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Antrosios studijų pakopos „ SVEIKATINIMAS IR REABILITACIJA“ (SIR) 

studijų programos komiteto (SPK) VEIKLOS PLANO ATASKAITA  2020/2021 m. m. 

                                    

Eil. 

nr. 

Veiklos sritys Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Vykdantys  

asmenys 
Veiklos būklė/ 

Protokolo Nr. 

1. SIR programos studijų plano 

2021/2022 m. m. aptarimas ir 

parengimas  

 

Iki 2020 m. 

rugsėjo mėn. 

doc. dr. V. 

Tamulionytė 

SPK Veikla įvykdyta. 2020-09-24 d., SPK protokolo Nr. SF-21-

125. Patvirtinta SF tarybos posėdyje, SF protokolo Nr. SF-

9-13. 

2. Ataskaitos už SPK 2020/2021 

m. m. veiklą ir SPK veiklos 

plano 2021/2022 m. m. 

parengimas ir teikimas SF 

tarybai tvirtinti 

Iki 2020 m. 

spalio mėn. 

doc. dr. R. 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

SPK Veikla įvykdyta. 2020-10-09d., SPK protokolo Nr. SF-21-

129. Patvirtinta SF tarybos posėdyje 2020-10-19 d., SF 

protokolo Nr. SF-9-15. 

3. Studijų programos eigos 

kontrolė: 

 

1. Kartą per semestrą peržiūrėti 

studijų programos eigą ir 

studentų pasiekimų 

vertinimo rezultatus, esant 

reikalui inicijuoti dalykų 

(modulių) tobulinimą; 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2021.01.31 

Iki 2021.06.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. dr. R. 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPK, 

dėstytojai, 

studentai 

 

 

 

 

 

 

 

SPK nariai 

 

 

SPK 

  1. Įvykdyta. 

1.1. 2020-09-30 d. LSMU rektoriaus įsakymu Nr. SC-1-580 

patvirtinta antros pakopos studijų programos SIR studijų 

komitetas: Komiteto pirmininkė - doc. dr. Renata Žumbakytė-

Šermukšnienė (Sporto medicinos klinika). Nariai: dr. Lina 

Leimonienė (Reabilitacijos klinika), prof. Raimondas Savickas 

(Reabilitacijos klinika), prof. Audronė Prasauskienė (Vaikų 

reabilitacijos klinika), prof. Laimonas Šiupšinskas (Sporto 

medicinos klinika), doc. Vilma Tamulionytė (Sporto medicinos 

klinika), dr. Daiva Baltaduonienė (Reabilitacijos klinika), 

socialinis partneris Gintarė Vaitkienė (RVLU, fizinės medicinos 

ir reabilitacijos gydytoja), studentų atstovybės deleguoti atstovai. 

1.2. Aptarė ir pateikė pasiūlymus LSMU Studijų centrui SPK 

nuostatų atnaujinimui – įvykdyta. 2020-11-11 d. SPK posėdžio 

protokolas Nr. SF-21-01.  

1.3. Dalyvauta Studijų centro organizuotuose posėdžiuose, 

rengiant LSMU SPK nuostatų (2020-11-19 d., 2020-11-26 d., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPK 

 

 

 

SPK 

 

 

 

 

SPK, 

dėstytojai, 

studentai. 

 

Studentai, SPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPK, studentų 

atstovė, soc. 

partneris 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPK, studentai 

 

2020-12-03 d.) bei LSMU grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos 

(2021-01-07 d.) dokumentų rengime. 

1.4. 2020-11-26 d. svarstyta Biostatistikos dalyko dėstytojos prof. 

Kristinos Berškienės kreipimasis į SPK dėl dalyko tobulinimo - 

dėl kokybiškam nuotoliniam studijų proceso vykdymui reikalingo 

įrankio nebuvimo - SPSS legalios programinės įrangos 

studentams (posėdžio protokolas Nr. SF-21-02). 

1.5. 2020-12-18 d., SPK posėdžio protokolas Nr. SF-21-03, dėl 

magistrantų baigiamųjų darbų pateikimo tvarkos karantino 

sąlygoms, recenzavimo proceso bei antrosios pakopos 

Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programos studijų ištęsimo 

iki 2 metų. 

1.6. SPK 2021-01-27 d., SPK posėdžio protokolas Nr. SF-21-05 

ir SPK 2021-01-29 d,. SPK posėdžio protokolas Nr. SF-21-08, dėl 

antrosios pakopos SIR studijų programos studijų ilginimo iki 2 

metų. 

1.7. 2021-02-18 d. posėdyje (protokolas Nr. SF-21-17) ir 2021-

07-01 d. posėdyje (protokolas Nr. SF-21-35) išanalizuoti II 

pakopos Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programos dalykų 

„Studijų kokybės termometro“ studentų vertinimo duomenys. 

Aptartas atgalinis ryšys. Nors buvo kviesti visi studentai, bet 

dalyvavo tik pavieniai.  

Dalyvauta 2021-03-23 d. ir 2021-03-30 d. susitikimuose – 

mokymuose  su Studijų centro atstovais „Krypčių vertnimas ir 

akreditavimas“.  

2. Įvykdyta. 

2.1. 2020-12-18 d. SPK posėdžio protokolas Nr. SF-21-03 dėl 

magistrantų baigiamųjų darbų pateikimo tvarkos karantino 

sąlygomis, recenzavimo proceso bei antrosios pakopos 

Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programos studijų ištęsimo 

iki 2 metų. 

2.2. 2021-03-24 d., posėdžio protokolas Nr. SF-21-23. Aptarta 

reikmė pasirenkamojo dalyko „Biostatistikos taikymai 

sveikatinime ir reabilitacijoje“ SIR studijų programai.  

2.3. Atlikta. 2021-04-07 d. buvo gautas studentės laiškas dėl 

pablogėjusių sąlygų magistro darbui atlikti paskelbus karantiną. 

Diskutuojant SPK kolektyve buvo parengta rekomendacija ir 

atsakymas studentei. 

2.4. 2021-02-18 d. ir 2021-07-01 d. SPK narių, dėstytojų ir 

studentų susitikimai dėl studijų proceso vertinimo „studijų 



 

 

 

3. Kartą per semestrą 

organizuoti susitikimą SPK, 

fakulteto dekanės, dėstytojų 

su studentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SIR studijų programos 

absolventų apklausos apie 

studijas bei jų organizavimą 

atlikimas ir analizavimas 

  

 

 

SF dekanė 

prof. J. 

Macijauskienė, 

SPK, studentai 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF dekanė, 

SPK vadovai 

SF dekanė, 

SPK vadovai, 

studijų centro 

atstovai 

kokybės termometras“ anoniminėmis anketomis bei pusmečio 

atliktų darbų vertinimai (protokolas Nr. SF-21-17 

ir protokolas Nr. SF-21-35). 

3.1. Įvykdyta. 2020-09-02 d. (posėdžio protokolas Nr. SF- 21-

120a) kaip įprastai SF Dekanė pasveikino SIR pirmakursius 

magistrantus linkėdama sėkmės ir paragindama laikytis MTD 

ruošimo ir vykdymo terminų. Doc. R. Žumbakytė-Šermukšnienė 

pristatė SPK (narius, veiklą, funkcijas), specializacijų kuratorius. 

Doc. V. Tamulionytė pristatė studijų reglamentą. Po trumpos 

diskusijos studentai išsiskirstė susitikimui su specializacijų 

dėstytojais.  

3.2. 2020-10-16 d. SPK vadovų ir SF dekanės susirinkimas,  

aptarti einamieji klausimai, kokie didieji darbai laukia.  

3.3. Pasirengimas Reabilitacijos krypties savianalizei – 2021-04-

29 d. dalyvauta posėdyje. 

 

4. Pagal Studijų centro atstovės išsakytą nuomonę, jog anketas 

pildo tik norintys išreikšti nuomonę absolventai. Tokių 

absolventų neatsirado. Tikslinga laukti geresnės epidemiologinės 

situacijos. 

4. 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 MOODLE 

sistemose bei atsakinguose 

už studijuojamą dalyką 

Iki 2021.01.31 

Iki 2021.06.30 

 

  

doc. dr. R. 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

 

 

 

 

doc. dr. R. 

Žumbakytė-

Šermukšnienė  

SPK , doc. dr. 

R. Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

 

 

 

Studentai, 

SPK, 

dėstytojai 

 

 

Įvykdyta.  

1. Pristatyta informacija apie „Grįžtamojo ryšio iš studentų 

rinkimo būdą“ - „Kokybės termometro“ duomenis – 2021-02-18 

d. ir 2021-07-01 d. Studentų apklausos aptartos SPK posėdžių 

metu su studentais ir dėstytojais. Aptartos žinutės studijų centrui 

ir įvertintas atgalinis ryšys (protokolai Nr. SF-21-17 ir Nr. SF-21-

35). Užpildyta Studijų centro pateikta atgalinio ryšio anketa. 

 

2. Dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje ir buvusio karantino 

didžioji dalis studijų 2020/2021 m.m.  persikėlė į virtualią erdvę 

(TEAMS, MOODLE)  ir informacija buvo virtualioje erdvėje 

pildoma nuolat. Studijų centrui skirtos studentų žinutės „Studijų 

kokybės termometre“ apie gerą informacijos perteikimą į 

internetinę erdvę studentams. Tai aptarta SPK posėdžiuose ir su 

studentais (protokolai Nr. SF-21-17 ir  Nr. SF-21-35). 



padaliniuose, nurodant visą 

su studijuojamu dalyku 

susijusią informaciją.   

5. 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. R. 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPK 

Įvykdyta. Vykdyta reklama dėstytojų, kaip asmenybių istorijos. 

2021-06-29 d. LSMU socialiniuose tinkluose pasirodė prof. 

Laimono Šiupšinsko interviu apie patį Laimoną kaip profesorių, 

sporto kineziterapeutą, ką jam davė LSMU SF. Kartu reklamavo 

sporto kineziterapijos specialybę. 

Daug kartų socialiniuose tinkluose prof. Laimonas Šiupšinskas 

reklamavo sporto kineziterapeuto darbo akimirkas su 3x3 

krepšininkais ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktine. Taip 

motyvuodamas būsimus studentus ateities pasirinkimui. 

2021-02-05 d. „Kauno diena“, 2021-06-21 d. „Delfi“ puslapiuose 

straipsniai apie LSMU SF Sporto medicinos klinikos (SIR studijų 

programos) lektorę dr. A. Slapšinskaitę, reklamuojant visą 

LSMU, kineziterapijos, ergoterapijos bei sporto medicinos 

programas. Apie ją buvo patalpintos reklamos ir socialiniuose 

tinkluose, platinti jos interviu.  

2021-03-01 d. R. Žumbakytė-Šermukšnienė ir A. Slapšinskaitė 

dalyvavo posėdyje dėl SF viešinimo su Rinkodaros ir 

komunikacijos tarnyba. Aptarti planai dėl viešinimo. 

2021-03-29 – 2021-04-02 d. SPK nariai dalyvavo nuotolinėje 

studijų parodoje „Susitik su LSMU“. 

6. Išplėstinio posėdžio 

suorganizavimas su Karjeros 

centru, Soc. partneriais bei 

darbdaviais dėl darbuotojų 

poreikio ir naujų veiklos 

krypčių.  

Iki 2021.06.30 

 

doc. dr. R. 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

 

 

SPK 2020-12-04 d. LSMU SF Sporto medicinos klinika kartu su 

LTHEALTH klasterio partneriais – (UAB „Abili“, UAB 

„Indeform“, UAB „Taneta“, AB „Ortopedijos technika“, „Krida“ 

ir Raudondvario klinika) surengė tarptautinę nuotolinę 

konferenciją „Mes dar nesame pasirengę sąnarių 

endoprotezavimui!“. Būsimi sporto kineziterapeutai, SF 

Sveikatinimo ir reabilitacijos studentai turėjo galimybę ne tik 

pasisemti mokslinių ir praktinių žinių sporto traumatologijos 

srityje, bet ir sužinoti, koks poreikis šios specialybės bei išgirsti 

naujas galimybes būsimam darbui. 

7. Tarptautiškumo didinimas: 

1. Galimybė pasikviesti 

užsienio dėstytojus bei mūsų 

dėstytojams ir studentams 

išvykti pagal Erasmus + 

mainų programą. 

Iki 2021.06.30 doc. dr. R. 

Žumbakytė-

Šermukšnienė 

  

SPK, 

programos 

dėstytojai 

1.Tarptautiškumo didinimas: 2020-12-02 d. Sporto medicinos 

klinikos dėstytojų bei Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų 

programos studentų įtraukimas į tarptautinį renginį 6-ąją mokslinę 

– praktinę nutolinę konferenciją „Fiziniai pratimai sveikatinimui 

ir reabilitacijai“ suteikiant galimybę parengti pranešimus.  

Tarptautiniai pranešėjai dalyvavę renginyje: 



2. Sutarčių plėtra. 1.1. Doc. dr. Tomsone Signe iš Rygos Stradinš universiteto, 

Latvija. 

1.2. Prof. Kristin Briem iš Islandijos Universiteto. 

1.3. Dr. Gerard Carmona Dalmases iš Sveikatos mokslų 

universiteto, Ispanija. 

1.4. Rūdolf Cešeiko iš Rygos Stradinš Universiteto. 

1.5. Dr. Pablo Vazaquez Justes,Ispanija. 

1.6. Dr. Sergi Garcia-Retortillo, Žironos Universitetas, Ispanija. 

2. 2020-12-04 d. LSMU SF Sporto medicinos klinika kartu su 

LTHEALTH klasterio partneriais – (UAB „Abili“, UAB 

„Indeform“, UAB „Taneta“, AB „Ortopedijos technika“, 

„Krida“ir Raudondvario klinika) surengė tarptautinę nuotolinę 

konferenciją „Mes dar nesame pasirengę sąnarių 

endoprotezavimui!“. Sporto kineziterapeutai turėjo galimybę 

pasisemti mokslinių ir praktinių žinių sporto traumatologijos 

srityje. Pranešimus pristatė svečiai iš Italijos - Monica Zagallo ir 

Giulia Scarpato, Nilsas Betzleris iš „Qualisys“, Švedijos, LSMU 

SF Sporto medicinos klinikos (SIR studijų programos dėstytojai) 

prof. Rimtautas Gudas ir prof. Laimonas Šiupšinskas bei kiti. 

3. 2021 07 mėn. LSMU Sporto medicinos klinikoje laimėtas 

lektorės A. Slapšinskaitės projektas Sveikatinimo ir reabilitacijos 

studentų kvalifikacijai kelti 

„Individaulized   rehabilitation: embodying movement“, 

remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per 

Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos 

Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Į 

projektą  įtraukti doc. S. Tomsone ir  prof. W. Schollhorn turėjo 

atvykti į Lietuvą per Erasmus+ programą, tačiau dėl pandemijos 

susitikimai organizuojami nuotoliu.  

8. SPK 2020/2021 m. m. veiklos 

ataskaitos ir veiklos plano 

2021/2022 m. m. parengimas 

Iki 2021 m. 

spalio mėn. 

doc. dr. R. 

Žumbakytė-

Šermukšnienė  

SPK 

 

Įvykdyta 2021-10-20 d., posėdžio protokolo Nr. SF-21-14. 

 

Studijų programos komiteto pirmininkė     doc. dr. Renata Žumbakytė-Šermukšnienė 

 

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

 


