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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

MEDICINOS AKADEMIJA 

SLAUGOS  FAKULTETAS 

 

Antrosios  pakopos studijų programos „Slaugos lyderystė“ studijų programos komiteto  2021/2022 m.m.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritys 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojai Įvykdymas/ Protokolo nr. 

1 „Slaugos lyderystės“ studijų plano 

2022/2022 m.m.  aptarimas ir 

tvirtinimas 

Iki 2021 09 15 Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

SPK nariai 

Veikla įvykdyta 

Protokolas 2020-09-21, SPF-21-08 

 

Studijų plane atlikti pakeitimai: visi dalykai perorganizuoti į 3 

kreditus arba 3 kartotinį; Baigiamojo darbo rengimui skirta 31 

ECTS; programoje neliko Žmogiškųjų santykių dalyko ir 

Komunikacijos ir rinkodaros (nuo 2024m.) 

 

 

2 „Slaugos lyderystės“ studijų komiteto 

veiklos ataskaitos už 2020/2021m.m. 

parengimas ir tvirtinimas 

Iki 2021-10-01 Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2021-10-20, SPF-21-10 

 

„Slaugos lyderystės“ SPK ataskaita už 2020/2021 mokslo 

metus  svarstyta SPK, pristatyta Slaugos fakulteto dekanei ir  

patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje  2021-10-26 Nr. SF9-

0010 
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3 „Slaugos lyderystės“ studijų komiteto 

veiklos plano 2021/2022 m.m. 

parengimas ir tvirtinimas 

Iki 2021-10-01 Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2021-10-20, SPF-21-10 

 

„Slaugos lyderystės“ SPK veiklos planas 2019/2020 mokslo 

metams  svarstytas SPK, pristatytas Slaugos fakulteto dekanei 

ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2021-10-26 Nr. SF9-

0010 

4 Susitikimas su „Slaugos lyderystės‘ 

studijų programos studentais ir studijų 

eigos aptarimas 

Iki 2022-01-30 

 

Iki 2022-06-30 

 

Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

SPK 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2022-02-11 

 

Studentų nuomonė apie studijų procesą buvo surinkta 

vadovaujantis Studijų centro patvirtinta apklausos lentele. 

 

Su Slaugos lyderystės studentais susitikimai organizuojami jų 

sesijų metu ir aptariamas studijų procesas. 

 

5 Susitikimas su „Slaugos lyderystės” 

studijų programos SK  

Iki 2022-01-30 

 

Iki 2022-06-30 

 

 

 

Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

SPK 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2021-09-21, Nr. SF-21 - 08 

 

Studentų nuomonė apie studijų procesą buvo surinkta 

vadovaujantis Studijų centro patvirtinta apklausos lentele. 

 

Svarstyta studijų proceso organizavimas, studentų pasirinkimo 

studijuoti lėmusių veiksnių analizė, studentų nuomonė apie 

baigiamųjų darbų rašymo tvarką, vadovų funkciją bei 

tolimesnių studijų bei profesinės veiklos perspektyvos. 

Svarstyta „Slaugos lyderystės“ programos tikslai bei studijų 

rezultatai. 

Svarstyta atskirų dalykų vertinio sistemos, atsiskaitymo 

tvarkos. 

 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2022-02-14, Nr. SF-21-27 

 

Studentų nuomonė apie studijų procesą buvo surinkta 

vadovaujantis Studijų centro patvirtinta apklausos lentele. 
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Priimti nutarimai: 

Dalyke Sveikatos priežiūros sistemos valdymas – grupinių 

darbų atsiskaitymus atlikti iki egzaminų sesijos. 

Dalyke: „Baigiamojo darbo rengimas: tyrimo duomenų 

analizės metodai“ palikti tik dėstytojo vertinimą, išimant 

studentų. 

Dalyką „Informacinės technologijos sveikatos priežiūroje“ 

daryti tik F2F būdu. 

 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2022-06-27, Nr. SF-21-37 

Studentų nuomonė apie  pavasario semestro studijų procesą 

buvo surinkta vadovaujantis Studijų centro patvirtinta 

apklausos lentele. 

 

Studentai pastebėjimų neturėjo. 

 

6 JAV dėstytojos Laima Karosas 

paskaitų ir seminarų ciklas programos 

studentams 

 

 

 Prof. Olga Riklikienė 

SPK 

 

Veikla įvykdyta 

 

 

Profesorės Laimos Karosas  iš Kvinipeko (JAV) universiteto 

paskaitų ir seminarų ciklas  (2021 09 14-2021 10 12) 

7 Šveicarijos dėstytojo Philipo Larkino 

paskaitų ir seminarų ciklas programos 

studentams 

 Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

SPK 

 

Veikla įvykdyta 

 

Profesoriaus Philipo Larkino (Šveicarija) paskaitos ir 

seminarai apie paliatyvę priežiūrą ir jos organizavimą 

(2021.11.15 – 2021 11 22). 

 

 

„Slaugos lyderystės” studijų programos studijų komiteto pirmininkė  Prof.Aurelija Blaževičienė 

 

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


