LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
ERGOTERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO (SPK)
VEIKLOS TARPINĖ ATASKAITA 2018/2019 m. m.
Eil.
Nr.
1.

2.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas

Ataskaitos už „Ergoterapijos” studijų programos
komiteto veiklą 2017/2018 m. m. parengimas ir
tvirtinimas

Iki 2018-10-15

„Ergoterapijos” studijų programos komiteto

Iki 2018-10-15

Vykdytojai
SPK

„Ergoterapijos” studijų programos eigos ir

studentų pasiekimų vertinimo rezultatų
peržiūrėjimas

SPK patvirtinta 2018-10-11 Nr. SF-21-18;
Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2018-09-25 protokolo
Nr. SF9-6.

SPK

2018/2019 m. m. veiklos plano parengimas ir
tvirtinimas
3.

Įvykdymas/ Protokolo nr.

SPK patvirtinta 2018-10-11 Nr. SF-21-18;
Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2018-10-16 protokolo
Nr. SF9-7.

Iki 2018-10-30
Iki 2019-02-29

SPK

SPK posėdžio, vykusio 2018-09-14 Nr. SF-21-07,
skirto ergoterapijos studijų programos eigos aptarimui
metu nutarta:
Modulis „Sergančiųjų psichikos ligomis veiklos
problemos ir ergoterapija“ iš IV kurso rudens semestro
perkeltas į III kurso rudens semestrą.
III kurso pavasario semestre esančio modulio „Veiklos
sutrikimai ir ergoterapija II“ dalykas „Sveikatos
mokymas ir stiprinimas esant fizinei negaliai“ pakeistas
„Projektiniu darbu“.
2019-2020 m. m. studijų plane IV kurse pakeitimų nėra.
2020-2021 m. m. studijų plane III kurse esantis modulis
„Žmogaus veikla ir aplinka“ perkeltas į IV kurso rudens
semestrą.

4.

„Ergoterapijos” studijų programos 2019/2020 m.

Iki 2018-09-30

SPK

Iki 2019-06-30

SPK

2020-2021 m. m. studijų plane III kurse esantis modulis
Modulis. Veiklos sutrikimai ir ergoterapija I, dalyko
“Neurologinių
ligonių
veiklos
sutrikimai
ir
Ergoterapija” apimtis padidinta iki 7 kreditų,
atsižvelgiant
į
modulio
dalykų
dėstytojų
rekomendacijas, nekeičiant bendro modulio kreditų ir
valandų skaičiaus.
Parengtas 2019-2020 m. m. III kurso studijų planas
anglų kalba identiškas planui lietuvių kalba.
SPK posėdžio, vykusio 2018-09-18 Nr. SF-21-08 metu
nutarta patvirtinti ir įtraukti įstudijų programą
Pasirenkamąjį dalyką „Įvadas į įsisąmoninimu grįstą
kognityvinę ir elgesio terapiją“.
SPK patvirtinta 2018-09-14 Nr. SF-21-07

m. studijų planų aptarimas ir tvirtinimas (lietuvių
ir anglų kalba)
5.

„Ergoterapijos” mokslinio būrelio veikla

2018-10-12 Pirmasis
ergoterapijos
būrelio
susirinkimas, kurio metu aptarta būsima būrelio veikla
ir susipažinimas su naujais būrelio nariais.
2018-10-25 Suorganizuotas
koncertas
skirtas
Lietuvos 100 ir Ergoterapijos studijoms Lietuvoje 20čiui paminėti. Renginio metu asmenys sužinojo apie
ergoterapiją. Dalyvavo 200 svečių, renginys skirtas
visuomenei.
2018-10-26 Konferencija skirta ergoterapijos studijų
20-čiui paminėti.
2018-11-27 Suorganizuotas seminaras: ,,Cukrinis
diabetas ir ergoterapija”.Seminaro metu su Kauno
diabeto klubu ,,Insula“ diskutuota apie ergoterapiją
sergantiems cukriniu diabetu.
2018-12-04 Seminaras ,,Spina bifida ir hidrocefalija.
Ergoterapija‘‘
Lankėsi Spina Bifida ir hidrocefalija asociacijos nariai,
taip pat paranešimą skaitė LSMU Kauno klinikų filialo
VAIKŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ „LOPŠELIS“
ergoterapeutė Irma Gaidienė.

6.

Sutarčių Erasmus + mainų programos rėmuose ir
profesinio bendradarbiavimo plėtra. Ergoterapijos

Nuolat

SPK

programoje dėstytojų ir studentų mainams;
La Coruna universitetas (Ispanija) „Ergoterapijos studijų
programoje dėstytojų mainams;
Coventry universitetas (Airija) „Ergoterapijos studijų
programoje dėstytojų mainams.

studijų programos tarptautiškumo didinimas. Didinti
atvykstančių ir išvykstančių ergoterapijos studentų
skaičių pagal Erasmus + mainų programą

7.

Susitikimo su „Ergoterapijos” studijų programos
studentais organizavimas ir studijų eigos
aptarimas

2018-12-19 Kalėdos. Lankytasi senelių namuose,
kur studentai kartu gamino kalėdinius sausainius ir
klausėsi Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos
mokinių ir mokytojų koncerto.
2018-12-21 Kalėdos. Studentai lankėsi Kauno
klinikų neuroreabilitacijos skyriuje, kur pacientus ir
esantį personalą su skambia akordeono muzika sveikino
su artėjančiomis šventėmis.
Pasirašyta naujos Erasmus +sutartys:
Malagos universitetas (Ispanija); Ergoterapijos studijų

Iki 2019-01-31
Iki 2019-06-30

SPK

Susitikimas su pirmosios studijų pakopos studijų
programos "Ergoterapija" studentais aptarti studijų eigą
ir kitus klausimus vyko 2019-02-07 SPK protokolo Nr.
SF-21-34-E
Pirmo kurso studentai išsakė, kad semestro pradžioje
susiduria su problema, jog
pamirštama pranešti
paskaitos vieta. Kitų pastebėjimų neturėjo, teigė studijų
programa puiki."
Antro kurso studentai turėjo pastebėjimų
dėl
Reabilitacijos ciklo organizacinių dalykų bei turinio,
tačiau pabrėžė, kad teorija puikiai perteikta praktiškai,
tiek testus, tiek įvairius terapinius įrenginius išmoko
pritaikyti praktiškai.
Studentai negailėjo gražių žodžių Vaikų ergoterapijos
ciklui.
Daugiausia nusiskundimų studentai išsakė kalbų
katedros užsiėmimams, konkrečiai anglų kalbai.
Trečio kurso studentai išsakė pastebėjimus dėl
vertinimo kriterijų, ne laiku suvedamų pažymių po
egzaminų, neišnaudojamo pagal tvarkaraštį numatyto
studijų laiko.
Ketvirto kurso studentai pastabų neišsakė.

8.

Susitikimo su „Ergoterapijos” studijų programos
dėstytojais organizavimas ir studijų eigos
aptarimas

Iki 2019-02-31
Iki 2019-06-30

SPK

9.

„Ergoterapijos” studijų programos viešinimas

Nuolat

SPK

dalyvaujant aukštojo mokslo mugėse,
susitikimuose su studentais, moksleiviais ir kitais
būdais

„Ergoterapijos” studijų programos komiteto pirmininkė

Susitikimas su pirmosios studijų pakopos studijų
programos "Ergoterapija" dėstytojais aptarti studijų eigą
ir kitus klausimus vyko virtualiai 2019-02-13 Nr. SF21-35-E
Dėstytojai, kuriems buvo išsakytos pastabos į jas
stengiasi atsižvelgti, studijų eigai pastebėjimų neišsakė.
Dėstytojai pabrėžė, kad iškilusias su studentais
problemas stengiasi spręsti iš karto, nelaukiant semestro
pabaigos ir aptaria studentams iškylančius klausimus
dėstomų dalykų eigoje. Anglų kalbos dėstytoja turėjo
pastebėjimų dėl antro kurso studentų.
2018-10-25 Kreipimąsis į SAM ir ŠMM dėl valstybės
finansuojamų vietų skyrimo reabilitacijos krypčiai.
2018-11-08 Vizitas į SAM dėl ergoterapijos paslaugų
plėtros.
Aukštųjų mokyklų studijų mugėje: 2019-01-17 Kauno
Žalgirio arenoje ir 2019 vasario 7-9 d. Vilniuje
parodų ir kongresų centre „Litexpo“ buvo pateiktos
Slaugos fakulteto skrajutės su informacija apie
vykdomas magistro studijų programas.
Atnaujinta informacinė medžiaga ir išleista nauja
skrajutė (2019 m. sausio mėn.) apie SF vykdomas
bakalauro studijų programas.
Ergoterapijos dėstytojai ir studentai vyko į 11 Lietuvos
mokyklų ir gimnazijų.
Dalyvauta kasmetinėje ENOTHE konferencijoje 2018
m. spalio 4-6 dienomis, Kaškajuje (Portugalija)
S.Mingaila.
Erasmus+ 2018 m. lapkričio 25 -30d. išvyka Užgorodo
nacionalinis universitetas, Ukraina Sigitas Mingaila ir
Evelina Lamsodienė.
Išvyka 2019-01-10 su III kurso ergoterapijos studentais
į Klaipėdos specialiosios mokyklos daugiafunckcinį
centrą-darželį „Svetlačiok“ dėst.Erika Endzelytė.
prof. Daiva Petruševičienė

