LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF8-11
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 spalio 11 dieną, 9 valandą, 106 auditorijoje.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Ramunė Kalėdienė, prof.;
2. Paulius Vasilavičius, doc.;
3. Gvidas Urbonas, doc.;
4. Rūta Ustinavičienė, prof.;
5. Tomas Vaičiūnas, lekt.;
6. Danguolė Avižiuvienė, soc. partneris;
7. Kastytis Šmigelskas, doc.;
8. Gabrielė Būtaitė, stud.;
Fakulteto bendruomenė:
9. Linas Šumskas, prof.;
10. Skirmantė Sauliūnė, prof.;
11. Rūta Butkevičienė, doc.;
12. Linas Leonas, lekt.
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 8 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto
tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. Studijų programų komitetų metinių ataskaitų pristatymai (2017/2018 m. m.), jų svarstymas ir
tvirtinimas (pristato SPK pirmininkai ar jų įgalioti atstovai).
2. Einamieji klausimai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–8
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
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SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Studijų programų komitetų metinių ataskaitų pristatymai (2017/2018 m. m.), jų svarstymas ir
tvirtinimas (pristato SPK pirmininkai ar jų įgalioti atstovai).
2. Einamieji klausimai.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.

SVARSTYTA 1: Studijų programų komitetų metinių ataskaitų pristatymai (2017/2018 m. m.), jų
svarstymas ir tvirtinimas.
Posėdį pradėjo tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius, kuris pakvietė SPK pirmininkus arba jų
įgaliotus asmenis pristatyti 2017/18 mokslo metų veiklos ataskaitas. Prof. L. Šumskas pristatė „Visuomenės
sveikatos“ antrosios pakopos studijų komiteto veiklos ataskaitą. Ataskaitoje buvo akcentuota, jog yra
mažinama kontaktinių valandų, diegiama Moodle programa, orientuojamasi į praktinių įgūdžių ugdymą,
praktikos tobulinimą bei specialistų iš praktikos pritraukimą dalykų dėstymui. Taip pat buvo analizuota
baigiamųjų darbų vertintojų darbo kokybė, analizuoti atvejai, kada recenzento ar oponento vertinimas
ženkliai skyrėsi nuo galutinio balo. Prof. L. Šumskas iškėlė klausimą, ar nėra tikslinga užsienio
magistrantus mokyti anglų kalbos. Fakulteto dekanė prof. R. Kalėdienė išsakė universiteto administracijos
nuomonę, kad nėra tikslinga mokyti lietuvių kalbos studentų, kuriems studijų metu ši kalba nėra būtina.
Tuo labiau, kad lietuvių kalbos būtų mokoma specialybės dalykų sąskaita.
Socialinio darbo medicinoje studijų programos komiteto pirmininkė doc. R. Butkevičienė pristatė
2017/18 m. m. „Socialinio darbo medicinoje“ SPK veiklos ataskaitą. Šiuo veiklos periodu buvo diegiami
nauji mokymo metodai, studentai įtraukti į mokslinius darbus, vykdomus universitete, baigiamųjų darbų
temos sietos su katedros moksline tema. Studijų komitetas plėtė tarpsektorinį bendradarbiavimą bei pristatė
magistrantūros studijų programos idėją. Prof. R. Kalėdienės bei universiteto administracijos nuomone,
tikslinga pagalvoti ar nereikia stojantiesiems mažinti minimalaus priėmimo balo bei pasvarstyti apie
patrauklesnį studijos programos pavadinimą.
Lekt. Tomas Vaičiūnas pristatė „Gyvensenos medicinos“ antrosios pakopos SPK veiklos ataskaitą.
Per metus, konsultuojantis su užsienio ekspertais, buvo peržiūrėta daugelis modulių, „Mitybos“ modulyje
keitėsi koordinatorius. Prof. R. Kalėdienės nuomone, reikia ypač atkreipti dėmesį į mitybos dėstymą, sekti
naujausius mokslo atradimus, nes kai kuriais atvejais studentai yra daugiau edukuoti šioje srityje, nei
dėstytojai. Fakulteto tarybos narių nuomone, reikalingi papildomi kursai bei motyvacija dėstytojams,
dirbantiems gyvensenos medicinos programoje.
Prof. S. Sauliūnė pristatė 2017/18 m. m. „Visuomenės sveikatos vadybos“ antrosios pakopos studijų
komiteto metinę veiklos ataskaitą. Didžioji dalis planuotų veiklų yra įgyvendintos.
Lekt. L. Leonas pristatė jungtinės pirmosios ir antrosios pakopų „Sveikatos psichologijos“ SPK
veiklos ataskaitą – visos planuotos veiklos yra įgyvendintos, nemaža dalis veiklų yra bendros pirmai bei
antrai studijų pakopoms, atskirai svarstyti studijų rezultatai bei vykdyta dalis veiklų. Lekt. L. Leonas
pasidžiaugė, jog komitetas dirbo aktyviai, daug dėmesio buvo skirta viešinimui, praktikų perorganizavimui
bei susitikimams su socialiniais partneriais. Šiais mokslo metais vyko studijų programos išorinis
vertinimas, todėl sudarant naujus studijų planus atsižvelgta į ekspertų rekomendacijas.
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Doc. P. Vasilavičius pristatė 2017/18 m. m. pirmosios pakopos studijų programos „Visuomenės
sveikata“ komiteto veiklos ataskaitą. Didžioji dalis planuotų veiklų yra įgyvendintos. Vykdyta apklausa,
vertinant studentų mokymosi stilius, planuojami programos pokyčiai, atsižvelgiant į studentų pageidavimus
bei socialinių partnerių pastabas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–8
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 1: Tvirtinti studijų programų komitetų 2017/18 m. m. veiklos ataskaitas.

SVARSTYTA 2: Einamieji reikalai.
Fakulteto tarybos pirmininkas doc. Dr. P. Vasilavičius pristatė III-osios Nacionalinės visuomenės
sveikatos konferencijos „Šimtmečio Lietuva – šimtmečio visuomenės sveikata“ konferencijos tezių knygą. Ši
knyga nėra recenzuojamas leidinys, todėl studijų ir mokslo komisijos papildomas sprendimas nereikalingas.
Publikacija yra priskiriama kitų leidinių kategorijai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–8
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2: Pritarti III Nacionalinės visuomenės sveikatos konferencijos „Šimtmečio Lietuva
– šimtmečio visuomenės sveikata“ konferencijos tezių knygos publikavimui.

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