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PATVIRTINTA: 

LSMU MA SF dekanė 

Prof. Jūratė Macijauskienė 

2022 m. spalio mėn. 28 d 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

MEDICINOS AKADEMIJA 

SLAUGOS FAKULTETAS 

 

Pirmosios pakopos studijų programos „Akušerija“ studijų programos komiteto (SPK) 2021-/2022 m.m.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritys 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojai Įvykdymas/ Protokolo Nr. 

1. „Akušerijos“ studijų 

programos studijų 

plano 2022/2023 m. 

m. svarstymas ir 

tvirtinimas 

Iki 2021-09-20 Doc. Alina 

Vaškelytė 

Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2021-09-21,  Nr. SF-21-01 

„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2022/2023 m.m. svarstytas SPK,  

pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2021-10-

05, Protokolo Nr. SLF 9-000. 

2. Ataskaitos už 

„Akušerijos“ SPK 

veiklą 2020/2021 m. 

m. parengimas ir 

tvirtinimas 

Iki 2021-09-10 Doc. Alina 

Vaškelytė 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2021-10-19,  Nr. SF-21-08 

„Akušerijos“ SPK ataskaita už 2020/2021 m.m. svarstyta SPK, pristatyta Slaugos 

fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2021 m. spalio 26 d., protokolo 

Nr. 2021-SF9-0010. 

3.  „Akušerijos“ SPK 

2021/2022 m. m. 

veiklos plano 

parengimas ir 

tvirtinimas  

Iki 2021-09-10 Doc. Alina 

Vaškelytė 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2021-10-19,  Nr. SF-21-08 

„Akušerijos“ SPK veiklos planas 2021/2022 m.m. svarstytas SPK, pristatytas Slaugos 

fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2021 m. spalio 26 d., protokolo 

Nr. 2021-SF9-0010. 

4. „Akušerijos“ studijų 

programos SPK narių 

ir dėstančių dėstytojų 

susitikimas su 

studentais, studentų  

Kartą semestre Doc. Alina 

Vaškelytė 

Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

Veikla įvykdyta 

- Protokolas 2022-02-01,  Nr. SF-21-12 

SPK nariams pristatytas ir aptartas Akušerijos programos visų kursų studentų grįžtamasis 

ryšys apie rudens semestro studijų organizavimą. 
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apklausos duomenų 

analizė ir aptarimas 

Protokolas 2022-03-25, Nr. SF-21-31 

Akušerijos SPK pirmininkės parengtos ataskaitos Studijų centrui apie studentų grįžtamąjį 

ryšį, susijusį su studijų proceso organizavimu rudens semestre pristatymas ir aptarimas. 

 

Protokolas 2021-06-22, Nr. SF-04-1-39A 

- Akušerijos programos visų kursų studentų mokslo metų užbaigimo aptarimas ir 

grįžtamojo ryšio surinkimo organizavimas. 

 

Protokolas 2022-06-29, Nr. SF-21-37A 

- SPK nariams pristatytas ir aptartas Akušerijos programos visų kursų studentų grįžtamasis 

ryšys apie pavasario semestro studijų organizavimą. 

 

Protokolas 2022-06-30, Nr. SF-04-1-39 

Slaugos klinikos dėstytojams pristatytas ir aptartas Akušerijos programos visų kursų 

studentų grįžtamasis ryšys apie pavasario semestro studijų organizavimą. 

6. Studijų programos 

studijų kokybės 

užtikrinimas ir 

vertinimas 

Studijų eigoje Doc. Alina 

Vaškelytė 

Veikla įvykdyta 

- Akušerijos ir ginekologijos klinikos posėdžio Protokolas 2021-09-16, Nr. 2021-MF12-

4-0003. 

Pirmosios pakopos studijų programos AKUŠERIJA (nuolatinės studijos) 2021/2022 

mokslo metų aptarimas, dėstytojų atsakomybių persiskirstymai. Svarstytas praktikos 

vietų skaičiaus didinimas, didėjant studentų srautams. Suderinti studijų plano pakeitimai 

2022-23 m.m. 

 

-  Protokolas 2022-01-20,  Nr. SF-04-1-27 

Slaugos klinikos posėdžio metu aptarti  rudens semestro studijų organizavimo rezultatai, 

darbo organizavimo tvarka, paliekant galimybę iki 30 proc. užsiėmimų organizuoti 

nuotoliu. 

 Aptarta situacija dėl studentų išvykimo pagal mainų programas, galimybės ir būdų 

likviduoti dėl programų skirtumo susidariusius neatitikimus.   

 

-Protokolas 2022-04-25, Nr. SF-04-1-31 

Prof. A. Blaževičienė pristatė informaciją apie Informaciją apie skaitmenizavimo įvedimą 

Slaugos ir Akušerijos programų klinikinėse praktikose. Skaitmenizavimas pradedamas 

nuo pirmo kurso studentų praktikos sutarčių pasirašymo elektroniniu būdu.  
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 Aptarta klinikinėms praktikoms skiriamų valandų studijų planuose ir studijų tvarkaraštyje 

nurodytomis datomis bei valandomis neatitikimo problema.  

 

- Protokolas 2022-06-01, Nr. SF-04-1-38 

Aptartas klinikinių praktikų monitoravimo organizavimas išvykus studentams į praktikas 

sveikatos priežiūros įstaigose, kurios yra ne tik Kauno mieste, bet ir tolimesniuose 

Lietuvos miestuose ir rajonuose.  

 

-Protokolas 2022-06-30, Nr. SF-04-1-39 

Slaugos klinikos posėdžio metu aptartas klinikinių praktikų monitoravimo situacija 

sveikatos priežiūros įstaigose.  

Buvo pristatytos naujos galimybės taikyti inovatyvius mokymo metodus Įgūdžių klasėje 

Nr. 638 jau įtvirtintos kameros, kurios leidžia filmuoti, išsaugoti informaciją ir ją stebėti. 

Auditorija gali būti naudojama visų dalykų studijoms.  

7. Studentų mobilumo ir 

tarptautiškumo 

skatinimas 

dalyvaujant Erasmus+ 

programoje ir kitų 

šalių partnerių 

organizuojamose 

Intensyviosiose 

programose (IP) bei 

atvykusių dėstytojų 

vedamuose 

užsiėmimuose. 

Iki 2022-06-31 SPK Veikla įvykdyta 

- Akušerijos 3 kurso studentė Diana Skuratovič laimėjo stipendiją ir rudens semestrui 

(2021.09.04-2022.11.17)  buvo išvykusi pagal ERASMUS mainų programą į University 

of Pécs, Vengrijoje. 

- Akušerijos 3 kurso studentė Samanta Žavoronkytė laimėjo stipendiją ir pavasario 

semestrui (2022.03.01-2022.06.09) buvo išvykusi pagal ERASMUS mainų programą į 

Bjelovar university of applied sciences, Kroatijoje. 

 

8. „Akušerijos“ studijų 

programos viešinimas 

aukštojo mokslo 

studijų mugėse, 

susitikimuose su 

moksleiviais 

Mokslo metų 

eigoje 

SPK Veikla įvykdyta 

Protokolas 2022-03-25, Nr. SF-21-31 

Aptartas dalyvavimas LSMU virtualioje studijų mugėse balandžio ir gegužės mėnesį 

 

„Akušerijos“ SPK pirmininkė bei studentės S. Žavoronkytė, D. Skuratovič, M. 

Vyšniauskaitė, M. Blyskytė dalyvavo LSMU virtualioje studijų mugėje, kurios metu 

pristatė Akušerijos programą ir diskutavo tema „Kada buvo lengviau gimti: dabar, ar prieš 

100 metų?“ ir konsultavo moksleivius individualiose konsultacijose. 
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SPK pirmininkė doc. A. Vaškelytė kartu su Akušerijos programos 4k. studentėmis 

2022.03.14d. organizavo Webinarą „Žvilgsnis į akušeriją“ pirmo ir antro kursų akušerijos 

programos studentėms ir gimnazijų moksleiviams. Informacija apie renginį buvo 

pasidalinta Slaugos fakulteto Facebook socialiniame tinkle  bei AveVita laikraštyje. 

10. Studijų dalykų aprašų 

atnaujinimas ir 

papildymas pagal 

poreikį 

Iki 2022-06-31 Doc. Alina 

Vaškelytė 

SPK 

Veikla įvykdyta 

Protokolas 2022-06-30, Nr. SF-04-1-39 

Slaugos klinikos posėdžio metu aptartas dalykų aprašų pakeitimo, atnaujinimo ir 

patikslinimo poreikis, esant studijų plano pokyčiams.  

 

„Akušerijos“ studijų programoje dalyvaujantys padaliniai ir dėstantys dėstytojai atnaujina 

dalykų aprašus pagal studijų plano pasikeitimus, užsiėmimų medžiagą pateikiant Moodle 

sistemoje bei simuliacinėje aplinkoje.  

 

 

Pristatyta Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2022 m. spalio 28 d., protokolo Nr. 2022-SF9-0011. 

 

„Akušerijos” studijų programos SPK pirmininkė  doc. dr. Alina Vaškelytė 


