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Eil. 

Nr. 
Veiklos sritys 

Įgyvendinimo 

terminas 
Vykdytojai 

 

Įvykdymas/ Protokolo nr. 

1.  Ataskaitos už „Ergoterapijos” studijų programos 

komiteto veiklą 2020/2021 m. m.  parengimas ir 

tvirtinimas 

Iki 2021-10-15 doc. S. Mingaila SPK patvirtinta 2021-10-21 Nr. SF-21-13; 

Patvirtinta SF tarybos posėdyje protokolo Nr.  

2.  „Ergoterapijos” studijų  programos komiteto 

2021/2022 m. m. veiklos plano parengimas ir 

tvirtinimas 

Iki 2021-10-15 doc. S. Mingaila SPK patvirtinta 2021-10-21 Nr. SF-21-13; 

Patvirtinta SF tarybos posėdyje protokolo Nr.  

3.  „Ergoterapijos” studijų  programos eigos ir 

studentų pasiekimų vertinimo rezultatų 

peržiūrėjimas 

Iki 2021-02-28  

Iki 2021-06-30 

 

SPK Studijų programos "Ergoterapija" (lietuvių, anglų k.) 

sėkmingai vykdytos studijos nuotoliniu būdu. Visos 

studentų praktikos organizuotos tiesioginio kontakto 

būdu, organizuojant testavimą ir metų pabaigoje 

sėkmingą skiepijimą. Studijų programos 

„Egoterapija“  IVk. studentai sėkmingai apsigynė 

baigiamuosius darbus. 

4.  „Ergoterapijos” studijų  programos 2021/2022 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” studijų  programos eigos ir 

studentų pasiekimų vertinimo rezultatų 

vertinimas 

 doc. S. Mingaila, 

E. Endzelytė 

 

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

SMD 

Ergoterapijos 

būrelio nariai 

2020 metų spalio 27 d. vyko nuotolinis susitikimas 

per MS Teams su kitų aukštųjų ergoterapijos 

mokyklų studentais bei ergoterapeutų draugijos 

atstovais.  

 

7.  Ergoterapijos studijų programos tarptautiškumo 

didinimas: 

Naujų Erasmus+ sutarčių plėtra; Studentų  

mobilumo didinimas; Dėstytojų mobilumo 

didinimas; Kviestinių lektorių vizito planavimas; 

Dalyvavimas tarptautinėse intensyviose 

programose bei kursuose; Dalyvavimas 

Ergoterapijos tematiniuose tinkluose. 

Nuolat SPK Parengtas susitarimas su Escola Universitària 

d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 

(EUIT) dėl ergoterapijos studentų ir dėstytojų 

abipusių mainų.  

2021m. prof. D.Petruševičienė buvo išvukusi pagal 

Erasmus+ programą į: La Coruna University 

(Ispanija); Barcelona Autonoma University 

(Ispanija); Vukovaru University (Kroatija). 

Pagal Erasmus+ programą buvo išvykusi 

Ergoterapijos IVk. studentė į Bergeno (Norvegija) 

kolegiją.  

2021metų birželio 16-18 dienomis viešėjo 

ergoterapijos dėstytoja iš Corunos universiteto 

Thais Pousada Garcia. Skaitė paskaitą mūsų 

studentams ir dėstytojams, aplankė praktikos vietas, 

dalyvavo nuotoliniame baigiamųjų darbų gynimo 

posėdyje. 

2020-10-21-22 dienomis Doc. S.Mingaila ir 

ergoterapijos programos dėstytoja E.Endzelytė 

dalyvavo ENOTHE preliminariojoje ir generalinėje 

asamblėjoje. 

2021-01-19 Doc. S. Mingaila ir prof. 

D.Petruševičienė dalyvavo WFOT inicijuotame 

susitikime su WFOT ir Tiranos medicinos 



universiteto atstovais dėl ergoterapijos programos 

kūrimo Albanijoje.  

2021-04-12 vyko darbinis susitikima su Tiranos 

medicinos universiteto atstovais aptarti tolimesni 

veiksniai, deja bendradarbiavimas nutrūko, nes 

viena iš vietos iniciatorių perėjo dirbti į kitą 

universitetą. 

Doc. S.Mingaila ir E.Endzelytė dalyvavo ENOTHE 

organizuotuose webinaruose:  

2020-11-23 “Preparation & delivery of an on-line 

simulated practice placement in OT during COVID-

19 outbreak” 

2021-04-21 “Internationalising the Curriculum 

(IoC) -how to start?” 

2021-05-19 “Blended learning at the University of 

Plymouth” 

2021-06-02 “Integrating OS in a Competence-Based 

Curriculum for OT Program in Finland” 

2021-09-29 “COIL collaborative online intercultural 

learning in OT – COPILOT” 

2021m. balandžio 26-30 d.d. dienomis vyko IP 

kursai „Inovacijos ir kūrybiškumas gyvenimui“ 

(angl. IC4Life). Dalyvavo ergoterapijos studentai, 

studijuojantys PXL (Belgija), Kòventrio (Didžioji 

Britanija) ir Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetuose. 
 

8.  Susitikimo su „Ergoterapijos”  studijų programos 

studentais organizavimas ir studijų eigos 

aptarimas 

Iki 2021-01-31 

Iki 2021-06-30 

SPK Atsižvelgiant į nedidelį programos studentų skaičių 

ir nuotolinį studijų pobūdį, iškylantys klausimai ir 

problemos buvo sprendžiamos tiesiogiai 

neorganizuojant specialių posėdžių. 

2021m. gegužės 17d. vyko Kineziterapijos ir 

Ergoterapijos studijų programų baigiamųjų kursų 

studentų susitikimas su Dekane ir programų 

dėstytojais. 



9.  Susitikimo su „Ergoterapijos”  studijų programos 

dėstytojais organizavimas ir studijų eigos 

aptarimas 

Iki 2021-01-31 

Iki 2021-06-30 

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. 

10.  „Ergoterapijos” studijų programos viešinimas 

dalyvaujant aukštojo mokslo mugėse, 

susitikimuose su studentais, moksleiviais ir kitais 

būdais 

Nuolat SPK, studentai Doc. S. Mingaila  ir dr. J. Rapolienė dalyvavo darbo 

grupės posėdžiuose sudarytos atnaujinti 

Ergoterapeuto medicinos normą. 2021-05-06; 2021-

05-25; 2021-06-03. 

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.  2021-01-22; 2021-06-02; 2021-06-28; 2021-

07-02; 2021-07-14; 2021-08-05; 2021-10-12. 

 

 

„Ergoterapijos” studijų programos komiteto pirmininkas                doc. Sigitas Mingaila 

 

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

 


