LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VIRTUALAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF8-9
POSĖDŽIO DATA IR VIETA:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos posėdis įvyko
Visuomenės sveikatos fakulteto patalpose, esančiose adresu Tilžės g. 18, Lietuvos Respublika, du
tūkstančiai aštuonioliktų metų rugsėjo 24 dieną, 9 valandą, 334 auditorijoje.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS
NARIAI:
1. Ramunė Kalėdienė, prof.;
2. Paulius Vasilavičius, doc.;
3. Gvidas Urbonas, doc.;
4. Abdonas Tamošiūnas, prof.;
5. Rūta Ustinavičienė, prof.;
6. Tomas Vaičiūnas, lekt.;
7. Danguolė Avižiuvienė, soc, partneris.
8. Kastytis Šmigelskas, doc.;
9. Gabrielė Būtaitė, stud.;
Fakulteto bendruomenė:
10. Linas Šumskas, prof.;
11. Skirmantė Sauliūnė, prof.;
12. Rūta Butkevičienė, doc.;
13. Rasa Žutautienė, dokt.
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 9 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos
fakulteto tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. Studijų planų 2019/2020 m. m. svarstymas ir tvirtinimas (pristato SPK pirmininkai ar jų
įgalioti atstovai).
2. VSF Sveikatos tyrimo instituto temų ir užduočių tvirtinimas (pristato STI vadovas).
3. VSF Sveikatos tyrimo instituto laboratorijų vedėjų kandidatūrų tvirtinimas (pristato STI
vadovas).
4. Einamieji klausimai.
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BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Studijų planų 2019/2020 m. m. svarstymas ir tvirtinimas (pristato SPK pirmininkai ar jų
įgalioti atstovai).
2. VSF Sveikatos tyrimo instituto temų ir užduočių tvirtinimas (pristato STI vadovas).
3. VSF Sveikatos tyrimo instituto laboratorijų vedėjų kandidatūrų tvirtinimas (pristato STI
vadovas).
4. Einamieji klausimai.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų
dėl posėdžio sušaukimo.

SVARSTYTA 1: Studijų planų 2019/2020 m. m. svarstymas ir tvirtinimas.
Posėdį pradėjo tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius, kuris pradėjo posėdį ir pakvietė SPK
pirmininkus arba jų įgaliotus asmenis pristatyti 2019/2020 m. m. studijų planus. Doktorantė Rasa
Žutautienė pristatė visuomenės sveikatos pirmosios pakopos 2019/2020 m. m. studijų planus bei jų
korekcijas. Pasikeitė keturių dėstomų dalykų (Sveikatos psichologija; Bendroji ir medicinos
antropologija; Psichikos sveikata; Sveikatos priežiūros valdymas ir kokybė) atsakingi dėstytojai. IV
kurso VII semestre buvo sukurtas modulis „Sveikatos politika ir ugdymas“. Pereinamojo studijų
plano 4 kurso VII semestro dalyką „Praktika“ pakeitė dalykas – „Bendrosios ir sveikatos teisės
pagrindai“. Sukurti šių naujai dėstomų dalykų (Sveikatos politika ir ugdymas; Bendrosios ir sveikatos
teisės pagrindai) kodai LSMUSIS sistemoje. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra keitėsi į
Bioetikos katedrą. Baigiamajam darbui padidintas kreditų skaičius nuo 12 iki 15 ir neliko VIII
semestre vieno pasirenkamojo 3 kreditų dalyko. Fakulteto dekanė bei tarybos nariai teiravosi, kodėl
buvo sujungti du dalykai: „Sveikatos politika“ bei „Sveikatos ugdymas“, kurie yra didelės apimties ir
skirtingi. SPK pirmininkas doc. P. Vasilavičius atsakė, jog tai buvo doc. V. Šveikausko pageidavimas,
kuris iš šių dalykų suformavo modulį ir jame planuoja diegti probleminio mokymo metodus.
Studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ komiteto pirmininkė doc. Rūta Butkevičienė
pristatė 2019/20 m. m. studijų planus. Studijų programos komiteto sprendimu 2019/2020 m. m.
studijų plane siūloma į I kurso pavasario semestrą įtraukti naują privalomą dalyką „Komunikacijos
su žmonėmis turinčiais specialiųjų poreikių pagrindai“ (3 ECTS). Dalykas įtraukiamas vietoj dalyko
„Profesinė kalba“ (3 ECTS), pakeitimai suderinti Kalbų ir edukacijos katedra. Pokyčiai daromi
atsižvelgiant į studentų ir praktikos vadovų grįžtamąjį ryšį. Atlikdami praktiką įvairaus pobūdžio
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigose, studentai susiduria su žmonėmis turinčiais
specialiųjų poreikių, kuriuos turėtų mokėti suprasti ir su jais užmegzti kontaktą. Šiame semestre
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studentai studijuoja ir kitus dalykus orientuotus į tarpusavio santykius („Žmonių santykiai“), įgyja
bendruosius komunikacijos pagrindus („Interviu vedimo praktikumas“). Todėl siūlomas dalykas apie
bendravimą su žmonėmis turinčiais specialiųjų poreikių pagilintų studentų žinias ir gebėjimus
komunikacijos ir tarpusavio santykių tema. Numatoma, kad į dalyko dėstymą bus įtraukiami praktikai
dirbantys tam tikrose srityse pagal specialiųjų poreikių specifiką.
Sveikatos psichologijos pirmos pakopos studijų planus pristatė prof. N. Žemaitienė. Buvo
pristatyta eilė pakeitimų. Modulis „Psichologijos įvadas“ išskaidytas į tris dalykus: „Bendroji
psichologija“, „Psichologijos istorija“, „Psichologijos mokslas ir praktika“. Atsisakyta dalyko „Darni
socialinė raida“, atsižvelgiant į turinio problemas ir ilgamečius neigiamus studentų atsiliepimus.
Vietoje jo įtrauktas dalykas „Iškalbos menas“ ir pasirenkamasis dalykas. Sumažinta dalyko
„Psichologijos moksliniai tyrimo metodai“ apimtis nuo 5 iki 3 ECTS, panaikintas 2 kreditų
pasirenkamasis dalykas ir sukurtas 4 kreditų dalykas „Eksperimentinė psichologija“. Sprendimas
priimtas atsižvelgiant į išorinio vertinimo rekomendacijas. III ir IV kurso moduliai, kuriuose yra
teorinė ir praktinė dalys („Psichologinis įvertinimas ir praktika“, „Ugdymo psichologija ir praktika“,
„Konsultavimo psichologija ir praktika“), išskaidyti į atskirus dalykus, atskiriant teorijos ir praktikos
disciplinas (atsižvelgiant į išorinio vertinimo rekomendacijas). 4 kurse padidintas valandų skaičius
baigiamajam darbui, sumažinus dalyko „Sveikatos politika“ apimtis iki 2 kreditų bei panaikinus
pasirenkamą dalyką. Fakulteto tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pastebėjo, jog yra neatitikimų
valandų skaičiavime, 3 kurse, 2 semestre yra 8 dalykai, ko negali būti pagal LR Švietimo ir mokslo
ministerijos patvirtintą aprašą, dalies pakeitimų prof. N. Žemaitienė negalėjo paaiškinti. Fakulteto
tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius priminė, jog buvo pasižadėjimas pateikti Sveikatos
psichologijos pirmos pakopos studijų planus anglų kalba, skirtus užsienio studentams. Šie planai
nebuvo parengti. Buvo nutarta Sveikatos psichologijos pirmos pakopos studijų plano tvirtinimą
atidėti, planą koreguoti ir pateikti tvirtinimui virtualiame fakulteto tarybos posėdyje.
Prof. N. Žemaitienė pristatė Sveikatos psichologijos antros pakopos studijų planus. Šie planai
yra pereinamieji. Keitėsi dalykų kontaktinės valandos, padidinta specializacijos dalykų apimtis nuo 2
iki 4 kreditų. Baigiamasis darbas išdėstytas per kelis semestrus. Tačiau studijų plane buvo neatitikimų,
pateikti planai neatitinka raštvedybos reikalavimų, todėl rekomenduota studijų planus koreguoti ir
pateikti pakartotiniam svarstymui ir tvirtinimui.
Prof. L. Šumskas pristatė Visuomenės sveikatos antrosios pakopos 2019/20 m. m. studijų
planus lietuvių bei anglų kalbomis bei informavo, jog remiantis kitų programų patirtimi ir studijų
modernizavimo tendencijomis, sumažintas visų dalykų kontaktinių valandų skaičius. Dalykų
išsidėstymas semestruose, jų apimtys kreditais nekito.
Visuomenės sveikatos vadybos nuolatinių ir ištęstinių studijų planus 2019/20 m. m. pristatė šio
studijų komiteto pirmininkė prof. S. Sauliūnė. Pakeista padalinio pavadinimas (Bioetikos katedra)
bei dalyke „Sveikatos politika ir strategija“ keitėsi koordinuojantis dėstytojas. Kontaktinių valandų
skaičius yra suvienodintas abiejuose studijų programų tipuose. Sukurti nauji dalykų „Sveikatos
ekonomika ir taikomieji finansai” bei „Lyderystė ir pokyčių valdymas“ kodai.
Gyvensenos medicinos antros pakopos studijų planus 2019/20 m. m. pristatė studijų komiteto
pirmininkas lekt. Tomas Vaičiūnas. Gyvensenos medicinos programoje pasikeitė tik Mitybos
modulio, kuris dėstomas 2 semestruose (I ir II) kodas, atsakinga katedra ir koordinuojantis dėstytojas.
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Sveikatos psichologijos katedros vedėja prof. N. Žemaitienė informavo, jog padaliniams, kuriose
dirba baigiamojo darbo vadovai, papildomai yra perskirstomas darbo užmokesčio fondas.
Sveikatos informatikos pirmos pakopos 2019/20 m. m. studijų planai nebuvo pristatyti, todėl
buvo nutarta šiuos studijų planus teikti tvirtinimui virtualiame fakulteto tarybos posėdyje.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 1:
1.1. Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programų „Visuomenės sveikata“ ir „Socialinis darbas
medicinoje“ bei antrosios pakopos programų „Visuomenės sveikata“, „Gyvensenos
medicina“, „Visuomenės sveikatos vadyba“ studijų planus 2019/20 m. m.
1.2. Netvirtinti pirmosios bei antrosios pakopos studijų programų „Sveikatos psichologija“
2019/20 m. m. dėl studijų planų neatitikimų bei pirmosios pakopos studijų programos
„Sveikatos informatika“ bei „Sveikatos psichologijos“ anglų kalba 2019/20 m. m. studijų
planų, kadangi atitinkamai vienas jų nebuvo pristatytas, kitas nebuvo pateiktas. Nutarta
šiuos studijų planus koreguoti bei teikti tvirtinimui virtualiame fakulteto tarybos posėdyje.

SVARSTYTA 2: VSF Sveikatos tyrimo instituto temų ir užduočių tvirtinimas.
Klausimą pristatė instituto vadovas dr. M. Štelemėkas.
Siūloma LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto (STI) mokslinės veiklos tema – Lietuvos
gyventojų sveikatos ir gyvensenos rodiklių bei su sveikata susijusios politikos įgyvendinimo
stebėsena ir vertinimas. Šią temą formuoja bendrosios instituto užduotys:
1. Dalyvauti tarptautinių ir nacionalinių organizacijų, tinklų bei institucijų veikloje,
bendradarbiauti ir teikti ekspertinę pagalbą sveikatos politikos formuotojams.
2. Vykdyti Lietuvos gyventojų sveikatos, su sveikata susijusių gyvensenos rodiklių bei rizikos
veiksnių stebėseną ir mokslinį vertinimą.
3. Dalyvauti rengiant biomedicinos mokslų visuomenės sveikatos krypties mokslininkus.
Dr. M. Štelemėkas taip pat pristatė STI mokslines laboratorijas bei jų mokslinės veiklos temas,
užduotis bei šių užduočių koordinatorius. Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos tema – Vaikų ir
jaunimo sveikata ir gyvensena visuomenės raidos kontekste. Šiai temai vykdyti suformuotos užduotys
bei paskirti jų vykdytojai:
1. Sveikatos prielaidos perinataliniu ir kūdikystės laikotarpiu.
2. Vaikų augimo ir raidos stebėsena ir pokyčiai.
3. Paauglių ir jaunimo žalingi įpročiai ir rizikinga elgsena.
4. Jaunų žmonių savižudybių rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės.
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5. Integralus vaikų ir jaunimo su sveikata susijusių veiksnių vertinimas.
Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijos tema – Sveikatos sistemos veiklos stebėsena ir
vertinimas, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos sistemoje priimamus politinius sprendimus,
dokumentus ir gaires. Šiai temai įvykdyti suformuotos užduotys bei paskirti jų vykdytojai:
1. Lietuvos sveikatos sistemos politikos formavimo ir įgyvendinimo stebėsena.
2. Sveikatos rizikos veiksnių, politikos sprendimų ir sveikatos technologijų socialinis ir
ekonominis vertinimas.
3. Didžiųjų duomenų analizės sprendimų plėtra sveikatos sistemoje ir jų pritaikymo
vertinimas.
Lėtinių ligų profilaktikos laboratorijos tema – Skirtingų Lietuvos gyventojų grupių gyvensenos
ir lėtinių ligų rizikos vertinimas su sveikata susijusios politikos kontekste. Šios temos užduotys bei
jų vykdytojai:
1. Lėtinių ligų rizikos ir jos pokyčių vertinimas.
2. Gyvensenos ir genetinių veiksnių sąsajų vertinimas.
3. Studentų subjektyvios sveikatos ir gyvensenos pokyčių vertinimas.
4. Lėtinių ligų ir aplinkos veiksnių sąsajų vertinimas Lietuvoje.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2: Tvirtinti LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto mokslinės veiklos
temas bei užduotis.

SVARSTYTA 3: VSF Sveikatos tyrimo instituto laboratorijų vedėjų kandidatūrų
tvirtinimas.
Sveikatos tyrimo instituto laboratorijų vedėjų kandidatūras pristatė instituto vadovas dr. M.
Štelemėkas.
3.1. Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijos vedėjo pareigoms siūlomas j. m. d. Mindaugas
Štelemėkas,
3.2. Lėtinių ligų profilaktikos laboratorijos vedėjos pareigoms siūloma vyr. m. d. Janina
Petkevičienė,
3.3. Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos vedėjo pareigoms siūlomas vyresn. m. d. Kastytis
Šmigelskas.

5

BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 3: Tvirtinti siūlomas LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto laboratorijų
vedėjų kandidatūras.

SVARSTYTA 4: Einamieji reikalai.
Fakulteto tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius priminė, jog mūsų fakultetas nėra išsirinkęs
šventojo globėjo. Fakulteto tarybos posėdyje universiteto kapelionas monsinjoras Artūras
Jagelavičius bei sielovados koordinatorė Raimonda Balandė pasiūlė šv. Vincento Pauliečio
kandidatūrą. Šio šventojo diena minima rugsėjo 27 dieną, minint šv. Vincentą Paulietį, kunigą ir
vienuolijos steigėją. Šv. Paulietis 1612 metais tapo vieno Paryžiaus priemiesčio klebonu. Jo
mokykloje susiformavę kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai vėliau tapo aktyviais Prancūzijos Bažnyčios
veikėjais. Jis tapo nuskriaustųjų ir silpnųjų balsu galingųjų akivaizdoje. Suformavo paprastą ir visiems
prieinamą evangelizacijos formą. Įsteigė kunigų misionierių (Lazariečių) ordiną, o kartu su šv. Luiza
de Marillac, Gailestingų seserų vienuoliją (1633). Doc. R. Butkevičienė priminė, jog šv. Vincentas
Paulietis yra Socialinio darbo globėjas, todėl gal visuomenės sveikatai būtų tikslinga ieškoti kito
globėjo. Vyko aktyvi diskusija, kurios metu buvo nutarta informaciją apie tai paskleisti VSF
bendruomenei, bei paprašyti pamąstymų, pasiūlymų ar pritarimo šv. Vincento Pauliečio kandidatūrai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 4: Fakulteto taryba nutaria VSF bendruomenėje aptarti fakulteto šventojo
globėjo kandidatūrą ir šį klausimą teikti tvirtinimui sekančiame tarybos posėdyje, spalio 11 dieną.

________________________________________
Posėdžio pirmininkas
doc. Paulius Vasilavičius
_________________________________________
Posėdžio sekretorė
prof. Rūta Ustinavičienė
6

