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Antrosios studijų pakopos „ SVEIKATINIMAS IR REABILITACIJA“ (SIR) 

studijų programos komiteto (SPK) VEIKLOS PLANO ATASKAITA  2019/2020 m. m. 

                                    

Veiklos sritys Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Vykdantys  

asmenys 
Veiklos būklė/ 

Protokolo Nr. 

SIR programos studijų plano 2020/2021 m. m. 

aptarimas ir parengimas  

 

Iki 2019 m. rugsėjo 

mėn. 

dr. Lina 

Leimonienė 

SPK Veikla įvykdyta. 2019-09-24 SPK protokolo Nr. 

SF-21-68A. Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2019-

10-08 SF protokolo Nr. SLF 9-10. 

 

Ataskaitos už SPK 2018/2019 m. m. veiklą ir SPK 

veiklos plano 2019/2020 m. m. parengimas ir teikimas 

SF tarybai tvirtinti 

 

Iki 2019 m. spalio 

mėn. 

dr. Lina 

Leimonienė 

SPK Veikla įvykdyta. 2019-09-24 SPK protokolo Nr. 

SF-21-68A. Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2019-

10-28 protokolo Nr. SF-9-11 

Studijų programos eigos kontrolė: 

 

 

 

1. Kartą per semestrą peržiūrėti studijų programos 

eigą ir studentų pasiekimų vertinimo rezultatus, 

esant reikalui inicijuoti dalykų (modulių) 

tobulinimą; 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2020.01.31 

Iki 2020.06.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. dr. Renata 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPK, 

derindamas su 

programą 

vykdančiais 

padaliniais, 

dėstytojais, 

studentais. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 2019-11-04 LSMU rektoriaus įsakymu Nr. V-

724 patvirtinta SIR programos SPK atnaujinta 

sudėtis: Komiteto pirmininkė - doc. dr. Renata 

Žumbakytė-Šermukšnienė (Sporto medicinos 

klinika). Nariai: dr. Lina Leimonienė 

(Reabilitacijos klinika), prof. Raimondas 

Savickas (Reabilitacijos klinika), dr. Daiva 

Baltaduonienė (Reabilitacijos klinika), doc. 

Audronė Prasauskienė (Vaikų reabilitacijos 

klinika), doc. Laimonas Šiupšinskas (Sporto 

medicinos klinika), doc. Vilma Tamulionytė 

(Sporto medicinos klinika), socialinis partneris 

Gintarė Vaitkiekė (RVLU, fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytoja), studentų atstovybės 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kartą per semestrą, organizuoti studijų eigos 

aptarimą SPK su SA atstovais, studentais, 

dėstytojais, programą vykdančių padalinių 

atstovais, soc. partneriais apie iškilusias problemas, 

siūlomus problemų sprendimo būdus; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2020.06.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deleguoti atstovai. 

1.2 Paskelbus karantiną ir negalint organizuoti 

tiesioginių susitikimų, SF dekanės prašymu 

SIR SPK buvo svarstoma dėl priėmimo 

taisyklių į magistratūros studijų programą. 

Nutarta, jog stojant reikalingas virtualus 

pokalbis ir motyvacinis laiškas kartu 

(Protokolas 2020-04-01d. Nr. SF21-101). 

1.3 Pasikeitus epidemiologinei situacijai Lietuvoje 

ir rekomenduojant SF dekanei buvo 

išanalizuota baigiamųjų darbų bendra būklė, 

nutarta iki Kvalifikacinės komisijos posėdžio 

sukurti vadovo ir studento baigiamojo darbo 

eigos tarpinio vertinimo formą ir supažindinti 

studentus susitikimo su jais metu (Protokolas 

2020-04-29d. Nr. SF-21-106). 
Įvykdyta.  

2.1. 2020.02.20 d. komiteto narė Lina Leimonienė  

dalyvavo LSMU Karjeros dienos „Ateitį planuok 

šiandien“ vykusioje diskusijoje „Bendrosios 

kompetencijos-kokių jų reikės rytoj?“. Jos metu kalbėta 

apie tai, kokių absolventų laukia darbdaviai ir kokias 

minkštąsias kompetencijas, įgūdžius turi įgyti 

studentai, kad galėtų adaptuotis įmonėje. 

2.2.  2020-01-24 Pateikta II pakopos SIR 

programos ataskaita apie naująją modulių/dalykų 

vertinimo trumpąją anketą „Kokybės 

termometras“ ir korekcijų kokybės gerinimui 

atlikimą  dr. M. Miliušienei. 

2.3.  Pasikeitus epidemiologinei situacijai buvo 

išanalizuota baigiamųjų darbų bendra būklė, 

nutarta iki Kvalifikacinės komisijos posėdžio 

sukurti vadovo ir studento baigiamojo darbo eigos 

tarpinio vertinimo formą (Protokolas 2020-04-

29d. Nr. SF-21-106). 



3. Kartą per semestrą organizuoti susitikimą SPK, 

fakulteto dekanės, dėstytojų su studentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPK, SF 

dekanė, 

dėstytojai, 

studentai. 

 

 

 

 

 

SPK, 

dėstytojai, 

studentai 

 

 

2020-05-06 d. protokolo Nr. SF-21-107. 

Studentams pristatyta tolimesnė II pakopos studijų 

programos „Sveikatinimas ir reabilitacija“ 

baigiamųjų darbų eiga.Nutarta studentai su darbo 

vadovais iki Kvalifikacinio psėdžio aptaria 

tolimesnius veiksmus ir užpildo vadovo ir 

studento tarpinio baigiamojo darbo eigos 

vertinimą. 

Pavasario semestro gale 2020-06-29 d. virtualiai 

(protokolas Nr.SF-21-120) buvo aptarti II pakopos 

studijų programos „Sveikatinimas ir reabilitacija“ 

pavasario semestro rezultatai, kadangi semestras 

buvo unikalus dėl virtualios mokymo platformos, 

studentams trūko praktinių užsiėmimų. 

Įvykdyta. 2020-01-27 d. protokolo Nr. SF-22-85  

Susitikimas II pakopos SIR komiteto ir dėstytojų 

susitikime su studentais. Susitikime dalyvavo tik 

du studentai! Susitikime atlikta studentų anketinės 

apklausos apie rudens semestre studijuotus 

dalykus analizė. Anketose esminių nusiskundimų 

nėra pažymėta. Silpnos pusės: SPK narė studentė 

V.Iljinaitė pažymi, jog „Vaikų reabilitacijos 

studentai yra įsibaiminę net anonimiškai pateikti 

vertinimus dėl šakos dalyko kalbant apie doc. A. 

Prasauskienę“. Tačiau anketose neigiamų 

atsiliepimų nėra. Susirinkime nebuvo profesorės 

A. Prasauskienės. Taip pat įvertinta „Kokybės 

termometras“ apklausa. Profesorės A. 

Prasauskienės dalyko įvertinimas labai geras. 

Studentai, gindami baigiamąjį darbą, nežino, 

kodėl gauna vienokį ar kitokį galutinį įvertinimą. 

Nėra atgalinio ryšio. Pasiūlyta: įpareigoti Magistro 

baigiamojo darbo komisijos sekretorių suteikti 

informaciją studentams, kurie nori žinoti savo 



 

4. SIR studijų programos absolventų apklausos apie 

studijas bei jų organizavimą atlikimas ir 

analizavimas 

duomenis apie gynimo darbo vertinimą.  
Po studijų kokybės posėdžio su Studijų centru vyr. 

specialistės M. Miliušienės buvo aiškiai pasakyta, kad 

anketas pildo tik norintys išreikšti nuomonę 

absolventai, studentai. Tokių absolventų neatsirado. 

Taigi ankstesni metodai surinkti privalomai 

Absolventų nuomonės anketą nėra  tinkami, be to 

atėjus karantinui, šis klausimynas tapo neaktualus. 

Tvirtinti jį laikiną, taip pat nebuvo išeitis. Todėl buvo 

nutarta laukti geresnės epidemiologinės situacijos. 

Studijų  programos kokybės užtikrinimas ir vertinimas: 

1. Studentų anoniminės apklausos apie studijuojamus 

dalykus anketos turinio peržiūra bei koregavimas, 

studentų atliktų apklausų vertinimas. 

 

 

2. Kontroliuoti studijuojamų dalykų detalius 

tvarkaraščius bei užtikrinti informacijos 

prieinamumą talpinant juos intranete Firstclass 

sistemoje bei atsakinguose už studijuojamą dalyką 

padaliniuose, nurodant visą su studijuojamu dalyku 

susijusią informaciją.  

Iki 2020.01.31 

Iki 2020.06.30 

 

 

 

doc. dr. Renata 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

 

 

doc. dr. Renata 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

SPK , doc. dr. 

Renata 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

 

studentės iš 

SPK 

 

 

Įvykdyta. Pristatyta ataskaita apie „Grįžtamojo ryšio iš 

studentų rinkimo būdą/us“ (vertinimo trumpoji 

anketa „Kokybės termometras“)– 2020-01-24d. 

Studentų apklausos aptartos SPK susitikimo metu su 

studentais ir dėstytojais. Protokolas Nr. SF-22-85 

(2020-01-27) 

Įvykdyta. SIR studijų komiteto narė studentė V. 

Iljinaitė pateikė studentų pastebėjimus dėl studijų 

medžiagos pateikimo universiteto intraneto sistemoje 

bei pastebėjimus dėl dalykų aprašų, tvarkaraščių SPK 

susitikimo metu su studentais ir dėstytojais. Protokolas 

Nr. SF-22-85 (2020-01-27). 

Dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje ir buvusi 

karantino visos studijos nuo kovo 16d. persikėlė į 

virtualią erdvę ir informacija buvo virtualioje erdvėje 

pildoma nuolat. 

Studijų programų viešinimas bei plėtra: 

1. Dalyvavimo aukštojo mokslo studijų mugėse 

organizavimas. 

2. Informacinių stendų, kurie atspindėtų 

specializacijos savitumą, ruošimo bei leidybos 

organizavimas 

Reguliariai doc. dr. Renata 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

SPK, 

programos 

dėstytojai ir 

studentai 

 

Lankstinuko ruošimas – įvykdyta. 

Dėl 2020-03-16 d. Lietuvoje paskelbto karantino 

tiesioginių aukštojo mokslo studijų mugių nevyko, 

todėl dar 2020-04-01 d.SIR SPK posėdžio metu 

(protokolas Nr.SF-21-101) diskutuota ir planuota apie 

SIR programos pristatymą IV kurso studentams. Ir 

2020-06-03 d. (protokolas Nr. SF-21-116) SIR SPK 

posėdžio metu buvo pristatytos magistratūros studijų 

programos „Sveikatinimas ir reabilitacija pirmos 

pakopos studijų programos kineziterapijos ir 

ergoterapijos ketvirto kurso studentams. 



Žiemą (2019-12-16 iki 2020-01-29 d. buvo ruošiami 

SF reklaminių lankstinukų atnaujinimas, tačiau 

pasikeitus epidemiologinei situacijai, jie tapo 

nebeaktualūs, todėl pavasarį prieš stojmuosius 

Facebooke buvo patalpinta programos reklama. 

Išplėstinio posėdžio suorganizavimas su Karjeros 

centru, Soc. partneriais bei darbdaviais dėl darbuotojų 

poreikio ir naujų veiklos krypčių.  

Iki 2020.06.30 

 

doc. dr. Renata 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

SPK Komiteto narė Lina Leimonienė 2020.02.20 d. 

dalyvavo LSMU Karjeros dienos renginio metu „Ateitį 

planuok šiandien“ vyksiančioje diskusijoje 

„Bendrosios kompetencijos-kokių jų reikės rytoj?“. 

Buvo diskutuojama apie minkštąsias (būtinąsias) 

kompetencijas, įgūdžius, kurias turi turi studentas, kad 

galėtų adaptuotis įmonėje, organizacijoje.  

 

Tarptautiškumo didinimas: 

1. Galimybė pasikviesti užsienio dėstytojus bei mūsų 

dėstytojams ir studentams išvykti pagal Erasmus + 

mainų programą. 

2. Sutarčių plėtra. 

Iki 2020.06.30 doc. dr. Renata 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

SPK, 

programos 

dėstytojai 

1. Dr. Agnė Slapšinskaitė, LSMU MA Sporto 

medicinos klinikos lektorė 2019 m. rugsėjo 

12–14 dienomis pagal Erasmus+ mobilumo 

programą buvo išvykusi dėstyti į Nacionalinį 

Katalonijos fizinio lavinimo institutą (angl. 

Barselona Instituto Nacional de Educación 

Física de Cataluña Barcelona (INEFC) 

2. Dr. Algė Daunoravičienė, LSMU MA Sporto 

medicinos klinikos docentė 2019 m. lapkričio 

21–23 dienomis pagal Erasmus+ mobilumo 

programą buvo išvykusi dėstyti į Rygos 

Stradina universitetą. 

3. Dr. Agnė Slapšinskaitė, LSMU MA Sporto 

medicinos klinikos lektorė 2019 m. lapkričio 

25–28 dienomis pagal Erasmus+ mobilumo 

programą buvo išvykusi dėstyti į Vokietijos 

Johano Gutenbergo universitetą. 
4. Dr. Agnė Slapšinskaitė, LSMU MA Sporto 

medicinos klinikos lektorė 2020 m. vasario 10-

14 dienomis pagal Erasmus+ mobilumo 

programą buvo išvykusi dėstyti į Suomijos 

Seinajoki taikomųjų mokslų universitetą. 
5. Dr. Agnė Slapšinskaitė, LSMU MA Sporto 

medicinos klinikos lektorė 2020 m. kovo 16– 




