LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF8-2
POSĖDŽIO DATA IR VIETA:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos posėdis įvyko
Visuomenės sveikatos fakulteto patalpose, esančiose adresu Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuvos Respublika, du
tūkstančiai devynioliktų metų sausio 28 dieną, 13 valandą, 334 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, prof.;
8. Abdonas Tamošiūnas, prof.;
9. Rūta Remėzaitė, stud.
Fakulteto bendruomenė:
10. Linas Šumskas, prof.;
11. Skirmantė Sauliūnė, prof.;
12. Rūta Butkevičienė, doc.;
13. Laura Sapranavičiūtė Zabazlajeva, dr.;
14. Janina Petkevičienė, prof.;
15. Aušra Petrauskienė, prof.
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. Paraiškų 2019 m. doktorantūros studijų vietoms svarstymas bei tvirtinimas.
2. Tobulinimo kursų „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir
praktinių įgūdžių tobulinimas“ svarstymas.
3. Antrosios pakopos studijų programos „Gyvensenos medicina“ baigiamųjų darbų reglamento
atnaujintos redakcijos svarstymas.
4. Einamieji klausimai.
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BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Paraiškų 2019 m. doktorantūros studijų vietoms svarstymas.
2. Tobulinimo kursų „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir
praktinių įgūdžių tobulinimas“ svarstymas.
3. Antrosios pakopos studijų programos „Gyvensenos medicina“ baigiamųjų darbų reglamento
atnaujintos redakcijos svarstymas.
4. Einamieji klausimai.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.
SVARSTYTA 1: Paraiškų 2019 m. doktorantūros studijų vietoms gauti svarstymas bei tvirtinimas. Tarybos
pirmininkas doc. P. Vasilavičius pristatė paraiškas doktorantūros vietoms. Buvo gautos 5 paraiškos.
Paraiškos buvo vertintos Studijų ir mokslo komisijoje, kuri šioms paraiškoms pritarė. Paraiškų teikėjai
pristatė planuojamų darbų temas, vyko mokslinė diskusija – temos, jų tikslai bei uždaviniai buvo koreguoti.
Sveikatos tyrimų instituto paraiška, Lėtinių ligų profilaktikos laboratorijos planuojama tema:
 „Kauno miesto gyventojų infekuotumo hepatito C virusu ir Helicobacter pylori bakterija rizikos
veiksniai, pasekmės sveikatai ir gyvenimo kokybei“. Doktorantūros forma – nuolatinė, galimybė
įdarbinti doktorantą padalinyje yra.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–8
Prieš:
–0
Susilaikė:
–1
Sprendimas priimtas.
Sveikatos psichologijos katedros paraiška doktorantūros vietai gauti. Planuojama tema:
 „Savižudiškų ketinimų turinčių asmenų psichosocialinės pagalbos poreikiai ir suteiktos pagalbos
veiksmingumas“. Doktorantūros forma – nuolatinė, galimybė įdarbinti doktorantą padalinyje yra.
Profilaktinės medicinos katedros paraiška doktorantūros vietai gauti. Planuojama tema:
 „Mokinių mitybos ir kūno svorio pokyčiai maitinimo organizavimo mokyklose pokyčių kontekste“.
Doktorantūros forma – nuolatinė, galimybė įdarbinti doktorantą padalinyje yra.
Sveikatos vadybos katedros paraiška doktorantūros vietai gauti. Planuojama tema:
 „Neįgaliesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei jų integracija su
socialinėmis paslaugomis Lietuvoje“. Doktorantūros forma – nuolatinė, galimybė įdarbinti
doktorantą padalinyje yra.
Sveikatos tyrimų instituto paraiška, Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos planuojama tema:
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 „Integralus paauglių psichikos sveikatos įvertinimas ir jo sąsajos su gyvensena“. Doktorantūros
forma – nuolatinė, galimybė įdarbinti doktorantą padalinyje yra.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 1: Tvirtinti fakulteto padalinių pateiktas paraiškas doktorantūros vietoms.

SVARSTYTA 2: Tobulinimo kursų „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo
gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas“ svarstymas. Kursų programa buvo apsvarstyta Studijų ir mokslo
komisijoje, jai buvo pareikšta nemažai pastabų. Šių kursų tikslinėse grupėse neteisingai įvardintos tikslinės
grupės: vietoj Bendrosios praktikos gydytojų turi būti Šeimos gydytojai, vietoj Bendrosios praktikos ir
bendruomenės slaugytojų – Bendrosios praktikos slaugytojai, vietoj Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų – Visuomenės sveikatos specialistai. Keičiami kai kurių temų lektoriai – vietoj asist. Laimos
Imbrasienės – asist. Asta Dambrauskienė. Kursų, skirtų Bendrosios praktikos slaugytojams 29 tema bei
kursų, skirtų Visuomenės sveikatos specialistams, 4 tema yra gyvensenos medicinos srities ir turi būti
dėstoma Gyvensenos medicinos specialistų (Visuomenės sveikatos fakultetas), o ne Slaugos fakulteto
dėstytojų. Šioms pastaboms pritarė visi tarybos nariai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2: Pritarti tobulinimo kursų „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo
organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas“ programai, su sąlyga, jog rengėjai atsižvelgs į
pateiktas pastabas.

SVARSTYTA 3: Antrosios pakopos studijų programos „Gyvensenos medicina“ baigiamųjų darbų reglamento
atnaujintos redakcijos svarstymas. Reglamentą pristatė Studijų ir mokslo komisijos narys bei reglamento
rengėjas Tomas Vaičiūnas. Doc. P. Vasilavičius pasiūlė, kad cituojant nacionalinius bei universiteto lokalius
teisės aktus, kurie dažnai kinta, rekomenduojama nurodyti: nacionalinių teisės aktų pirmų leidimų numerius
ir datas, o lokalių universiteto teisės aktų – galiojančias redakcijas. Fakulteto tarybos nariai šioms
pastaboms pritarė.
BALSAVIMO REZULTATAI:
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Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 3: Pritarti antrosios pakopos studijų programos „Gyvensenos medicina“ baigiamųjų darbų
reglamentui.

SVARSTYTA 4: Einamieji reikalai.
Prodekanas doc. P. Vasilavičius informavo, jog sekančiame posėdyje, kuris įvyks vasario 6 dieną
fakulteto dekanė prof. R. Kalėdienė pristatys metinę fakulteto ataskaitą, todėl kviečiami tiek fakulteto
tarybos nariai, tiek ir visa fakulteto bendruomenė.
Studijų ir mokslo komisijos pirmininkas prof. K. Šmigelskas pasiūlė koreguoti komisijos sudėtį,
pakeičiant studentų atstovus. Šiuo metu komisiją sudaro penki nariai, iš kurių du studentų atstovai.
Kvorumui yra reikalingi minimaliai 3 nariai, tačiau studentų atstovė Deimantė Rimgailaitė nedalyvauja
posėdžiuose, todėl priimti sprendimus yra sudėtinga. Prof. K. Šmigelskas pasiūlė studentų atstovę Deimantę
Rimgailaitę keisti į studentę Rūtą Remėzaitę, kuri aktyviau dalyvauja fakulteto tarybos veikloje.
Studijų ir mokslo komisijos pirmininkas prof. K. Šmigelskas pasiūlė įtraukti į sekančių fakulteto
tarybos posėdžių darbotvarkę Sveikatos tyrimo instituto vadovo dr. M. Štelemėko inicijuojamą diskusiją
apie MOSTA vertinimo rezultatus ir strategiją mokslinės veiklos skatinimui bei pasirengimui būsimiems
MOSTA vertinimams.
Fakulteto dekanė prof. Ramunė Kalėdienė pakvietė visus į iškilmingą Senato posėdį, kuris įvyks
vasario 1 dieną ir kurio metu bus įteikiami Gyvensenos medicinos magistrų diplomai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
–9
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 4: Pritarti Studijų ir mokslo komisijos sudėties pakeitimui, į komisiją vietoj studentės
Deimantės Rimgailaitės įtraukiant studentę Rūtą Remėzaitę.

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