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Eil. 
Nr. 

Veiklos sritys 
Įgyvendinimo 

terminas 
Vykdytojai 

 
Įvykdymas/ Protokolo nr. 

1. Ataskaitos už „Ergoterapijos” studijų programos 
komiteto veiklą 2021/2022 m. m.  parengimas ir 
tvirtinimas 

Iki 2022-10-24 SPK pirmininkas 
- doc. S.Mingaila 

SPK patvirtinta 2022-10-26 Nr. SF-21-57; 

Patvirtinta SF tarybos posėdyje protokolo Nr.  

2. „Ergoterapijos” studijų  programos komiteto 
2022/2023 m. m. veiklos plano parengimas ir 
tvirtinimas 

Iki 2022-10-24 SPK pirmininkas 
- doc. S.Mingaila 

SPK patvirtinta 2022-10-26 Nr. SF-21-57; 

Patvirtinta SF tarybos posėdyje protokolo Nr.  

3. „Ergoterapijos” studijų  programos eigos ir 
studentų pasiekimų vertinimo rezultatų 
peržiūrėjimas 

Iki 2022-02-28  
Iki 2022-06-30 
 

SPK Studijų programos "Ergoterapija" (lietuvių, anglų k.) 
sėkmingai vykdytos tiesioginio kontakto ir 
nuotoliniu būdu. Visos studentų praktikos 
organizuotos tiesioginio kontakto būdu. Studijų 
programos „Egoterapija“ (lietuvių k.)  IVk. studentai 
sėkmingai apsigynė baigiamuosius darbus. 
Baigiamuosius darbus apsigynė pirmieji studentai 
studijavę anglų kalba (2 rudens semestre ir 3 
pavasario semestre). Vienas studentas ET IVk. 
baigiamojo arbo nesigynė, planuoja sekančiais 
mokslo metais. 



4. „Ergoterapijos” studijų  programos 2022/2023 m. 
m. studijų planų aptarimas ir tvirtinimas (lietuvių 
ir anglų kalba) 

Iki 2022-09-30 SPK SPK patvirtinta 2022-09-19 Nr. SF-21-146 

 

 
5. Ergoterapijos” studijų  programos eigos ir 

studentų pasiekimų vertinimo rezultatų 
vertinimas 

Iki 2022-02-15 
Iki 2022-06-30 

doc. S.Mingaila, 
E.Endzelytė 

Dalyvaujant SF, SPK, KTU atstovams buvo sutarta 
dėl LSMU ir KTU bendradarbiavimo gairių 
ergoterapijos studijų programoje. 

6. „Ergoterapijos” mokslinio būrelio veikla  Iki 2022-06-30 Doc.J.Rapolienė, 
SMD 
Ergoterapijos 
būrelio nariai 

Būrelio veiklos : 

1. 10-29 d. “Sergančiųjų šizofrenija kognityvinių 
funkcijų ir integracijos į visuomenę dinamika, 
taikant ergoterapiją grupėje“ – straipsnio analizę 
pristatė Urtė Šmitaitė;  

2. 10-29 d. Vykimas į Marijampolės mokyklą; 
ergoterapijos programos pristatymas – Urtė 
Šmitaitė;  

3. 11-12 d. „Lytiškumo ugdymas ergoterapijoje“ – 
Brigita Norutė;  

4. 12-10 d. „Ergoterapija įkalinimo įstaigose“ - 
Brigita Norutė;  

5. 01 -03 d. “Ergoterapijos taikymo tikslingumas 
ugdymo įstaigose vaikams, turintiems intelekto 
sutrikimų, funkciniam savarankiškumui didinti“ 
– Urtė Šmitaitė;  

6. 01-18 d. „Ergoterapija esant autizmui“ – Urtė 
Šmitaitė. 

7. 2022-03-02 Atvira paskaita: Ergoterapija po 
amputacijų  

8. 2022-03-18  Praktiniai mokymai: Techninių 
priemonių pritaikymas bei naudojimas  

9. 2022-03-30 Atvira paskaita: Motyvacijos svarba 
ergoterapijoje  

10. 2022-04-15  Seminaras: Amputacijos ir 
ergoterapija  

11. 2022-04-15  Motyvacija ergoterapijoje  



12. 2022-05-20 Atvira paskaita: Kognityvinių 
funkcijų lavinimas ergoterapijos užsiėmimų 
metu. 

7. Ergoterapijos studijų programos tarptautiškumo 
didinimas: 

7.1.Naujų Erasmus+ sutarčių plėtra; 
7.2. Studentų  mobilumo didinimas; 
7.3. Dėstytojų mobilumo didinimas; 
7.4. Kviestinių lektorių vizito planavimas; 
7.5. Dalyvavimas tarptautinėse intensyviose 

programose bei kursuose; 

 Dalyvavimas Ergoterapijos tematiniuose 
tinkluose. 

Nuolat SPK 2021-10-14 doc. S.Mingaila ir ergoterapijos 
programos dėstytoja E.Endzelytė dalyvavo 
ENOTHE preliminariojoje ir generalinėje 
asamblėjoje. 
2022-05-22 doc. S. Mingaila Vizito Sakartvele metu 
susitiko su Tbilisio Ivane Javakhishvili valstybinio 
universitete ergoterapijos programos atstovais 
aptarti Erasmus+ bendradarbiavimo galimybes.   
2022m. gegužės 2-6 d.d. vyko IP kursai „Inovacijos 
ir kūrybiškumas gyvenimui“ (angl. IC4Life). 
Dalyvavo ergoterapijos studentai, studijuojantys 
PXL (Belgija), Kòventrio (JK) ir Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetuose. Šiuos kursus buvo 
planuojama organizuoti LSMU, tačiau dėl 
geopolitinės situacijos jie buvo perkelti į JK. 
Doc. S.Mingaila ir E.Endzelytė dalyvavo ENOTHE 
organizuotuose webinare:  
2022-06-23 “Distance and hybrid teaching: where 
do we go from here?” 
Stebimas studentų pasyvumas vykti pagal Erasmus 
mokymo programą. 
Nepavyko pasikviesti kviestinių dėstytojų. 

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

Iki 2022-01-28 
Iki 2022-06-22 

SPK Atsižvelgiant į nedidelį programos studentų skaičių 
ir nuotolinį studijų pobūdį, iškylantys klausimai ir 
problemos buvo sprendžiamos tiesiogiai 
neorganizuojant specialių posėdžių. 

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

Iki 2022-01-28 
Iki 2022-06-22 

SPK Buvo išsiųsti kvietimai dėstytojams išsakyti savo 
pastebėjimus dėl programos „Ergoterapija“ studijų 
organizavimo ir eigos, tačiau pastebėjimų studijų 
eigai neišsakė. Dėstytojai pabrėžė, kad iškilusias su 
studentais problemas stengiasi spręsti iš karto, 



nelaukiant semestro pabaigos ir aptaria studentams 
iškylančius klausimus dėstomų dalykų eigoje. 

10. Ergoterapijos studijų bei profesijos galimybių 
plėtra: 
10.1. Susitikimas su   socialiniais  partneriais bei 
darbdaviais  dėl darbuotojų poreikio ir naujų 
veiklos krypčių; 

10.2. Susitikimas SAM atstovais dėl Ergoterapijos 
veiklos krypčių plėtros. 

10.3. Susitikimai su SAM ir SMMS ministerijų, 
Seimo, nevyriausybinių organizacijų atstovais dėl 
Ergoterapeuto veiklos plėtros (dalyvavimas 
įtraukiojo ugdymo procese Ergoterapeutas 
mokykloje) 

Nuolat SPK, studentai 2022-01-04 vyko susitikimas su ŠMSM atstovais dėl 
ergoterapeuto darbo mokyklose organizavimo. 
Dalyvavo: prof. Kęstutis Petrikonis, prof. Jūratė 
Macijauskienė, prof. Daiva Petruševičienė doc. 
Sigitas Mingaila, Šarūnė Tamulionytė.  
2022-01-28 vyko jungtinis SAM ir ŠMSM 
susitikimas su LSMU atstobvais dėl ergoterapeuto 
darbo mokykloje perspektyvų.  
 2022-08-12 doc. S.Mingaila dalyvavo SAM, 
asociacijos „Lietaus vaikai“ ir ergoterapeutų 
draugijos  susitikime, aptarti ergoterapeuto 
prieinamumo klausimus.  
S. Mingaila dalyvavo darbo grupės „Dėl darbo 
grupės Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 
įstatymo 11 straipsnio ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. 
įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir 
sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ 
pakeitimo projektams parengti sudarymo“  veikloje. 
 

11. Ergoterapijos studijų programos viešinimas: 

12.1. Dalyvavimas aukštojo mokslo mugėse; 

12.2. Renginiai visuomenei - Ergoterapijos 
profesijos pristatymas; 

12.3. LSMU Ergoterapijos studijų programos 
reklama: 

12.4. Susitikimas su Rinkodaros ir komunikacijos 
tarnybos atstovais 

12.5. Paskaitų ergoterapijos tema parengimas 
moksleiviams (online) 

Nuolat 
 
 
 
Iki 2022-01-31 
 
 
 
 
 
Iki 2022-05-01 

Doc. S. Mingaila 2021-10-27 dieną doc. S. Mingaila kartu su LSMU 
ergoterapijos programos absolvente Ksenija 
Stasiuliene dalyvavo „Kauno dienos“ studijoje, 
pristatė ergoterapijos profesiją visuomenei. Tą pačią 
diena ergoterapeuto darbas buvo pristatytas LRT 
laidoje „Laba diena, Lietuva“ (E.Endzelytė, 
S.Mingaila). LSMUL KK teritorijoje vyko eisena 
pažymėti tarptautinę ergoterapijos dieną. 
2022-04-7-8 dienomis dalyvauta virtualioje LSMU 
studijų mugėje. 
Susitikimuose su rinkodaros ir komunikacijos 
tarnybos atstovais buvo pasiūlyta organizuoti online 
paskaitų ciklą „Ergoterapeuto vaidmuo skirtinguose 
scenarijuose“: 
2022-04-11 Ergoterapija mokyklose - misija 
(ne)įmanoma? (Š.Tamulionytė); 



2022-04-19 Ko nepamatei filme galiu parodyti 
psichiatrijoje (ergoterapeuto akimis). (V.Šližytė); 
2022-05-03 "Karo pabėgėliai - ergoterapeuto 
vaidmuo" (S.Mingaila). 
2022-06-15-16 dienomis vyko susitikimas su Kauno 
Jėzuitų gimnazijos moksleiviais (9klasė), dalyvavo 
20 moksleivių ir 2 mokytojai, kurių metu buvo 
pristatoma ergoterapijos programa, ergoterapeuto 
darbo specifika. 

 

„Ergoterapijos” studijų programos komiteto pirmininkas                doc. Sigitas Mingaila 

 

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

 


