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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

MEDICINOS AKADEMIJA 

SLAUGOS  FAKULTETAS 

 

Pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ studijų programos komiteto 2019/2020 m. m.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritys 

Įgyvendinimo 

terminas 
Vykdytojai Įvykdymas/Protokolo Nr. 

1.  Ataskaitos už Slaugos studijų 

programos komiteto veiklą 

2019/2020 m. m.  parengimas ir 

tvirtinimas. 

Iki 2020-10-01 Dr. A.Vanckavičienė 

 

SPK 

Veikla įvykdyta.  

Protokolas 2019 09 26 

Nr. SF-21-69 

 

Slaugos studijų programos komiteto ataskaita už  2019/2020 

m.m. svarstyta ir patvirtinta komitete. 

2.  Slaugos studijų programos 

komiteto 2020/2021m. m. 

veiklos plano parengimas ir 

tvirtinimas.  

Iki 2020-10-01 Dr. A.Vanckavičienė 

 

SPK 

Veikla įvykdyta.  

Protokolas 2019 09 26 

Nr. SF-21-69 

Apsvarstytas ir patvirtintas Slaugos studijų programos komiteto 

2020/2021 m. m. veiklos planas  

 

 

3.  Slaugos studijų  programos eigos 

aptarimas. 

Iki 2020-01-25 

Iki 2020 06 30 

 

SPK Veikla įvykdyta. 

Protokolas   2020-02-19 

Nr. SF-22-89 

 

LSMU Slaugos (VM) programos studentų 

pageidavimų/nusiskundimų aptarimas ir įmanomų pokyčių 

sprendimas (rudens semestro).  



SPK posėdžio metu nuspręsta: suorganizuoti susitikimą su 

studentais ir dėstytojais, kuriems buvo išsakytą daugiausia 

pastabų., siekiant pagerinti studijų kokybę. 

 

Su išsamiais pageidavimais/pasiūlymais galima susipažinti SPK 

saugomų dokumentų faile. 

 

Veikla įvykdyta. 

Protokolas   2020-02-25 

Nr. SF-22-92 

LSMU Slaugos (VM) programos studentų 

pageidavimų/nusiskundimų aptarimas ir įmanomų pokyčių 

sprendimas (rudens semestro) kartu su dėstančiais programoje 

dėstytojais ir visų kursų studentais./ 

 

Su išsamiais pageidavimais/pasiūlymais galima susipažinti SPK 

saugomų dokumentų faile. 

 

Veikla įvykdyta. 

Protokolas   2020-02-26 

SF-22-93 

LSMU Slaugos programos antro kurso studentų bei dėstytojų 

pageidavimų/nusiskundimų aptarimas (rudens semestras) ir 

įmanomų pokyčių sprendimas. 

 

Veikla įvykdyta. 

Protokolas   2020-05-20  

SF-21-109 

 

Susitikimas su IV kurso studentais. Pristatyta būsima valstybinių 

egzaminų eiga: visi egzaminai vyks nuotoliu. Studentams 

pristatyta kaip turėtų elgtis, jei OSKE ar bakalaurinio darbo 

pristatymo metu dingtų interneto ryšys, pranešta, kad yra 

paruoštos OSKE egzamino eigos ir Bakalaurinių darbų gynimo 

eigos nuorodos, kurios studentams įkeltos į Moodle.   

 

 

 



Veikla įvykdyta. 

Protokolas   2020-05-21  

 

SF-21-110 

 

Susitikimas su I kurso studentais. Pristatyta „Klinikinių įgūdžių 

pagrindai“ modulio eiga: praktiniai užsiėmimai ir OSKE vyks 

rugpjūčio mėnesį; „Pirmoji pagalba“ praktiniai užsiėmimai vyks 

rugpjūčio 17 – 28 d. Studentams priminta, kad jiems vasaros 

atostogos vyks birželio – liepos mėnesiais.  

 

4.  Tarptautiškumo plėtra 

programoje 

 

 

 

 

 

 

SPK Dėstytojos Mei Fang iš Dundee universiteto paskaitų ciklas 

Slaugos programos studentams.  

5.  Slaugos studijų programos 

viešinimas dalyvaujant aukštojo 

mokslo mugėse, susitikimuose su 

studentais, moksleiviais ir kitais 

būdais 

Nuolat SPK Programoje dėstantys dėstytojai ir studentai viešino Slaugos 

studijų programą: 

 2020 m. kovo 15 d. Utenos kolegija. 

Parengtas filmukas (dalyvaujant III-IV kurso studentams) apie 

Slaugos programos studijas. 

 

 

Slaugos studijų programos komiteto pirmininkė                  dr. Jurgita Gulbinienė  


