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Pirmosios pakopos studijų programos „Visuomenės sveikata“ komiteto 

2019-2020 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  

2019/2020 m. m. pavasario semestro komiteto veiklos 

ataskaitas ir jas raštu pateikti dekanui bei studijų prorektoriui. 

iki 2020 02 28 doc. dr. Paulius 

Vasilavičius 

stud. adm. Sigutė 

Šuliauskė 

Veikla 

įvykdyta. 

2019 09 10 Nr. 54. 

Parengta pavasario 

semestro komiteto 

veiklos ataskaita. 

2. Vadovaujantis komitetų nuostatų 16 p. parengti ir pateikti 

dekanui tvirtinti 2019/2020 m. m. komiteto darbo planą. 

Iki 2019 09 30 Prof. dr. Rūta 

Ustinavičienė 

Veikla 

įvykdyta. 

2019 09 10 Nr. 54. 

Parengtas ir 

patvirtintas 

komiteto darbo 

planas. 

3. Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos ,,Visuomenės 

sveikata“ studijų planus bei vykdyti jų priežiūrą. 

Iki 2019 09 20 Asist. Rasa 

Žutautienė 

Veikla 

įvykdyta. 

2019 09 10 Nr. 54. 

Patvirtintas 

pirmosios pakopos 

studijų programos 

,,Visuomenės 

sveikata“ 

2020/2021 m. m. 

studijų planas. 



4. Studijų kokybės ir programos eigos vertinimui sudarytą ir 

komiteto veikloje naudojamą studentų apklausos anketą 

atnaujinti pagal universitete naudojamas studentų apklausos 

anketas bei suderinti su Studijų kokybės stebėsenos ir 

užtikrinimo komisija. 

Iki 2019 11 22 lekt. dr. Snieguolė 

Kaselienė, 

doc. dr. Paulius 

Vasilavičius 

 

Veikla 

vykdoma. 

Studentų apklausos 

anketa pateikta 

LSMU Studijų 

kokybės 

stebėsenos ir 

užtikrinimo 

komisijos 

vertinimui ir 

tvirtinimui. 

5. Kartą per semestrą peržiūrėti studijų programos eigą ir 

studentų pasiekimų vertinimo rezultatus, esant reikalui 

inicijuoti dalykų (modulių) programų tobulinimą. 

Iki 2020 02 28  

 

lekt. dr. 

Vidmantas 

Vaičiulis 

Nuolat 

vykdoma. 

 

2019 09 10 Nr. 54.  

Aptarti 2018/2019 

m. m. pavasario 

semestro studijų 

rezultatai. 

12. 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 2020 05 30  doc. dr. Paulius 

Vasilavičius 

asist. Virginija 

Zelenytė 

 

Nuolat 

vykdoma. 

 

Lapkričio mėnesį, 

kartu su 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

kolektyvu, 

organizuotas 

LSMU atvirų durų 

renginys. 

Programa taip pat 

buvo pristatyta ir 

paviešinta 

moksleivių 

baigiamojoje 

konferencijoje 

,,Drauge 

nugalėkime 



bakterijų 

atsparumą 

antibiotikams“. 

Studentai dalyvavo 

studijų mugėse 

Kaune, sausio 23 

dieną, bei vasario 

6-7 dieną Vilniuje. 

Suorganizuota 13 

išvykų į mokyklas, 

kuriose buvo 

pristatyta 

programa. 

 

 

 

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

 


