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Pirmosios pakopos studijų programos „Visuomenės sveikata“ komiteto 

2018-2019 m. m. pavasario semestro veiklos ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritys 

Įgyvendinimo 

terminas 
Vykdytojai  

Veiklos būklė Protokolas  

1. Vadovaujantis 2012 m. gruodžio 14 d. LSMU 

senato patvirtintų LSMU studijų programų 

komitetų (toliau – komitetų) nuostatų (toliau – 

nuostatų) 14 p. parengti 2018/2019 m. m. rudens 

semestro komiteto veiklos ataskaitą ir ją raštu 

pateikti dekanui bei studijų prorektoriui. 

iki 2019 02 28 doc. dr. 

Paulius 

Vasilavičius 

Veikla 

įvykdyta. 

2019 02 27 Nr. 47. 

Parengta komiteto veiklos rudens 

semestro ataskaita. 

2. Esant poreikiui atlikti pirmosios pakopos studijų 

programos „Visuomenės sveikata“ dalykų aprašų 

analizę, įvertinti studijų programos pakeitimus ir 

atnaujinimą, derinant juos su programą 

vykdančiais padaliniais.  

Nuolat doc. dr. 

Paulius 

Vasilavičius 

Nuolat 

vykdoma. 

2019 03 14 Nr. 48, 

2019 04 12 Nr. 49, 

2019 04 17 Nr. 50, 

2019 04 25 Nr. 51,  

2019 04 26 Nr. 52. 

Svarstyti dalykų aprašų pakeitimai, 

tikslinant dėstomas temas, 

kontaktines valandas, sujungiant 

giminingus dalykus į naują dėstomą 

modulį ir įvedant į problemą 

orientuotą mokymą: 

MF/KEK/VS-P42 ,,Studijų įvadas“, 

MF/FMB/VS-P43 ,,Sveikatos fizika“,  

MF/BCH/VS-P08 ,,Pirmoji pagalba“, 



VSF/SPK/VS-P12 ,,Sveikatos 

psichologijos“, 

VSF/SPK/VS-P17 ,,Psichikos sveikata“, 

VSF/FES/VS-P58 ,,Bendrosios ir 

medicinos antropologijos, 

VSF/PMK/VS-P113 ,,Fundamentinė 

epidemiologija“,  

MF/FMB/VS-P29 ,,Biostatistika“, 

SLF/RE/VS-P46 ,,Kineziologijos ir 

reabilitacijos pagrindai“,  

MF/ŠMK/VS-P01 ,,Šeimos medicinos 

pagrindai“,  

MF/VLK/VS-P04 ,,Moters ir vaiko 

sveikata“, 

MF/EMK/VS-P07 ,,Ekstremalių 

situacijų valdymas“, 

12 kreditų modulio sukūrimas ,,Sveikatos 

priežiūros valdymas, kokybė ir teisės 

pagrindai“, iš dviejų Sveikatos vadybos 

katedroje dėstomų dalykų 

VSF/SMK/VS-P46 ,,Sveikatos 

priežiūros valdymas ir kokybė“ bei 

VSF/SMK/VS-P52 ,,Bendrosios ir 

sveikatos teisės pagrindai“. 

3. Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos 

„Visuomenės sveikata“ studijų planus bei 

vykdyti jų priežiūrą. 

Iki 2019 09 20 Asist. Rasa 

Žutautienė 

 

Veikla 

įvykdyta. 

 

2019 06 20 Nr. 53. 

Pristatytas preliminarus 2020-2021 

m.m. studijų planas. Svarstyti bei 

patvirtinti nauji dalykų aprašai: 

„Pirmoji pagalba“, „Moters ir vaiko 

sveikata“, „Reabilitacijos pagrindai“, 

„Fizinis aktyvumas ir kineziologijos 

pagrindai“, „Psichologija visuomenės 



sveikatoje“, „Lėtinių ligų etiologija ir 

epidemiologija“, „Bendroji ir 

medicinos antropologija“, 

„Biostatistika ir fundamentinė 

epidemiologija“. 

4. Vykdyti pirmosios pakopos studijų programos 

„Visuomenės sveikata“ tobulinimo projekto 

2015-2020 metų laikotarpiui, parengto 

vadovaujantis išorinio vertinimo ekspertų 

išvadomis (pokyčių esmė – į studentą orientuotų 

studijų principais pagrįsta studijų programa), 

stebėseną: 

 Organizuoti dėstytojų mokymus 

„Probleminio mokymosi metodo 

taikymas“. 

Iki 2019 06 29  Doc. dr. 

Vaclovas 

Šveikauskas 

Veikla 

įvykdyta. 

Organizuoti dėstytojų mokymai 

„Probleminio mokymosi metodo 

taikymas“. 

2019 m. vasario – gegužės mėnesiais 

buvo organizuojamas seminarų ciklas 

,,Į studentą orientuotos studijų 

sistemos tobulinimas visuomenės 

sveikatoje“. Dalyviams buvo išduoti 

pažymėjimai. 

5. Studijų kokybės ir programos eigos vertinimui 

atlikti studentų apklausas kiekvieno semestro 

pabaigoje. 

Iki 2019 02 20 Dr. 

Snieguolė 

Kaselienė 

 

Veikla 

įvykdyta. 

2019 03 14 Nr. 48. 

Pritarta 2018/2019 m. m rudens 

semestro studijų kokybės ir 

programos eigos vertinimo 

rezultatams. 

6. 2018/2019 m. m. stebėti ir analizuoti esamą 

situaciją apie Visuomenės sveikatos programos 

studijų proceso organizavimą ir eigą, 

įgyvendinimui reikalingus ir turimus 

materialiuosius išteklius, sklandžią universiteto 

intraneto sistemos veiklą ir teikti siūlymus dėl jų 

gerinimo. Bendradarbiauti su Studijų centru bei 

Studijų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos 

komisija, studentų atstovybe rengiant studijų 

Nuolat doc. dr. 

Paulius 

Vasilavičius 

Nuolat 

vykdoma. 

 

2019 03 14 Nr. 48. 

Diskusija apie LSMU keičiamą 

studijų reglamento punktą Nr. 111, 

dėl privalomo kontaktinio darbo 

valandų lankymo.  

Komitetas pritarė siūlomam 

reglamento punkto pakeitimui. 

 



planus, dalykų aprašus, tvarkaraščius bei 

vertinant studijų dalykų kokybę. 

7. Suorganizuoti komiteto, fakulteto dekanės bei 

dėstytojų susitikimą/us su pirmosios pakopos 

studijų programos „Visuomenės sveikata“ 

studentais.  

iki 2019 06 20 doc. dr. 

Paulius 

Vasilavičius 

Veikla 

įvykdyta. 

 

2019 04 17 Nr. 50. VSF studentai 

pakvietė gegužės mėnesį dalyvauti 

kasmetiniame renginyje ,,Gal 

arbatos...“. Renginys vyko gegužės 14 

dieną. 

8. Atnaujinti pirmosios pakopos studijų programos 

„Visuomenės sveikata“ viešinimo portfelį ir 

dalyvauti Aukštųjų mokyklų mugėse Kaune ir 

Vilniuje „Litexpo“ parodų ir kongresų centre 

rengiamoje parodoje „Mokymasis, studijos, 

karjera“, bei kituose studijų programos viešinimo 

renginiuose. 

Iki 2019 05 30  Asist. 

Virginija 

Zelenytė 

Studentų 

atstovas 

Už 

programos 

viešinimą 

socialiniuose 

tinkluose 

atsakingos 

Rasa 

Žutautienė ir 

studentų 

atstovas. 

Veikla 

įvykdyta. 

 

2019 03 14 Nr. 48. 

Organizuotas atvirų durų renginys 

VSF. Dalyvauta trijose Aukštųjų 

mokyklų mugėse (Klaipėdoje, Kaune 

ir Vilniuje) ir 13-oje išvykų į Lietuvos 

rajonų mokyklas su LSMU Karjeros 

centru. 

9. Analizuoti ir teikti VSF tarybai tvirtinti 

pasirenkamųjų dalykų sąrašą, atlikti 

pasirenkamųjų dalykų analizę, tvirtinti 

pasirenkamųjų dalykų programų aprašus, šių  

dalykų turinį ir vertinimo strategijas.   

Iki 2019 04 15 Prof. dr. Rūta 

Ustinavičienė 

Veikla 

įvykdyta.  

 

2019 04 12 Nr. 49. 

Patvirtintas Pirmosios pakopos 

studijų programos „Visuomenės 

sveikata“ pasirenkamųjų dalykų 

2019/2020 m. m. sąrašas. 

 



10. Rengiant apskrito stalo diskusijas, aptarti 

pirmosios pakopos studijų programos 

„Visuomenės sveikata“ baigiamųjų darbų 

rengimo aktualijas su Baigiamųjų darbų rengimo 

komisijos nariais.   

Iki 2019 06 20  Lekt. dr. 

Jolita 

Kirvaitienė 

 

Veikla 

įvykdyta. 

2019 04 17 Nr. 50.  

Nutarta Moodle sistemoje sukurti 

aplanką baigiamiesiems studentų 

darbams, taip pat visos informacijos, 

susijusios su šiais darbais, kaupimui. 

11.  Parengti ir aptarti su fakulteto padaliniais 

pirmosios pakopos studijų programos 

„Visuomenės sveikata“ studijų programos 

struktūros atnaujinimo projektą. 

Iki 2019 06 20  doc. dr. 

Paulius 

Vasilavičius 

Veikla 

įvykdyta. 

 

2019 04 17 Nr. 50,  

2019 04 25 Nr. 51, 

2019 04 26 Nr. 52, 

2019 06 20 Nr. 53. 

Pirmosios pakopos studijų programos 

,,Visuomenės sveikata“ atnaujinimo 

aptarimas. 

 

 

 

Visuomenės sveikatos studijų programos komiteto pirmininkas                                                                    doc. dr. Paulius Vasilavičius 

 

 


