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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMOPLANAS
Eil.
Nr.

Rekomendacija

Numatomos priemonės, skirtos
rekomendacijai įgyvendinti

Įvykdymo
terminai

Atsakingas
asmuo

Vykdytojai

Rezultatai,
kurių tikimasi
įgyvendinus
priemonę

1. Strateginis valdymas

1.1

Apsvarstyti gero valdymo kodekso,
priėmimo klausimą

1.1.1 parengti ir patvirtinti “Gero
valdymo kodeksą”

1.2

Tikrinti kaip ir kokiu intensyvumu
veikia studentų grįžtamojo ryšio
modelis, siekiant sustiprinti
studentų dalyvavimą ir patenkinti
lūkesčius pagal principą “jūs
pasakėte - mes padarėme”

1.2.1. Universiteto tinklalapyje skelbti
studentų ir kitų studijų proceso
dalyvių apklausų ir diskusijų
rezultatus, numatytus veiksmus ir
priemones iškilusioms
problemoms spręsti, pasiektus
rezultatus

Taikyti struktūriškesnį požiūrį į
akademinio personalo valdymą,
paramą personalui, platesnį
diagnostinį požiūrį į personalo
tobulinimo poreikius

1.3.1. dėstytojų, moksloir kitų
darbuotojų kompetencijų
tobulinimo planų diegimas
1.3.2 dėstytojų, mokslo ir kitų
darbuotojų kompiuterinio

1.3

2015 m. II
ketv.

Nuolat

Rektorius

Prorektorius
studijoms

Kancleriai
Prorektoriai

Studijų centras
Studijų kokybės
stebėsenos ir
užtikrinimo
komisija

Fakultetų dekanai

2015 m. II
ketv.

Prorektorius
studijoms
Prorektorius
mokslui
Personalo

Studentų
atstovybė
Studijų centras
Mokslo centras
Personalo
tarnyba
Informacinių

Nuolatinės
Universiteto
veiklos rodiklių,
ypač susijusių su
veiklos
veiksmingumu ir
finansine rizika,
stebėsenos
užtikrinimas
Aktyvaus studentų
dalyvavimo visame
studijų procese
užtikrinimas.
Nuolat gerėjanti
studijų, studijų
aplinkos ir
dėstymo kokybė
Nuolat gerėjanti
visų darbuotojų
profesinė
kompetencija

Eil.
Nr.

Rekomendacija

Numatomos priemonės, skirtos
rekomendacijai įgyvendinti

Įvykdymo
terminai

raštingumo ir gebėjimų naudotis
IT tobulinimas
1.3.3. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų
atestacinės kortelės peržiūra ir
tobulinimas
1.4

Dabartinį etikos kodeksą papildyti
gerąja klinikinių tyrimų patirtimi

1.4.1. etikos kodeksą papildyti gerąja
klinikinių tyrimų patirtimi

Atsakingas
asmuo
tarnybos
vadovas

2014 m. IV
ketv.

Senato teisės
ir etikos
komisijos
pirmininkas

Vykdytojai

Rezultatai,
kurių tikimasi
įgyvendinus
priemonę

technologijų
centras

Senato teisės ir
etikos komisja

Visas Universiteto
veiklos sritis
apimantis etikos
kodeksas

2.Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

2.1

Subalansuoti teorinę ir praktinę
ikidiplominiųprofesinių studijų
programų dalį.

2.2

Ikidiplominių klinikinių studijų
programose iš anksto numatyti
studentų praktiką.

2.1.1. Peržiūrėti studijų planus, siekiant
visiškos atitiktiespagrindinių
Bolonijos proceso dokumentų
nuostatoms
2.2.1. peržiūrėti visas ikidiplominių
studijų programas, siekiant
visiškos numatytų studentų
praktikos apimčių atitikties
Bolonijos proceso dokumentų
nuostatoms

Fakultetų dekanai

2015 m. II
ketv.

Prorektorius
studijoms

Fakultetų dekanai

2015 m. II
ketv.

Prorektorius
studijoms

2.3

2.3.2. Nuolat tobulinti studijų programų
turinį, užtikrinant visišką
reglamentuojamų profesinių
kvalifikacijų pripažinimą;
2.3.3. užtikrinti pagalbą studentams
planuojant darbinę karjerą;

Studijų
programų
komitetai
Karjeros centras
Tarptautinių
ryšių ir studijų
centro dekanas

2.3.1. Skatinti personalo ir studentų
judumą;
Suformuluoti išsamesnę ir įtraukesnę
tarptautiškumo didinimo strategiją

Studijų
programų
komitetai

Nuolat

Prorektorius
studijoms

Fakultetų dekanai

Studijų
programų
komitetai
Karjeros centras

Gerėjanti studijų
kokybė bei
pasirengimas
profesinei veiklai
Gerėjanti studijų
kokybė bei
pasirengimas
profesinei veiklai

Visapusiška ir
visavertė
Universiteto
integracija į
Europos aukštojo
mokslo erdvę

Eil.
Nr.

Rekomendacija

Numatomos priemonės, skirtos
rekomendacijai įgyvendinti

Įvykdymo
terminai

2.3.4. skatinti mokslo institutų,
mokslininkų grupių įsijungimą į
mokslinius tinklus;
2.3.5. didinti mokslinių publikacijų
kokybę, skatinti mokslinių darbų
rezultatų publikavimą žurnaluose,
kurių citavimo indeksas viršija
20%
agreguotosmokslokryptiessvoriok
oeficiento

2.4

Persvarstyti mokymo užsienio kalba
infrastruktūrą

2.4.1. Užtikrinti dėstytojų, dirbančių su
užsienio studentais, kompetenciją
užsienio kalbos mokėjimo požiūriu
2.4.2.Užtikrinti savalaikį studijas
Universitete reglamentuojančių
dokumentų vertimą į užsienio
kalbas (pagal poreikį) ir jų skelbimą Universiteto tinklalapyje

Atsakingas
asmuo

Vykdytojai

Rezultatai,
kurių tikimasi
įgyvendinus
priemonę

Mokslo centras
Prorektorius
mokslui
Mokslo centras

Nuolat

Prorektorius
studijoms

Studijų centras
Tarptautinių
ryšių ir studijų
centras
Fakultetų dekanai

Katedrų, klinikų,
institutų vadovai

Užtikrinta
dėstytojų
edukacinė
kompetencija bei
užsienio kalbos
žinios
Užtikrintas
studijas
reglamentuojančių
dokumentų
prieinamumas
užsienio kalbomis

3. Mokslo veikla
Rekomendacijų nepateikta
4. Poveikis regiono ir visos šalies raidai
4.1

Aktyviau vadovauti regioninių
4.1.1. plėtoti studentų klinikinėms
ligoninių tinklui įgyvendinant studentų
praktikoms akredituotų gydymo
praktinį mokymą.
įstaigų tinklą

Nuolat

Prorektorius
klinikinei
medicinai

Podiplominių
studijų centro
dekanas

Aktyvesnis būsimų
darbdavių
įtraukimas į

Eil.
Nr.

Rekomendacija

Numatomos priemonės, skirtos
rekomendacijai įgyvendinti

Įvykdymo
terminai

Atsakingas
asmuo

Vykdytojai
Karjeros centras

4.2

Užmegzti labiau struktūriškai
apibrėžtus ryšius su oficialiomis
regiono valdymo struktūromis ir
privataus sektoriaus partneriais.

4.2.1.stiprintiirformalizuotiUniversitetoben
dradarbiavimąsuKaunoirkitųmiestų,
rajonųir
regionųvaldymobeikitomisorganizaci
nėmisstruktūromis
4.2.2.
stiprintiryšiussuprivataussektoriausp
artneriais (klinikinėsmedicinos,
odontologijos, veterinarijos,
gyvulininkystėsirkitosesrityse)

Nuolat

Rektorius

Kancleriai

Rezultatai,
kurių tikimasi
įgyvendinus
priemonę
studijų procesą,
geresnis studentų
pasirengimas
būsimai profesinei
veiklai, didesnis
poveikis
visuomenės raidai

Didėjanti
Universiteto įtaka
regiono ir visos
šalies raidai

