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MEDICINOS AKADEMIJA 
SLAUGOS  FAKULTETAS 

 
ERGOTERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO (SPK) 

VEIKLOS  ATASKAITA 2019/2020 m. m. 
 

Eil. 
Nr. Veiklos sritys Įgyvendinimo 

terminas Vykdytojai  
Įvykdymas/ Protokolo nr. 

1. Ataskaitos už „Ergoterapijos” studijų programos 
komiteto veiklą 2019/2020 m. m.  parengimas ir 
tvirtinimas 

Iki 2020-10-15 SPK pirmininkas 
- doc. S.Mingaila 

SPK patvirtinta 2020-10-13 Nr. SF-21-132; 

Patvirtinta SF tarybos posėdyje protokolo Nr. SF9-
15. 

2. „Ergoterapijos” studijų  programos komiteto 
2020/2021 m. m. veiklos plano parengimas ir 
tvirtinimas 

Iki 2020-10-15 SPK pirmininkas 
- doc. S.Mingaila 

SPK patvirtinta 2020-10-13 Nr. SF-21-132; 

Patvirtinta SF tarybos posėdyje protokolo Nr. SF9-
15. 

3. „Ergoterapijos” studijų  programos eigos ir 
studentų pasiekimų vertinimo rezultatų 
peržiūrėjimas 

Iki 2020-02-29  
Iki 2020-10-30 
 

SPK Studijų programos "Ergoterapija" (lietuvių k.) II 
kurse esantis dalykas "Profesinė kalba" 
panaikinamas, dalyko kreditais papildant: "Vaikų, 
turinčių sveikatos sutrikimų, ergoterapija" dalyką 
(viso 9 kreditai, 5 kreditai vaikų reabilitacijos klinika 
ir 4 kreditai Reabilitacijos klinika) ir "Senų ir 
pagyvenusių žmonių ergoterapija"  (viso 9 kreditai, 
padidinant Reabilitacijos klinikos dalį iki 6 kreditų).  
Už modulį "Veiklos sutrikimai ir ergoterapija I" 
atsakinga bus dr. D. Baltaduonienė, už dalį 
"Sensorinės negalios sukeliamos veiklos problemos 
ir ergoterapija" - atsakinga E. Endzelytė. Studijų 
programos "Ergoterapija" (anglų k.) IIIk. pasikeitė 
modulio  „Asmens sveikata ir medicina“ Sporto 



medicinos klinikos dalies dėstytojas. IV kurso 
dalykas „Baigiamasis darbas“  dėl techninės klaidos 
įvestas kaip du atskiri dalykai, bus padarytas naujas 
aprašas. 

4. „Ergoterapijos” studijų  programos 2020/2021 m. 
m. studijų planų aptarimas ir tvirtinimas (lietuvių 
ir anglų kalba) 

Iki 2020-09-30 SPK SPK patvirtinta 2020-09-15 Nr. SF-21-121 

 

5. „Ergoterapijos” mokslinio būrelio veikla  Iki 2020-06-30 Doc.J.Rapolienė, 
SMD 
Ergoterapijos 
būrelio nariai 

Spalio 25 d. LSMU KK lankstinukų apie ergoterapiją 
dalinimas pacientams ir lankytojams minint 
Ergoterapijos dieną.  
Lapkričio 26d. Susirinkimas: Onkologijos tema. 
Gruodžio 3d. Susirinkimas: Susirinkimas su Kauno 
Hospiso atstovais. 
Gruodžio 12d. Susitikimas su ergoterapeute Ingrida 
Petrauskaite. 
Gruodžio 17d. Kalėdinių žaisliukų gaminimas su 
LSMU KK Neuroreabilitacijos skyriaus pacientais. 
Vasario 4d. Susirinkimas: Naujo pirmininko 
rinkimai. 
Rugpjūčio 17d. Susitikimas su mokslinės veiklos 
vadove aptarti 2020 rudens semestro planus. 

6. Sutarčių Erasmus + mainų programos rėmuose ir 
profesinio bendradarbiavimo plėtra. Ergoterapijos 
studijų programos tarptautiškumo didinimas. Didinti  
atvykstančių ir išvykstančių ergoterapijos studentų 
skaičių pagal Erasmus + mainų programą 

Nuolat SPK Parengtas susitarimas su Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 
(EUIT) dėl ergoterapijos studentų ir dėstytojų 
abipusių mainų.  

 
7. Susitikimo su „Ergoterapijos”  studijų programos 

studentais organizavimas ir studijų eigos 
aptarimas 

Iki 2020-01-31 
Iki 2020-06-30 

SPK Vyko keli SPK susitikimai studentais: 2020-03-10 
vyko susitikimas su visų kursų (lietuvių ir anglų k.) 
studentais dėl praktikos organizavimo po 
sustabdymo, kiti einamieji klausimai. Posėdyje 
dalyvavo  ET 1 kursas (3 studentai); ET 2 kursas (2 
studentai), ET 3 kursas (1 studentas), ET 4 kursas (1 
studentas), ET (anglų kalba) 2 kursas 3 studentai.  
2020-04-20 vyko susitikimas su II kurso studentais 
(dalyvavo 4 iš 8), aptartas „Praktika III“ nukėlimo iš 



birželio į rugpjūtį klausimas, studentai sutiko, 
praktika vyks 2020.08.03-08.28.  
2020-04-21 vyko susitikimas su IV kurso studentais 
(dalyvavo 7), aptarti „Praktikos V“ vykdymo, 
baigiamųjų darbų rengimo klausimai. Studentai 
pasidalino patirtimi sprendžiant praktines situacijas 
patalpintas į Moodle sistemą.  Vyko susitikimas su I 
ir  II kurso studentais, jie  informuoti ir sutiko, kad 
„Praktika II“ vyks 2020.08.03-08.31, o „Praktika I“ 
vyks 2020.08.17-08.31 dienomis. 

8. Susitikimo su „Ergoterapijos”  studijų programos 
dėstytojais organizavimas ir studijų eigos 
aptarimas 

Iki 2020-01-31 
Iki 2020-06-30 

SPK Buvo išsiųsti kvietimai dėstytojams išsakyti savo 
pastebėjimus dėl programos „Ergoterapija“ studijų 
organizavimo ir eigos, tačiau pastebėjimų studijų 
eigai neišsakė. Dėstytojai pabrėžė, kad iškilusias su 
studentais problemas stengiasi spręsti iš karto, 
nelaukiant semestro pabaigos ir aptaria studentams 
iškylančius klausimus dėstomų dalykų eigoje. 

9. „Ergoterapijos” studijų programos viešinimas 
dalyvaujant aukštojo mokslo mugėse, 
susitikimuose su studentais, moksleiviais ir kitais 
būdais 

Nuolat SPK, studentai 2019-11-25 S.Mingaila dalyvavo darbo grupės 
posėdyje dėl Reabilitacijos krypties studijų aprašo 
rengimo.   
2020-02-14; 2020-06-18 (nuotolinis) S. Mingaila 
dalyvavo darbo grupės „Dėl darbo grupės Lietuvos 
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 11 
straipsnio ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 
V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 
(antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo 
projektams parengti sudarymo“  posėdyje SAM.   
Ergoterapijos dėstytojai ir studentai vyko į 5 
Lietuvos mokyklas ir gimnazijas, kiti suplanuoti 
susitikimai neįvyko dėl šalyje paskelbto karantino.  
2020m. gegužės 4-8 dienomis vyko IP kursai 
„Inovacijos ir kūrybiškumas gyvenimui“ (angl. 
IC4Life). Dalyvavo ergoterapijos studentai, studijuo-
jantys PXL (Belgija), Kòventrio (Didžioji Britanija) 
ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose. 



 

 
„Ergoterapijos” studijų programos komiteto pirmininkas                  doc. Sigitas Mingaila 


