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PATVIRTINTA: 

LSMU MA SF dekanė 

Prof. Jūratė Macijauskienė 

2021 m. spalio mėn. 26 d 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

MEDICINOS AKADEMIJA 

SLAUGOS  FAKULTETAS 

 

Pirmosios pakopos studijų programos „Akušerija“ studijų programos komiteto (SPK) 2020-/2021 m.m.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritys 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojai Įvykdymas/ Protokolo Nr. 

1. „Akušerijos“ studijų 

programos studijų 

plano 2021/2022 m. 

m. svarstymas ir 

tvirtinimas 

Iki 2020-09-20 Doc. A. Vaškelytė 

Prof. A. 

Blaževičienė 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2020-09-16,  Nr. SF-21-122 

„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2021/2022 m.m. svarstytas SPK,  

pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2020-

10-19, Protokolo Nr. SLF 9-15. 

2. Ataskaitos už 

„Akušerijos“ SPK 

veiklą 2019/2020 m. 

m. parengimas ir 

tvirtinimas 

Iki 2020-09-10 Doc. A. Vaškelytė Veikla įvykdyta  

Protokolas 2020-09-16,  Nr. SF-21-122 

„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2021/2022 m.m. svarstytas SPK,  

pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2020-

10-19, Protokolo Nr. SLF 9-15. 

3.  „Akušerijos“ SPK 

2020/2021 m. m. 

veiklos plano 

parengimas ir 

tvirtinimas  

Iki 2020-09-10 Doc. A. Vaškelytė Veikla įvykdyta  

Protokolas 2020-09-16,  Nr. SF-21-122 

„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2021/2022 m.m. svarstytas SPK,  

pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2020-

10-19, Protokolo Nr. SLF 9-15. 

4. Studijų plano 

sandaros, susijusios 

su dalykų apimties 

pokyčiais 2022-23 m. 

m. rengimas. 

Iki 2021-09-20 

 

Doc. A. Vaškelytė Veikla vykdoma  

Protokolas 2021-02-01 Nr. SF-21-09 

„Akušerijos“ SPK nariai, atsakydami į Slaugos fakulteto Dekanės prof. Jūratės 

Macijauskienės laišką dėl dalykų apimties studijų planuose pasisakė, kad mažiausia 

dalyko trukmė kreditais turėtų būti 2 kreditai. 
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5. „Akušerijos“ studijų 

programos SPK narių 

ir dėstančių dėstytojų 

susitikimas su 

studentais, studentų  

apklausos duomenų 

analizė ir aptarimas 

Kartą semestre Doc. A. Vaškelytė 

Prof. A. 

Blaževičienė 

Veikla įvykdyta 

 

- Protokolas 2020-11-05,  Nr. SF-04-4-31 

Akušerijos programos 2 kurso studenčių studijų organizavimą nuotoliniu būdu 

karantino metu aptarimas. 

6 Modulio „Moters slaugos ir priežiūros planavimas“ dalyko ir klinikinės praktikos 

organizavimo tvarkos aptarimas. 

Akušerijos programos studentų, susirgusių COVID-19 ar turėjusių tiesioginį kontaktą 

su sergančiaisiais informavimas, LSMU informavimo tvarkos aptarimas. 

 

- Protokolas 2021-01-19,  Nr. SF-21-04 

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

studijų organizavimą nuotoliniu būdu karantino metu organizavimo tvarkos 

aptarimas. 

 

Protokolas 2021-02-08, Nr. SF-21-11 

SPK nariams pristatytas ir aptartas Akušerijos programos visų kursų studentų 

grįžtamasis ryšys apie rudens semestro studijų organizavimą. 

 

Protokolas 2021-02-18, Nr. SF-21-16 

Akušerijos programos Kokybės termometro rezultatų aptarimas. 

 

Protokolas 2021-03-02, Nr. SF-04-1-04. 

Slaugos ir rūpybos katedros posėdžio metu pristatytas ir aptartas Akušerijos 

programos visų kursų studentų grįžtamasis ryšys apie rudens semestro studijų 

organizavimą. 

 

Protokolas 2021-04-08, Nr. SF-21-28. 

Akušerijos SPK, programoje dėstančių dėstytojų bei praktikos mentorių susitikimas 

dėl studentų grįžtamojo ryšio apie rudens semestro studijų organizavimą aptarimui. 

Priminta ir aptarta Akušerijos programos studentų praktikų organizavimo tvarka: 

praktikos mokytojų bei praktikos vadovų pareigos ir atsakomybės. 
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Protokolas 2021-05-25, Nr. SF-21-29 

- Akušerijos programos 1 kurso studenčių Praktikos atlikimo skirtingose gydymo 

įstaigose atlikimo aptarimas. 

 

Protokolas 2021-06-18, Nr. SF-21-30 

- Akušerijos programos visų kursų studentų mokslo metų užbaigimo aptarimas ir 

studentų palydėjimas į vasaros atostogas. 

 

Protokolas 2021-06-21, Nr. SF-21-32 

- SPK nariams pristatytas ir aptartas Akušerijos programos visų kursų studentų 

grįžtamasis ryšys apie pavasario semestro studijų organizavimą. 

 

6. Studijų programos 

studijų kokybės 

užtikrinimas ir 

vertinimas 

 Doc. A. Vaškelytė Veikla įvykdyta 

- Protokolas 2020-09-16,  Nr. SF-21-122 

Akušerijos programos SPK svarstytas studijų proceso organizavimas 2020-21 mm., 

esant COVID situacijai. 

 

- Protokolas 2021-03-22,  Nr. SF-21-22 

SPK nariams pristatytas ir aptarta Studijų centro vadovės doc. Indrės Čeponienės ir 

Slaugos fakulteto prodekanės prof. Daivos Petruševičienės laiškas SPK pirmininkams 

su nurodymu, kad į studijų programos dalykus turi būti įtrauktos nurodytos mokymų 

temos. 

Parengta lentelė į kurių modulių kuriuos dalykus Akušerijos SPK siūlo įtraukti 

nurodytas temas ir išsiųsta Slaugos fakulteto prodekanei prof. Daivai Petruševičienei. 

 

7. Studentų mobilumo ir 

tarptautiškumo 

skatinimas 

dalyvaujant Erasmus+ 

programoje ir kitų 

šalių partnerių 

organizuojamose 

Intensyviosiose 

programose (IP) bei 

atvykusių dėstytojų 

Iki 2021-06-31 SPK Veikla įvykdyta 

- Protokolas 2021-02-18, Nr. SF-21-16 

RosaLinea tarptautinio tinklo organizuojamo seminaro akušerijos programos 

studentams ir dėstytojams aptarimas. 

2021.05.10d. Akušerijos programos studentės SPK narės ir prof. A. Blaževičienė bei 

doc. A. Vaškelytė dalyvavo seminare ir pristatė pranešimą apie akušerijos programą, 

studijas ir praktinį mokymą karantino laikotarpiu. 

- Parengtas straipsnelis Slaugos fakulteto Facebook puslapyje.  
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vedamuose 

užsiėmimuose. 

- Akušerijos 2 kurso studentė Julija Januškauskaitė laimėjo stipendiją ir rudens 

semestrui (2021.01.04-05.08)  buvo išvykusi pagal ERASMUS mainų programą į 

Turku University of Applied Sciences, Suomijoje.  

 

8. „Akušerijos“ studijų 

programos viešinimas 

aukštojo mokslo 

studijų mugėse, 

susitikimuose su 

moksleiviais 

Iki 2021-06-31 SPK Veikla įvykdyta 

„Akušerijos“ SPK narės doc. A. Vaškelytė ir prof. A. Blaževičienė bei programos 

studentės dalyvavo renginyje „Susitik su LSMU“ ir konsultavo moksleivius 

individualiose konsultacijose 2021-03-30 d.  

- Aukštojo mokslo studijų mugės dėl pandeminės situacijos šalyje organizuojamos 

nebuvo. 

 

9. „Akušerijos“ studijų 

programos SPK 

sudėties atnaujinimas.  

Iki 2021-06-31 SPK  Veikla įvykdyta 

- SPK sudėtį papildė studentų atstovybės deleguotas narys - Ak 2k studentė Diana 

Skuratovič 

10. Studijų dalykų aprašų 

atnaujinimas ir 

papildymas pagal 

poreikį 

Iki 2021-06-31 Doc. A. Vaškelytė 

SPK 

Veikla įvykdyta 

„Akušerijos“ studijų programoje dalyvaujantys padaliniai ir dėstantys dėstytojai 

atnaujina dalykų aprašus pagal studijų plano pasikeitimus, užsiėmimų medžiagą 

pateikiant Moodle sistemoje bei simuliacinėje aplinkoje.  

 

 

Pristatyta Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2021 m. spalio 26 d., protokolo Nr. 2021-SF9-0010. 

 

 

„Akušerijos” studijų programos SPK pirmininkė  doc. dr. Alina Vaškelytė 


