

Iki 2018-06-30 Prof. O.Riklikienė

5.

Sutarčių Erasmus mainų
programos rėmuose plėtra

Iki 2018-06-30 Prof. A.Blaževičienė Veikla vykdoma.
SPK

6.

Susitikimo su Slaugos studijų
programos studentais
organizavimas ir studijų eigos
aptarimas.

Iki 2018-02-01 Prof. A.Blaževičienė Veikla vykdoma.
Posėdis numatomas 2018 m. kovo 15 d.
SPK

3.

SPK
Veikla vykdoma.

7.

Susitikimo su Slaugos studijų
programos dėstytojais
organizavimas ir studijų eigos
aptarimas.

Iki 2017-02-01 Prof. A.Blaževičienė Veikla vykdoma.
Posėdis numatomas 2018 m. kovo 15d.
SPK nariai

8.

Išplėstinio posėdžio
suorganizavimas su praktikos
mokytojais, praktikos vadovais bei
darbdaviais dėl klinikinių
praktikų organizavimo tvarkos
aptarimo

Iki 2018-06-30 Prof. A.Blaževičienė Veikla vykdoma.

Slaugos studijų programos
viešinimas dalyvaujant aukštojo
mokslo mugėse, susitikimuose su
studentais, moksleiviais ir kitais
būdais.

Nuolat

9.

Tarptautinių studijų
koordinatorė

Protokolas 2018.02.15
Nr.: SF-21-56
Susitikimas su Slaugos (anglu k. 2,5 m.) programos studentais,
praktikos mentorėmis, skyrių vyr. slaugytojomis. Susitikimo
metu aptarti kultūriniai skirtumai, pasiruošimas praktikai,
aktyvumas praktikoje, žinių ir įgūdžių atitikimas reikalavimams,
lankomumas, finansinė kompensacija slaugytojoms mentorėms.

SPK

Programoje dėstantys dėstytojai ir studentai viešino Slaugos
studijų programą:









2017 m. spalio 18 d. Tiranos Medicinos universiteto (Albanija)
delegacijai
2017 m. lapkričio 24 d. LSMU MLK atvirų durų dienoje
moksleiviams
2018 m. sausio 17 d. „Žalgirio“ arenoje aukštųjų mokyklų
mugėje
2018 m. sausio 19d. Šiaulių kolegijoje - Ukmergės Antano
Smetonos gimnazijoje
2018 m. sausio 23 d. Utenos kolegijoje
2018 m. vasario 8 d. studijų mugėje „Studijos 2018“ vykusioje
Vilniuje parodų ir kongresų centre „Litexpo“
2018 m. vasario 20 d. LSMU Užsienio šalių agentams
(Tailandas, Kenija)

Buvo parengti ir išleisti atnaujinti lankstinukai apie programą.

Slaugos studijų programos komiteto pirmininkė

Dr. Jurgita Gulbinienė

