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     PATVIRTINTA: 

                                                                                                                                                           LSMU MA SF dekanė  

                                                                                                                                                                                Prof. Jūratė Macijauskienė 

                                                                                                                                                              2020 m. spalio mėn. 19 d. 

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

MEDICINOS AKADEMIJA 

SLAUGOS  FAKULTETAS 

 

Pirmosios pakopos studijų programos „Akušerija“ studijų programos komiteto (SPK) 2019-/2020 m.m.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Eil

. 

Nr. 

Veiklos sritys 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojai Įvykdymas/ Protokolo Nr. 

1. „Akušerijos“ studijų 

programos studijų 

plano 2020/2021 m. 

m. svarstymas ir 

tvirtinimas 

Iki 2020-09-20 Doc. Alina 

Vaškelytė 

Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2019-10-01,  Nr. SF-21-74 

„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2020/2021 m.m. svarstytas SPK,  

pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2019-10-

08, Protokolo Nr. SLF 9-10. 

2. Ataskaitos už 

„Akušerijos“ SPK 

veiklą 2018/2019 m. 

m. parengimas ir 

tvirtinimas 

Iki 2019-09-10 Doc. Alina 

Vaškelytė 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2019-09-16, Nr. SF-21-64 

„Akušerijos“ SPK ataskaita už 2018/2019 m.m. svarstyta SPK, pristatyta Slaugos 

fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2019-10-28, Protokolo Nr. SF 

9-11 

3.  „Akušerijos“ SPK 

2019/2020 m. m. 

veiklos plano 

parengimas ir 

tvirtinimas  

Iki 2019-09-10 Doc. Alina 

Vaškelytė 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2019-09-16, Nr. SF-21-64 

 „Akušerijos“ SPK veiklos planas  2019/2020 m.m. svarstytas SPK, pristatytas Slaugos 

fakulteto dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2019-10-28, Protokolo Nr. SF 

9-11 
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4. Tarpinės ataskaitos už 

Akušerijos studijų 

programos komiteto 

veiklą 2019/2020 m. 

m. parengimas ir 

tvirtinimas. 

Iki 2020-03-30 

 

Doc. Alina 

Vaškelytė 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2020-03-13, Nr. SF-21-95 

„Akušerijos“ SPK tarpinė ataskaita už  2019/2020  m.m. svarstyta SPK, pristatyta Slaugos 

fakulteto dekanei. 

5. „Akušerijos“ studijų 

programos SPK narių 

ir dėstančių dėstytojų 

susitikimas su 

studentais, studentų  

apklausos duomenų 

analizė ir aptarimas 

Kartą semestre Doc. Alina 

Vaškelytė 

Prof. Aurelija 

Blaževičienė 

Veikla įvykdyta 

Protokolas 2019-09-04,Nr. SF-21-63 

- SPK pirmininkės susitikimas su „Akušerijos“ programos 1 kurso seniūne Diana 

Skuratovič. Aptarta Akušerijos studijų programos 1 kurso seniūnės veikla. Paaiškinta apie 

svarbiausius LSMU dokumentus. Atsakyta į kilusius klausimus apie studijų organizavimą.  

 

Protokolas 2020-01-21, Nr. SF-21-33 

SPK nariams pristatytas ir aptartas Akušerijos programos visų kursų studentų grįžtamasis 

ryšys apie rudens semestro studijų organizavimą. 

 

Protokolas 2020-02-07, Nr. SF-04-01-03. 

Slaugos ir rūpybos katedros posėdžio metu pristatytas ir aptartas Akušerijos programos 

visų kursų studentų grįžtamasis ryšys apie rudens semestro studijų organizavimą. 

 

Protokolas 2020-02-24, Nr. SF-21-91. 

Akušerijos SPK, programoje dėstančių dėstytojų ir studentų susitikimas Akušerijos 

programos visų kursų studentų grįžtamojo ryšio apie rudens semestro studijų 

organizavimą aptarimas.  

 

Protokolas 2020-03-31, Nr. SF-21-100 

- Akušerijos programos 1-4 kursų studentų grįžtamojo ryšio apie pavasario semestro 

studijų organizavimą nuotoliniu būdu karantino metu praėjus pirmosioms savaitėms 

aptarimas. 

 

Protokolas 2020-04-27, Nr. SF-21-104 

- Akušerijos programos 2 kurso studenčių grįžtamojo ryšio apie pavasario semestro studijų 

organizavimą nuotoliniu būdu karantino metu aptarimas. 
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- Akušerijos programos 3 kurso studenčių grįžtamojo ryšio apie pavasario semestro studijų 

organizavimą nuotoliniu būdu karantino metu aptarimas. 

- Studentų praktikų organizavimo tvarkos aptarimas. 

- Pavasario semestro ir mokslo metų įsiskolinimų likvidavimo datų aptarimas 

 

Protokolas 2020-04-29, Nr. SF-21-105 

- Akušerijos programos 4 kurso studenčių Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo 

organizavimo tvarkos aptarimas. 

- Akušerijos programos 4 kurso studenčių baigiamojo praktinių įgūdžių egzamino OSCE 

organizavimo tvarkos aptarimas. 

- Diplomų teikimo organizavimo tvarkos aptarimas. 

- BBD KK posėdžio organizavimo tvarkos aptarimas. 

 

Protokolas 2020-05-20, Nr. SF-21-108 

- Akušerijos programos 4 kurso studenčių Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo 

organizavimo tvarkos aptarimas. 

- Akušerijos programos 4 kurso studenčių baigiamojo praktinių įgūdžių egzamino OSCE 

organizavimo tvarkos aptarimas. 

- Diplomų teikimo organizavimo tvarkos aptarimas 

 

Protokolas 2020-05-26, Nr. SF-21-112 

- Akušerijos programos 1 kurso studenčių grįžtamojo ryšio apie pavasario semestro studijų 

organizavimą nuotoliniu būdu karantino metu aptarimas. 

- Dalykų „Klinikinių įgūdžių pagrindai“ ir „Pirmoji pagalba“ organizavimo tvarkos 

aptarimas. 

- Dalyko Praktika I organizavimo tvarkos aptarimas 

 

Protokolas 2020-05-28, Nr. SF-21-113 

- Akušerijos programos 2 kurso studenčių grįžtamojo ryšio apie pavasario semestro studijų 

organizavimą nuotoliniu būdu karantino metu aptarimas. 

- Studentų praktikų organizavimo tvarkos aptarimas 

 

Protokolas 2020-05-29, Nr. SF-21-114 

- Akušerijos programos 3 kurso studenčių grįžtamojo ryšio apie pavasario semestro studijų 

organizavimą nuotoliniu būdu karantino metu aptarimas. 
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- Studentų praktikų organizavimo tvarkos aptarimas.  

6. Studijų programos 

studijų kokybės 

užtikrinimas ir 

vertinimas 

 Doc. Alina 

Vaškelytė 

Veikla įvykdyta 

- Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisijos posėdžio metu 2019.10.10d. 

patvirtinta „Akušerijos programos grįžtamojo ryšio anketa“. 

Protokolas 2019-11-15,Nr. SF-21-81 

- Akušerijos SPK nariams pristatytas LSMU Studijų centro parengtas „Studijų kokybės 

vadovo“ projektas, svarstomas ir aptariamas LSMU Studijų centro organizuojamuose 

posėdžiuose, dalyvaujant SPK pirmininkams. 

- Dalyvavimas Studijų kokybės vadovo projekto svarstyme Studijų kokybės stebėsenos ir 

užtikrinimo komisijos posėdžių metu. 

- Vadovėlio „Akušerija. Klinikinės praktikos vadovas“ išleidimas 2019 m. Vadovėlio e-

prieiga: http://ebooks.vitaelitera.lt/einfo/2062/akuserija-klinikines-praktikos-vadovas/ 

- Visų dalykų, už kurių mokymą atsakinga Akušerijos ir ginekologijos klinika, teorinė, 

video medžiaga, klinikinės situacijos, algoritmai, schemos patalpintos į platformą 

myhybridlab.com (pvz. https://www.myhybridlab.com/mod/book/view.php?id=20311), 

kiekvieno modulio metu studentai dirba hibridinėse laboratorijose 

(pvz. https://www.myhybridlab.com/mod/book/view.php?id=20577&chapterid=3533) 

- 8 modulio „Normalus nėštumas, gimdymas ir pogimdyminis laikotarpis“ egzaminas 

pradėtas rengti OSKE principu. 

 

Protokolas 2020-03-24, Nr. SF-21-98 

- Akušerijos programos dalykų ir modulių, už kuriuos atsakinga Akušerijos ir 

ginekologijos klinika, dėstymo/mokymo Karantino laikotarpiu, suderinto su klinikos 

vadove prof. R. Nadišauskiene tvarkos aptarimas. 

- Studentų supažindinimo su informacija apie dėstomo dalyko studijavimo tvarką, būdus 

ir metodus tvarkos aptarimas. 

 

Protokolas 2020-06-09, Nr. SF-21-118 

- Akušerijos programos 4 kurso studenčių Diplomų teikimo organizavimo tvarkos 

aptarimas. 

- Akušerijos programos 4 kurso studenčių baigiamojo praktinių įgūdžių egzamino OSCE 

organizavimo tvarkos aptarimas. 

 

Protokolas 2020-06-16, Nr. SF-21-119 

http://ebooks.vitaelitera.lt/einfo/2062/akuserija-klinikines-praktikos-vadovas/
https://www.myhybridlab.com/mod/book/view.php?id=20311
https://www.myhybridlab.com/mod/book/view.php?id=20577&chapterid=3533
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- Akušerijos programos 4 kurso studenčių Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkos 

aptarimas. 

7. Studentų mobilumo ir 

tarptautiškumo 

skatinimas 

dalyvaujant Erasmus+ 

programoje ir kitų 

šalių partnerių 

organizuojamose 

Intensyviosiose 

programose (IP) bei 

atvykusių dėstytojų 

vedamuose 

užsiėmimuose. 

Iki 2020-06-31 SPK Veikla įvykdyta 

- Programos studentės dalyvavo INRS-UCSI universiteto ir tyrimų instituto esančio 

Monrealyje, Kanadoje, absolventės Alix Bukkfalvi-Cadotte, bendradarbiaujant su 

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusiu Kardifo universiteto PSO Akušerijos vystymosi 

mokslinių tyrimų centru, vykdomame tyrime „Akušerijos praktikos vystymasis Rytų 

Europoje“. Dalyvavo studentės Miglė Gumuliauskaitė, Gintarė Sarnauskaitė, Rugilė, 

Marija Vinikaitytė. 

- Parengtas straipsnis AVE VITA laikraštyje  

- 2019.11.18-11.29 d. Programos studentai dalyvavo prof. Mary Sidebotham  Griffith 

University, Brisbane. Australija Senior Lecturer- Program Director master of Primary 

Maternity Care, vedamuose užsiėmimuose  

- Veikla toliau nevyko dėl šalyje paskelbto karantino 

8. „Akušerijos“ studijų 

programos viešinimas 

aukštojo mokslo 

studijų mugėse, 

susitikimuose su 

moksleiviais 

Iki 2020-06-31 SPK Veikla įvykdyta 

„Akušerijos“ programos studentės Miglė Gumuliauskaitė, Armanda Imbrasaitė, Gintarė 

Sarnauskaitė, dėstytojos doc. Alina Vaškelytė, Ingrida Poškienė:  

LSMU „Atvirų durų dienoje“ - 2019 lapkričio 22 d. 

- Aukštojo mokslo studijų mugėse: 

 2020 sausio 23 d. Kauno Žalgirio arenoje vykusioje aukštųjų mokyklų studijų mugėje. 

- Veikla toliau nevyko dėl šalyje paskelbto karantino 

9. „Akušerijos“ studijų 

programos SPK 

sudėties atnaujinimas.  

Iki 2020-06-31 SPK  Veikla įvykdyta 

Protokolas 2019-09-16,Nr. SF-21-64  

- Akušerijos SPK sudėties keitimas: Judita Aniulytė sustabdė savo veiklą SPK ir vietoje 

jos SPK nare taps prof. Eglė Bartusevičienė.  

- LSMU rektoriaus Įsakymas  Dėl Slaugos fakulteto studijų programų komitetų sudarymo 

2019.11.04d. Nr. V-724.  „Akušerijos“ studijų programos SPK sudėtis papildyta Egle 

Bartusevičiene Akušerijos ir ginekologijos klinikos profesore. 

10. Studijų dalykų aprašų 

atnaujinimas ir 

papildymas pagal 

poreikį 

Iki 2020-06-31 Doc. Alina 

Vaškelytė 

SPK 

Veikla vykdoma  

„Akušerijos“ studijų programoje dalyvaujantys padaliniai ir dėstantys dėstytojai atnaujina 

dalykų aprašus, užsiėmimų medžiagą pateikiant Moodle sistemoje bei simuliacinėje 

aplinkoje.  

 

„Akušerijos” studijų programos SPK pirmininkė  doc. Alina Vaškelytė 


