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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 „Slauga“ studijų programos komiteto 2020/2021 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. J. Gulbinienė 

 

SPK 

Veikla įvykdyta.  

Protokolas Nr. SF-21-96    

2020 09 26 

 

Slaugos studijų programos komiteto ataskaita už 2019/2020  

m.m. svarstyta ir patvirtinta komitete. 

2.  Slaugos studijų programos 

komiteto 2019/2020m. m. 

veiklos plano parengimas ir 

tvirtinimas.  

Iki 2020-10-01 Dr. J. Gulbinienė 

 

SPK 

Veikla įvykdyta.  

Protokolas Nr. SF-21-96    

 2020 09 26 

 

Apsvarstytas ir patvirtintas Slaugos studijų programos komiteto 

2019/2020 m. m. veiklos planas  

3.  Slaugos studijų planų 

2021/2022m. tvirtinimas 

 

Iki 2020-09-23 Prof. A. Blaževičienė 

SPK 

Veikla įvykdyta.  

Protokolas Nr. SF 21-126     

2020 09 23 

 

Apsvarstyti pirmosios pakopos studijų programos Slauga 

(nuolatinės, neakivaizdinės ir EN)  studijų planai 2021/2022 m.m. 

Nutarta patvirtinti atliktus pakeitimus II ir III kursuose. 

 



2 
 

Pirmosios pakopos studijų programos Slauga (nuolatinės, 

neakivaizdinės ir EN)  studijų planai apsvarstytas Slaugos 

fakulteto taryboje   2020-10-19, Protokolo Nr. SLF 9-15. 

4.  Slaugos studijų  programos eigos 

aptarimas. 

Iki 2021-02-28 

Iki 2020 06 30 

 

SPK Veikla įvykdyta. 

Protokolas   Nr. SF-21-04-A  

2021-01-26 

 

Supažindinta su nauju SPK nariu deleguotu Studentų atstovybės. 

Suplanuota vykdyti studentų apklausą nuotoliu, siekiant įvertinti 

„Slaugos” studijų  programos eigos ir studentų pasiekimų 

vertinimą. 

 

Veikla įvykdyta. 

Protokolas   Nr. SF 21-25 

2021-03-26  

 

Apsvarstytos ir patvirtintos dvi pasirenkamo dalyko disciplinos:  

• „Šiuolaikiniai radiologiniai tyrimai: slaugytojo vaidmuo“ 

II k. studentams (lietuvių ir anglų kalba); 

•  „Vaiko sauga“ III k. studentams (lietuvių k.). 

 

 

Veikla įvykdyta. 

Protokolas   Nr. SF -21-27 

2021-03-31 

 

LSMU Slaugos (VM) programos studentų 

pageidavimų/nusiskundimų aptarimas ir įmanomų pokyčių 

sprendimas (rudens semestro). Studentai pasiūlė: 

Trumpinti dalyko trukmę disciplinoms:  

• Studijų įvadas;  

• Profesinė užsienio kalba;  

• Specialioji slauga: psichikos sveikatos slauga  

 

Pailginti dalyko trukmę disciplinoms:  

• Normalioji ir patologinė fiziologija 

• Specialioji slauga: anesteziologija ir intensyvi terapija  
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Labiau adaptuoti dalyko programas Slaugos programos 

studentams: 

• Žmogaus anatomija  

• Mikrobiologija. Virusologija. Imunologija  

• Medicininė biochemija  

• Bendroji farmakologija  

 

Pasiūlyta perdėlioti dalykus  t.y. dalyką Citologiją ir Histologiją 

kelti  prieš dalyką Patologija. Tai pat buvo išsakyta, kad 

kartojasi informacija disciplinose Chirurginė slauga II ir 

Infekcinėmis ir odos ligomis sergančiųjų slauga. 

 

SPK posėdžio metu nuspręsta: pagal galimybę atsižvelgti į 

studentų išsakytas pastabas ir supažindinti su vykdytos 

apklausos rezultatais Slaugos programos dėstytojus, kuriems 

buvo išsakytą daugiausia pastabų, siekiant pagerinti studijų 

kokybę. 

 

Su išsamiais pageidavimais/pasiūlymais galima susipažinti SPK 

saugomų dokumentų faile. 

 

Veikla įvykdyta. 

Protokolas   Nr. SF-21-33 

2021-06-23 

 

Aptartas vykdytas studijų procesas pavasario semestre ir  

numatyti darbai ateinantiems mokslo metams. 

5.  Tarptautiškumo plėtra 

programoje 

 

 

 

 

 

 

SPK Slaugos programos studentams paskaitas skaitė: 

• prof. Eileen Willis, Flinders universitetas (Australija) 

skaitė paskaitas: 

o Nursing research methodology: Qualitative 

studies 

▪ Session One: Ordinary everyday 

qualitative research 
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▪ Data analysis process in descriptive 

qualitative research: step by step 

• prof. Arndt Büssing, International Society of Health and 

Spirituality; temomis:  

• What is spirituality? Spiritual needs of ill person with 

chronic diseases, elderly and sick adolescents; 

• Sitting in Silence (breaks with bell): awareness of the 

breath, body and thoughts; 

 

• The concept of Situational Awareness at work place 

and Cool Down perceptions as barrier of spiritual care 

intentions; 

• Walking meditation in silence  – an instruction for 

individual exercise later on the day. 

• Nadja Gircis, Acupuncturist; tema Spiritual practice in 

other countries: Practice in Brazil 

 

6.  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: 

• LSMU Atvirų durų dieną 2020 m. lapkričio 25 d. 

 

 

 

 

Slaugos studijų programos komiteto pirmininkė                  dr. Jurgita Gulbinienė  

 

 

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

 

 

 

 

 

 


