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Pirmosios pakopos studijų programos „Visuomenės sveikata“ komiteto 

2020-2021 m. m. METŲ 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 09 28 

iki 2021 02 28 

Prof. dr. Rūta 

Ustinavičienė, 

stud. adm. 

Sigutė 

Šuliauskė 

Veikla 

įvykdyta. 

2020 09 18 Nr. 55. 

Parengta pavasario semestro 

komiteto veiklos ataskaita. 

2021 02 18 Nr. 60 

Parengta komiteto veiklos rudens 

semestro ataskaita 

 

2. Vadovaujantis komitetų nuostatų 16 p. parengti ir 

pateikti dekanui tvirtinti 2020/2021 m. m. komiteto 

darbo planą. 

Iki 2020 09 30 Prof. dr. Rūta 

Ustinavičienė 

Veikla 

įvykdyta. 

2020 09 18 Nr. 55. Parengtas ir 

patvirtintas komiteto darbo 

planas. 

3. Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos 

,,Visuomenės sveikata“ studijų planus bei vykdyti jų 

priežiūrą. 

Iki 2020 09 20 Asist. Rasa 

Žutautienė 

Veikla 

įvykdyta. 

2020 09 18 Nr. 55. Patvirtintas 

pirmosios pakopos studijų 

programos ,,Visuomenės 

sveikata“ 2021/2022 m.m. 

studijų planas. 



4. Kartą per semestrą peržiūrėti studijų programos eigą 

ir studentų pasiekimų vertinimo rezultatus, esant 

reikalui inicijuoti dalykų (modulių) programų 

tobulinimą. 

Iki 2020 09 20  

 

Lekt. dr. 

Vidmantas 

Vaičiulis 

Nuolat 

vykdoma. 

 

2020 09 18 Nr. 55.  

Aptarti 2019/2020 m. m. 

pavasario semestro studijų 

rezultatai. 

5. Esant poreikiui atlikti pirmosios pakopos studijų 

programos „Visuomenės sveikata“ dalykų aprašų 

analizę, įvertinti studijų programos keitimus ir 

atnaujinimą, derinant juos su programą vykdančiais 

padaliniais. Tvirtinti studijų planus bei vykdyti jų 

priežiūrą 

Iki 2021 09 20 Asist. Rasa 

Žutautienė  

 

  

Veikla 

įvykdyta 

2021 02 24 Nr. 61, 

2021 05 05 Nr. 64 

Aptarta Lėtinių neinfekcinių bei 

infekcinių ligų epidemiologijos 

dalykų dėstymo strategija. Įvyko 

diskusija, suplanuotos dalykų 

korekcijos bei studijų plano 

pakeitimai, ,,Infekcinių ligų 

epidemiologiją“ bei šio dalyko 

praktiką iškeliant į atskirą 

modulį. 

2021 06 22 Nr. 65.  

Aptartas 2022/23 m.m. studijų 

planas. Nutarta atlikti kai kuriuos 

koregavimus ir studijų planą 

tvirtinti rudenį. 

6. Esant poreikiui analizuoti ir teikti VSF tarybai 

tvirtinti naujų dalykų (modulių) studijų programų 

aprašus, dalykų (modulių) vertinimo strategijas ir 

turinį. Tvirtinti pasirenkamųjų dalykų sąrašą. 

Iki 2021 04 15 Prof. dr. R. 

Ustinavičienė 

Veikla 

įvykdyta.  

 

2021 03 25 Nr. 62. 

Patvirtintas Pirmosios pakopos 

studijų programos „Visuomenės 

sveikata“ pasirenkamųjų dalykų 

2021/2022 m. m. sąrašas. 

7. Suorganizuoti komiteto, fakulteto bei dėstytojų 

susitikimą su pirmosios pakopos studijų programos 

,,Visuomenės sveikata“ studentais. 

Iki 2021 06 30 SPK nariai Veikla 

įvykdyta. 

2021 06 22 Nr. 65. 

06.22 dieną Ms Teams 

platformoje suorganizuotas 

susitikimas su VSF studentais, 

aptarta studijų eiga, nauji 

distancinio mokymo iššūkiai bei 

sudaryta galimybė tiesiogiai 

užduoti rūpimus klausimus. 



8. Parengti gaires studijų programos modernizavimo 

projektui, numatyti studijų programos plėtros 

kryptis. 

Nuolat Doc. G. 

Urbonas 

Veikla 

įvykdyta. 

2021 03 25 Nr.62. 

2021 03 29 Nr.63. 

2021 06 22 Nr.65. 

Gerinant koordinavimą 

studijuojant  dalyką ,,Pažintinė 

praktika“ atsakingais paskirti už 

koordinavimą Aplinkos ir darbo 

medicinos katedrą, apie tai 

informuoti VSF dekanę prof. R. 

Kalėdienę. 

Gerinant studijų kokybę SPK 

apsvarstė ir patvirtino siūlomų 

papildomų kursų mokymų temas 

studentams. 

 

 

 

Visuomenės sveikatos studijų programos komiteto pirmininkas                                                                    prof. dr. Rūta Ustinavičienė 

 

 

 




