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Eil. 

nr. 
Veiklos sritys 

Įvykdymo 

terminas 

Vykdantys 

asmenys 

Veikos 

būklė 
Patvirtinantys dokumentai 

1. 

1.1. Pirmosios ir antrosios pakopų studijų 

programos „Sveikatos psichologija“ 

komiteto 2017–2018 m. m. pavasario 

semestro veiklos ataskaitos tvirtinimas 

1.2. Pirmosios ir antrosios pakopų studijų 

programos „Sveikatos psichologija“ 

komiteto 2018–2019 m. m. darbo plano 

tvirtinimas 

2018-08-28 
N. Žemaitienė 

K. Šmigelskas 
Atlikta 

1.1. Patvirtinta 2017–2018 m. m. metinė ataskaita. 1.2. 

Sudarytas 2018–2019 m. m. komiteto darbo planas. 

Planas sudarytas atsižvelgiant į ankstesniųjų metų 

patirtį ir numatomas prioritetines veiklas, posėdžiai 

numatyti kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį 

abiem studijų pakopoms kartu, semestro studijų 

aptarimai numatomi I ir II studijų pakopoms atskirai. 

Papildomai numatyta, kad kuratoriams deleguojama 

kas semestrą surengti kuruojamo kurso studentų 

susitikimą su katedros dėstytojais. (2018-08-28 SP 

komiteto posėdžio protokolas Nr. VSF 07-4-2018.21) 

2. Įvadiniai susitikimai su studentais 
   2018-09-03 ir 

   2018-09-04 

Š. Klizas 

R. Misiukevičius 

J. Razgulin 

L. Leonas 

I. Pilkionienė 

I. Banienė 

Atlikta 
Vyko neformalūs susitikimai su studentais jų problemų 

ir lūkesčių aptarimui (neprotokoluota) 

3. 

3.1. 2019–2020 m. m. bakalauro studijų 

plano tvirtinimas 

3.2. 2019–2020 m. m. magistro studijų 

plano tvirtinimas 

3.3. 2019–2020 m. m. bakalauro studijų 

anglų kalba plano tvirtinimas 

2018-09-19 K. Šmigelskas Atlikta 

3.1 ir 3.2. Aptarti visi dalykai pagal semestrus, įskaitant 

2017–2018 m. pavasario semestre pasiūlytus planų 

pakeitimus pagal SKVC ekspertų išvadas ir 

rekomendacijas. Pakeitimas atlikti I ir II pakopoje – 

keitėsi kai kurių dalykų atsakingieji dėstytojai, dalykų 

apimtys ECTS, dalykų kontaktinės valandos, patikslinti 

pavadinimai. 3.3. Bakalauro studijų anglų kalba planas 

sudarytas pagal lietuvišką programą, iš dalies 

modifikuojant tik kalbų dalykus. (2018-09-19 SP 

komiteto posėdžio protokolas Nr. VF 07-4-2018.24) 

4. 4.1. Programos materialieji ištekliai 2018-10-24 D. Antinienė Atlikta 
Aptarti studijų programų materialieji ištekliai – 

mokymosi literatūra, duomenų bazės, programinė 



įranga, psichologinių matavimo instrumentų bazė. 

(2018-10-24 SP komiteto posėdžio protokolas Nr. VF 

07-4-2018.27). 

5. 

5.1. Studijų anglų kalba rengimo eiga. 

5.2. Vaiko ir šeimos psichologijos 

specializacija, kitos magistrantūros 

specializacijos. 

5.3. Komiteto sudėties atnaujinimas. 

5.4. Susitikimo su Sveikatos 

psichologijos I kurso magistrantais 

organizavimas. 

5.5. Pasirenkamųjų dalykų aptarimas. 

2018-12-03 

J. Razgulin 

G. Širvinskienė 

K. Šmigelskas 

A. Pauliukienė 

Atlikta 

5.1. Peržiūrėti studijų anglų kalba dalykai I kurse ir 

patvirtinti jų koordinatoriai. 5.2. Aptarta specializacijos 

mokymų eiga, galimai ją siejant su specialistų tęstiniu 

mokymu. 5.3. Peržiūrėta ir numatoma atnaujinti studijų 

programų komiteto sudėtis, ją didinant ir įtraukiant 

daugiau dėstytojų bei socialinių partnerių. 5.4.  

Nuspręstas susitikimo su I kurso magistrantais laikas. 

5.5. Pasirenkamieji dalykai neaptarti, todėl veikla 

nukelta į vėlesnį posėdį. (2018-12-03 SP komiteto 

posėdžio protokolas Nr. VF-07-4-2018.28) 

6. 

6.1. Komiteto sudėties atnaujinimas. 

6.2. Studijų komiteto darbo plano 

pakeitimai. 

6.3. Studijų mainų aptarimas. 

6.4. Studijų pažangumo vertinimas. 

6.5. Pasirenkamųjų dalykų aptarimas. 

6.6. II pakopos dalyko „Psichologija 

sveikatos priežiūros sistemoje ir 

veiksmingas darbo organizavimas“ 

turinio peržiūra. 

2018-12-19 

K. Šmigelskas 

L. 

Sapranavičiūtė-

Zabazlajeva 

A. Pauliukienė 

J. S. Almonaitienė 

Atlikta 

6.1. Atlikti komiteto sudėties papildymai. 6.2. 

Atnaujintas komiteto darbo planas, planinius posėdžius 

atkeliant iš mėnesio paskutinio trečiadienio į 

pirmadienį. 6.3. Studijų mainams skatinti bus 

surengiami tiksliniai susitikimai visų kursų studentams. 

6.4. Dėl informacijos neprieinamumo, vietoje studijų 

pažangumo bus vykdoma studentų pasitraukimo iš 

studijų analizė, į stebėseną papildomai įtraukiant 

pasitraukimo iš studijų priežastis. 6.5. Aptarti visi 

pasirenkamieji dalykai, kurie siūlomi studijų 

programose, nuspręsta atlikti keleto dalykų       

pakeitimus. 6.6. Dalyko „Psichologija sveikatos 

priežiūros sistemoje ir veiksmingas darbo 

organizavimas“ turinio peržiūrai sudaryta darbo grupė.  

(2018-12-19 SP komiteto posėdžio protokolas Nr. VF 07-

4-2018.31) 

7. 

7.1. 2019–2020 m. m. studijų tinklelių 

aptarimas. 

7.2. Pasirengimas pavasario semestro 

studijoms. 

7.3. Komiteto sudėties tvirtinimas. 

2019-01-28 
L. Leonas 

K. Šmigelskas 
Atlikta 

7.1. Apsvarstytas ir patvirtintas studijų tinklelis 

ateinantiems mokslo metams. 7.2. Aptarti pavasario 

semestro dalykai ir jų organizavimo ypatumai. 7.3. 

Komiteto sudėtis bus atnaujinta ir patvirtinta pavasario 

semestro metu. (2019-01-28 SP komiteto posėdžio 

protokolas Nr. VF 07-4-2019.1) 

 

 

Sveikatos psichologijos studijų programų komiteto pirmininkė  _____________________________             prof. Nida Žemaitienė 


