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Pirmosios pakopos studijų programos „Visuomenės sveikata“ komiteto 

2018–2019 m. m.  rudens 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 2017/2018 m. m. pavasario 

semestro ir 2018/2019 m. m. rudens 

semestro komiteto veiklos ataskaitas ir 

jas raštu pateikti dekanui bei studijų 

prorektoriui. 

Iki 2018 09 30 

 

Doc. dr. Vaclovas 

Šveikauskas 

Stud.adm. Sigutė Šuliauskė 

Įvykdyta  2018 09 18, Nr. 45. 

Parengta pavasario 

semestro ataskaita. 

2. Vadovaujantis komitetų nuostatų 16 p. 

parengti ir pateikti dekanui tvirtinti 

2018/2019 m. m. komiteto darbo planą. 

Iki 2018 09 30 Prof. dr. Rūta Ustinavičienė 

 

Įvykdyta 2018 09 18, Nr. 45. 

Parengtas ir patvirtintas 

komiteto darbo planas. 

3. 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 Prof. dr. Rūta 

Ustinavičienė 

Doc. dr. Vaclovas 

Šveikauskas 

Doc. dr. Gvidas Urbonas 

Lekt. dr. Jolita Kirvaitienė  

Lekt. dr. Snieguolė 

Kaselienė 

Vykdoma 2018 09 18, Nr. 45. 

Pasikeitė 2 dėstomų 

dalykų (Modulis. 

Sveikatos politika ir 

ugdymas; Bendrosios ir 

sveikatos teisės 

pagrindai) kodai 

LSMUSIS sistemoje; 



Lekt. dr. Vidmantas 

Vaičiulis 

Orina Ivanauskienė  

Asist.. Rasa Žutautienė 

pasikeitė keturių 

dėstomų dalykų 

(Sveikatos psichologija; 

Bendroji ir medicinos 

antropologija; Psichikos 

sveikata; Sveikatos 

priežiūros valdymas ir 

kokybė) atsakingi 

dėstytojai; buvo 

sukurtas modulis IV 

kurso VII semestre. 

Pereinamojo studijų 

plano dalyką „Praktika“ 

pakeitė dalykas – 

„Bendrosios ir sveikatos 

teisės pagrindai“. 

Socialinių ir 

humanitarinių mokslų 

katedros pavadinimas 

keitėsi į Bioetikos 

katedrą 

4. Tvirtinti pirmosios pakopos studijų 

programos „Visuomenės sveikata“ 

studijų planus bei vykdyti jų priežiūrą. 

Iki 2019 09 20 Asist. Rasa Žutautienė 

 

 

Įvykdyta 2018 09 18, Nr. 45. 

Patvirtintas pirmosios 

pakopos studijų 

programos „Visuomenės 

sveikata“ 2019/2020 m. 

m. studijų planas. 

 



5. Studijų kokybės ir programos eigos 

vertinimui atlikti studentų apklausas 

kiekvieno semestro pabaigoje. 

Iki 2018 09 20  

 

Dr. Snieguolė Kaselienė 

Doc. dr. Vaclovas 

Šveikauskas 

Lekt. dr. Jolita Kirvaitienė  

Lekt. dr. Vidmantas 

Vaičiulis 

Vilma Jasiukaitienė (vieno 

iš kursų kuratorė) 

Vykdoma  2018 09 18, Nr. 45. 

 Pritarta rezultatams, 

gautiems išanalizavus 

studijų kokybės 

vertinimo anketas. 

 Pateikti studijų 

kokybės vertinimo 

apklausos rezultatai 

dėstytojams 

susipažinti.  

 

6. Kartą per semestrą peržiūrėti studijų 

programos eigą ir studentų pasiekimų 

vertinimo rezultatus, esant reikalui 

inicijuoti dalykų (modulių) programų 

tobulinimą.  

Iki 2018 09 20   

 

Prof. dr. Rūta 

Ustinavičienė 

Doc. dr. Vaclovas 

Šveikauskas 

Doc. dr. Gvidas Urbonas 

Lekt. dr. Jolita Kirvaitienė  

Lekt. dr. Snieguolė 

Kaselienė 

Lekt. dr. Vidmantas 

Vaičiulis 

Asist. Rasa Žutautienė 

Orina Ivanauskienė 

Studentė Deimantė 

Rimgailaitė 

Vykdoma  2018 09 18, Nr. 45 

 Pritarta pavasario 

semestre dėstytų 

dalykų pažymių 

vidurkių analizės 

rezultatams. 

 Pritarta rezultatams, 

gautiems išanalizavus 

studijų kokybės 

vertinimo anketas. 

 Pateikti studijų 

kokybės vertinimo 

apklausos rezultatai 

dėstytojams 

susipažinti.  

7. 2018/2019 m. m. stebėti ir analizuoti 

esamą situaciją apie Visuomenės 

sveikatos programos studijų proceso 

organizavimą ir eigą, įgyvendinimui 

Nuolat Prof. dr. Rūta 

Ustinavičienė 

Doc. dr. Vaclovas 

Šveikauskas 

Vykdoma 2018 09 18, Nr. 45 

Atlikus studentų 

apklausas, pastebėtas 

nepalankus požiūris į 



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 planus, dalykų aprašus, 

tvarkaraščius bei vertinant studijų 

dalykų kokybę. 

Doc. dr. Gvidas Urbonas 

Lekt. dr. Jolita Kirvaitienė  

Lekt. dr. Snieguolė 

Kaselienė 

Lekt. dr. Vidmantas 

Vaičiulis 

Asist. Rasa Žutautienė 

Asist. Virginija Zelenytė 

Orina Ivanauskienė 

Studentė Deimantė 

Rimgailaitė 

studijų medžiagos 

dėjimą į Moodle 

sistemą, bei 

savarankišką 

informacijos rinkimą. 

Studentai išreiškė norą 

gauti išsamiai paruoštas 

skaidres ir kitą 

informaciją. 

8. Esant poreikiui analizuoti ir teikti VSF 

tarybai tvirtinti naujų dalykų (modulių) 

studijų programų aprašus, dalykų 

(modulių) vertinimo strategijas ir turinį. 

Nuolat Prof. dr. Rūta 

Ustinavičienė 

Doc. dr. Vaclovas 

Šveikauskas 

Doc. dr. Gvidas Urbonas 

Lekt. dr. Jolita Kirvaitienė  

Lekt. dr. Snieguolė 

Kaselienė 

Lekt. dr. Vidmantas 

Vaičiulis 

Orina Ivanauskienė 

Studentė Deimantė 

Rimgailaitė 

Vykdoma  2018 12 12, Nr. 46. 

Išanalizuoti turimus 

studijų planus ir pateikti 

pasiūlymus 2020/2021 

m. m. studijų plano 

atnaujinimui.  

 

9. Stebėti ir analizuoti esamą situaciją apie 

Visuomenės sveikatos programos 

bakalaurų praktikos eigą, esant poreikiui 

teikti pasiūlymus tobulinimui. Aptarti 

kartu su praktikos koordinatoriais 

studentų ilgalaikės praktikos rezultatus 

Nuolat  Doc. dr. Vaclovas 

Šveikauskas 

Vilma Jasiukaitienė 

(praktikos koordinatorė) 

Vykdoma  2018 12 12, Nr. 46. 

Išklausyta praktikų 

vadovo nuomonė apie 

studentų požiūrį į 

praktiką, nusiskundimai, 

pageidavimai. 



ir pateikti praktines rekomendacijas 

praktiniam mokymui gerinti. Atlikti 

darbdavių apklausą vertinant 

Visuomenės sveikatos programos 

bakalaurų praktikos tobulinimo 

galimybes.  

Doc. dr. Vidmantas 

Januškevičius (praktikos 

koordinatorius) 

10. 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 

Vykdoma 2018 12 12, Nr. 46. 

Deleguoti studentus į 

vyksiančias studijų 

muges Kaune, Vilniuje 

ir Klaipėdoje. Studentai 

aktyviai dalyvauja 

programos viešinime 

Lietuvos mokyklose. 

 

 

 

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

 

 


