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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO  

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Nr. VSF8-1 

 

POSĖDŽIO DATA IR VIETA: 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto (toliau ir VSF) tarybos 

posėdis įvyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje, Lietuvos Respublika, du tūkstančiai dvidešimt 

antrų metų sausio 19 dieną, 9 valandą, posėdžio trukmė 2 valandos 49 minutės. 

 

POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI: 

1. Ramunė Kalėdienė, prof.; 

2. Paulius Vasilavičius, doc.; 

3. Gvidas Urbonas, doc.; 

4. Rūta Ustinavičienė, prof.; 

5. Abdonas Tamošiūnas, prof.; 

6. Kastytis Šmigelskas, prof.; 

7. Tomas Vaičiūnas, lekt.; 

8. Dovydas Švėgžda, stud.; 

9. Margiris Alesius, stud. 

 

VSF bendruomenė ir svečiai: 

10. Janina Petkevičienė, prof.; 

11. Laura Miščikienė, j. moksl. d.;  

12. Nida Žemaitienė, prof.; 

13. Ričardas Radišauskas, prof.; 

14. Dalia Antinienė, prof.; 

15. Raminta Bulvičienė, stud. admin.; 

16. Sigita Berūkštienė, vyr. lab.; 

17. Rasa Žutautienė, lekt.; 

18. Jolita Kirvaitienė, lekt.; 

19. Lolita Šileikienė, lekt.; 

20. Dalia Lukšienė, prof.; 

21. Vilma Jasiukaitienė, lekt.; 

22. Monika Grincaitė, moksl. d.; 

23. Mindaugas Štelemėkas, doc.; 

24. Justina Vaitkevičiūtė, moksl. d.; 

25. Rūta Jasinskienė, vyr. admin.; 

26. Kristina Žalnieraitienė, moksl. d.; 

27. Jurgita Vladičkienė, lekt.; 

28. Jolita Voverytė-Strakauskienė, asist.; 

29. Almanė Pakrijauskaitė, admin.; 

30. Gailė Venslovienė, stud. admin.; 

31. Gerda Čepienė, admin.; 

32. Iveta Mykolaitytė, asist.; 

33. Laura Digrytė-Šertvytienė, lekt.; 

34. Sandra Bliūmienė, stud. admin.; 

35. Lina Škėmienė, lekt.; 

36. Skirmantė Sauliūnė, prof.; 

37. Auksė Domeikienė, doc.; 

38. Mindaugas Stankūnas, prof.; 

39. Vidmantas Vaičiulis, doc.; 

40. Arvydas Kriaučeliūnas, asist.; 

41. Ieva Švarcienė, admin.; 

42. Laura Šalčiūnaitė-Nikonovė, vyr. 

lab.

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 9 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto 

tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra. 

 

SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.  

Siūloma darbotvarkė:  

1. Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos rinkimų komisijos tvirtinimas (pristato tarybos 

pirmininkas). 

2. Doktorantų rengimo paraiškų ir fakulteto plėtros tikslų atitikties vertinimo kriterijų 

tvirtinimas (pristato fakulteto prodekanas). 



2 
 

3. Padalinių vadovų metinių ataskaitų pristatymai ir svarstymas (pristato padalinių vadovai). 

4. Einamieji klausimai. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:   – 9 

Prieš:  – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos rinkimų komisijos tvirtinimas (pristato tarybos 

pirmininkas). 

2. Doktorantų rengimo paraiškų ir fakulteto plėtros tikslų atitikties vertinimo kriterijų 

tvirtinimas (pristato fakulteto prodekanas). 

3. Padalinių vadovų metinių ataskaitų pristatymai ir svarstymas (pristato padalinių vadovai). 

4. Einamieji klausimai. 

 

Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl 

posėdžio sušaukimo. 

 

 

SVARSTYTA 1: Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos rinkimų komisijos tvirtinimas.  

VSF tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pristatė pirmąjį darbotvarkės klausimą. Baigiantis 

VSF tarybos kadencijai, pagal VSF nuostatus, turi būti renkama nauja fakulteto taryba. Rinkimams 

sudaroma rinkimų komisija. Šiais metais siūloma ją sudaryti iš administracinio personalo, kad visi 

fakulteto dėstytojai galėtų kandidatuoti į fakulteto tarybą. Ši komisija dirbs 2022-2027 metais.  

Siūloma sekančios sudėties VSF tarybos rinkimų komisija: 

1. Rūta Jasinskienė, dekanato vyr. administratorė; 

2. Sigutė Šuliauskė, Aplinkos ir darbo medicinos katedros studijų administratorė; 

3. Raminta Bulvičienė, Sveikatos vadybos katedros studijų administratorė; 

4. Almanė Pakrijauskaitė, Bioetikos katedros administratorė; 

5. Gailė Venclovienė, Profilaktinės medicinos katedros studijų administratorė; 

6. Sandra Bliūmienė, Sveikatos psichologijos katedros studijų administratorė; 

7. Sigita Berūkštienė, Sveikatos tyrimų instituto vyresnioji laborantė. 

 

VSF tarybos nariai pateiktai VSF tarybos rinkimų komisijos sudėčiai pritarė. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:   – 9 

Prieš:  – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS 1: Tvirtinti VSF tarybos rinkimų komisijos sudėtį. 
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SVARSTYTA 2: Doktorantų rengimo paraiškų ir fakulteto plėtros tikslų atitikties vertinimo kriterijų 

tvirtinimas.  

Doc. P. Vasilavičius pristatė antrąjį darbotvarkės klausimą. Šis klausimas yra svarstomas, nes 

vadovaujantis  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-

04 patvirtintu „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos ir sveikatos mokslų srities 

doktorantūros studijų reglamentu“, jo 37 punktu, yra prievolė fakultetų taryboms įvertinti doktorantų 

rengimo paraiškų atitiktį fakultetų plėtros tikslams pagal tarybų patvirtintus kriterijus. 

Šį klausimą pristatė VSF prodekanas doc. G. Urbonas. Pateiktas doktorantūros paraiškas, kartu su 

fakultetų tarybos įvertinimu bei išvada, turėsime pateikti Mokslo centrui. Mokslo centras, savo sausio 

3 dienos laiške priminė, kad vertinimas turi būti penkiabalėje sistemoje:  

„Priėmimo į doktorantūrą taisyklių 2.2 punktas: į konkursinio balo apskaičiavimo formulę įeina 

doktorantūros paraiškos atitikimo universiteto padalinio mokslo plėtros strateginiams planams 

įvertinimas fakulteto/mokslo instituto taryboje iki 5 balų.“ 

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=FTĮ+DKĮ+PK: 

• KB – konkursinis balas 

• FTĮ – doktorantūros paraiškos atitikimo universiteto padalinio mokslo plėtros strateginiams 

tikslams įvertinimas fakulteto/mokslo instituto taryboje iki 5 balų, kurį pateikia tarybos 

posėdžio protokolo išraše; 

• DKĮ – doktorantūros paraiškos moksliškumo įvertinimas mokslo krypties doktorantūros 

komitete iki 5 balų, kurį pateikia komitetai posėdžio protokolo išraše; 

• PK – pokalbio su pretendentu į doktorantus priėmimo komisijoje įvertinimo vidurkis iki 10 

balų. 

Prof. Abdono Tamošiūno nuomone, doktorantūros vertinimo reglamentas parengtas gerai. 

Profesoriaus nuomone, „vertinant doktorantūros paraiškas doktorantūros komitetuose vienas iš kriterijų 

yra mokslinio vadovo ir mokslinio konsultanto kompetencijos vertinimas (Reglamento 38 punktas). Ar 

nėra tikslinga ir į VSF tarybos doktorantūros paraiškų vertinimo lentelę įtraukti tokį kriterijų, juk 

padalinių tarybos nariai, manau, geriau žinotų siūlomų doktorantūros paraiškų  mokslinių vadovų ir 

konsultantų kompetenciją“. 

Prof. K. Šmigelskas – mokslinė idėja turi būti nauja ir inovatyvi. Doc. G. Urbonas – mes kaip 

fakultetas turime atrinkti paraiškas, kurios turi didžiausią potencialą mokslinei produkcijai, arba 

socialinį poveikį, reikia vertinti kuri paraiška duos didžiausią pridėtinę vertę ar generuos aukštą 

mokslinę produkciją.  

Po ilgų diskusijų buvo patvirtinta doktorantų rengimo paraiškų vertinimo anketa, kuri turi atitikti  

LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto (mokslo) plėtros strateginiam tikslui „Vykdant aukščiausio 

lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus, kurti sveikatos 

technologijas ir inovacijas ir diegti jas į praktiką“. 

 

Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Vertinimas 

(nuo 1 

iki 5 balų) 

1 
Mokslinė idėja nauja ir / arba inovatyvi sprendžiant aktualią visuomenės 

sveikatos problemą. 
 

2 

Tikslas ir uždaviniai yra realūs ir įgyvendinami. Padalinys turi pakankamai 

resursų užtikrinti disertacijai reikalingus išteklius (pvz., duomenys, įranga, 

doktoranto įdarbinimo galimybės). 

 



4 
 

3 Tyrimo metodai tinkami visuomenės sveikatos mokslo krypčiai.  

4 Laukiami rezultatai, tikėtina, bus aukšto mokslinio lygmens.  

5 

Laukiami rezultatai, tikėtina, turės reikšmingą poveikį visuomenės sveikatos 

praktikai, sveikatos ar socialinei politikai arba bus sukurta inovatyvi 

sveikatos technologija. 

 

6 
Doktorantūros tema atitinka padalinio (katedros / instituto) mokslo temą ir 

kryptį. 
 

7 
Mokslinių vadovų ir konsultantų publikacijos atitinka fakulteto plėtros 

tikslus, jos yra rengiamos pagal fakulteto strateginės plėtros gaires. 
 

 Vidutinis įvertis (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) / 7 =  

  

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:   – 9 

Prieš:  – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS 2: Tvirtinti pateiktą doktorantų rengimo paraiškų vertinimo anketą. 

 

 

SVARSTYTA 3: VSF padalinių vadovų metinės ataskaitos.  

VSF tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pristatė trečiąjį darbotvarkės klausimą bei 

informavo, jog kiekvieno padalinio pristatymui yra skirta 10-15  minučių.  

Prof. R. Kalėdienė pristatė Sveikatos vadybos katedros metinę veiklos ataskaitą, veiklos planus 

bei atsakė į VSF tarybos narių pateiktus klausimus. Prof. R. Kalėdienė pasidžiaugė, jog nepaisant 

sudėtingų metų, katedros dalykai vertinti gerai, nuo 2020 metų vykdomos Visuomenės sveikatos 

vadybos studijos užsienio kalba, išaugo padalinio publikacijų skaičius.  

Prof. N. Žemaitienė pateikė Sveikatos psichologijos katedros metinę veiklos ataskaitą bei atsakė 

į VSF dekanės bei tarybos narių pateiktus klausimus. Katedros vedėja akcentavo ypač aktyvius 

sveikatos psichologijos studentus, aktyviai vykdytus susitikimus su studentais, pasidžiaugė jų aktyvumu 

ir visapusišku dalyvavimu įvairiose katedros studijų ir mokslo veiklose.  

Prof. R. Ustinavičienė pristatė Aplinkos ir darbo medicinos katedros 2021 metų veiklos ataskaitą, 

veiklos planus, bei atsakė į VSF tarybos narių pateiktus klausimus. Prof. R. Ustinavičienė pasidžiaugė 

gerais mokslinio darbo rezultatais, didesniu publikacijų skaičiumi.  

Sveikatos tyrimų instituto (toliau – STI) ataskaitą pateikė instituto vadovas doc. M. Štelemėkas. 

Vadovas pasidžiaugė turiningais instituto metais, vykdytu ir tęsiamu dideliu tarptautiniu projektu. 

Publikacijų skaičius augo, tačiau kol kas nesiekia vieneto, kas yra siekiamybė mokslo institutui.  

Doc. Auksė Domeikienė pristatė Profilaktinės medicinos katedros 2021 metų veiklos ataskaitą, 

veiklos planus bei atsakė į VSF tarybos narių pateiktus klausimus. Profilaktinės medicinos katedra buvo 

labai aktyvi Taikomosios visuomenės sveikatos studijų programos atnaujinime bei viešinime, 

paskelbtas gausus mokslinių publikacijų kiekis.  

Doc. G. Urbonas pateikė Bioetikos katedros ataskaitą bei atsakė į pateiktus klausimus. Doc. G. 

Urbonas pastebėjo aktyvų katedros darbuotojų dalyvavimą seminarų ir konferencijų organizavime, 
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mokslo publikacijų skaičius padalinyje taip pat yra išaugęs, padidėjo darbuotojų socialinis aktyvumas. 

Buvo išgrynintos naujos darbo organizavimo kryptys.  

Padalinių vadovų ataskaitos pridedamos. 

VSF tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius padėkojo padalinių vadovams už pateiktas 

ataskaitas bei išreiškė pageidavimą rengiant kitų metų veiklos ataskaitas, atsižvelgti į LSMU gaires, 

kokius darbus pavyko atlikti.  

VSF tarybos nariai pateiktoms padalinių vadovų metinėms ataskaitoms pritarė. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:   – 9 

Prieš:  – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS 3: Tvirtinti VSF padalinių vadovų 2021 metų veiklos ataskaitas.  

 

 

SVARSTYTA 4: Einamieji reikalai.  

VSF tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius priminė, jog reikia patvirtinti padalinių mokslines 

temas, jei temos pasibaigė – pateikti šių temų ataskaitas. Temas reikia pateikti pagal reikalavimus, su 

pilnomis anotacijomis, pagal patvirtintas formas. Doc. M. Štelemėkas paprašė įvardinti konkrečią datą, 

iki kada pateikti temas bei pasibaigusių temų ataskaitas. Prof. R. Kalėdienė paprašė pateikti detalias 

formas, pagal kurias reikia atsiskaityti už mokslinę produkciją. VSF tarybos pirmininkas doc. P. 

Vasilavičius priminė jog visos formos yra patvirtintos bei pateiktos LSMU mokslinės veiklos 

reglamente, bei pažadėjo, kad papildomai VSF tarybos sekretorė šią informaciją atsiųs padalinių 

vadovams el. laišku. VSF tarybos narių nuomone, yra tikslinga iš naujo patvirtinti, atnaujinti visų 

padalinių mokslines temas. Doc. G. Urbono nuomone, pirma reikia tvirtinti VSF strategiją ir tik tada 

tvirtinti mokslines temas.  

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:   – 9 

Prieš:  – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS 4:  

4.1 Iki 2022 m. kovo 1 dienos VSF taryboje patvirtinti Visuomenės sveikatos fakulteto plėtros 

strategiją. 

4.2 Iki 2022 m. gegužės 1 dienos VSF tarybos svarstymui ir tvirtinimui pateikti visų Visuomenės 

sveikatos fakulteto padalinių mokslines temas. 

________________________________________ 

Posėdžio pirmininkas 

doc. Paulius Vasilavičius 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

prof. Rūta Ustinavičienė 

https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/17905/lsmumokslinesveiklosreglamentas20190523.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/17905/lsmumokslinesveiklosreglamentas20190523.pdf
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VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
SVEIKATOS VADYBOS KATEDROS 
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022 m. sausio 19 d.



Sveikatos vadybos katedros darbuotojų skaičius

Darbuotojai

Pagrindinės pareigos
asm./etatai

Nepagrindinės 
pareigos
asm./etatai

Iš viso 
asm./etatai

12/11,0 12*/4,0 23*/15,0

Profesoriai 3/2,5 1/0,25 4/2,75

Docentai 2/1,5 2/1,0 4/2,5

Lektoriai 4/4,0 3/1,0 7/5,0

Asistentai 2/2,0 6/1,75 8/3,75

Administracija 1/1,0 - 1/1,0

*Vienas asmuo užima dvejas pareigas Amžiaus vidurkis – 48 metai

2021-12-31



Katedroje dėstomų dalykų skaičius

Studijų pakopa Dalykų skaičius

Pirmosios pakopos studijos 49

Antrosios pakopos studijos 62

Vientisosios studijos 21

Trečiosios pakopos studijos 2

Iš viso dalykų 134



1.1. Garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti

1.1.2. Sukurti 
profesijų ir jų 
teikiamų galimybių 
aprašus,  atnaujinti 
studijų programų 
pristatymus lietuvių 
ir užsienio kalbomis

1.1.2-1 Sukurtų 
aprašų ir 
atnaujintų studijų 
programų 
pristatymų 
skaičiaus santykis  
(proc.) su visomis 
studijų 
programomis

▪ Atlikta katedros daugelio studijų dalykų aprašų peržiūra, dalies jų turinys
aptartas su koordinuojančiais bei dėstančiais dėstytojais.

▪ Atnaujintas Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijų programos
pristatymas (pristatymas vyko nuotoliniu būdu).

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

1.2-1 Sėkmingai studijas 
baigusiųjų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
įstojusiųjų skaičiumi

▪ Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūrą sėkmingai baigė:

▪ 83,3 proc. įstojusių į dienines studijas;

▪ 76,9 proc. įstojusių į ištęstines studijas (3 studentai (100 proc.) įstojusių į VNF vietas).

1.2-2 Studentų 
pasitenkinimas

▪ Taikant mišrų mokymą, visi dalykai perkelti į Moodle sistemą, atnaujinta medžiaga, sukurtos
užduotys, testai, pridėta papildomos literatūros studijavimui.

▪ Remiantis studijų kokybės apklausos rezultatų nuolatine peržiūra, iš katedroje dėstomų dalykų
studentai geriausiai vertino Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros dalykus.

▪ Kiek prasčiau vertinti Medicinos studijų programai dėstomi dalykai.

1.2-3 Darbdavių 
pasitenkinimas

▪ Posėdžių su darbdaviais bei praktikais 2021 m. neorganizuota dėl sudėtingos epidemiologinės
situacijos.



1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

1.2.2. Aktyviai 
bendradarbiauti su SA, 
alumnais ir socialiniais 
partneriais tobulinant 
studijų programų turinį, 
(įskaitant teorinės ir 
praktinės dalies tinkamą 
subalansavimą bei 
pasirenkamųjų dalykų 
pasiūlos lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
temomis didinimą)

1.2.2-1 Ne seniau kaip 
prieš 3 metus atnaujintų 
studijų programų 
skaičiaus santykis (proc.) 
su bendru studijų 
programų skaičiumi

▪ Nuo 2020 m. vykdoma Visuomenės sveikatos vadybos antrosios
pakopos studijų programa anglų kalba.

1.2.2-2 Pasirenkamųjų 
dalykų lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
temomis skaičius studijų 
programose

▪ 11 pasirenkamųjų dalykų lyderystės, valdymo bei kitomis
aktualiomis bendrųjų kompetencijų ugdymo temomis.

▪ Visuomenės sveikatos vadybos magistrantams pirmą kartą
pradėtas dėstyti pasirenkamasis dalykas „Verslumas
biomedicinoje“.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 



1.3. Garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų studijuojančiųjų lūkesčius

1.3-1 Studentų 
pasitenkinimas

▪ Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijų programų
komitetas nuotoliniu būdu suorganizavo 1 susitikimą su
studentais.

▪ Siekiant gerinti studijų kokybę ir atsižvelgti į studentų poreikius,
nuolat vykdoma studijų kokybės apklausos rezultatų peržiūra ir
analizė.

1.3-2 Dėstytojų 
pasitenkinimas

▪ Edukacinę kompetenciją kėlė 17 (73,9 proc.) katedros dėstytojų.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

1.4. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą

1.4.3. Rengti tikslinių 
visuomenės grupių 
poreikius atitinkančias 
paskaitas, seminarus, 
konferencijas

1.4.3-1 Dalyvavusiųjų  
tikslinių visuomenės grupių 
poreikius atitinkančiose 
paskaitose, seminaruose, 
konferencijose skaičius

▪ Organizuota:
▪ 2 Nacionalinės visuomenės sveikatos konferencijos:

▪ „COVID-19 pandemija ir visuomenės sveikatos priežiūra: ar
esame pasirengę ateities iššūkiams? “ (apie 700 dalyvių)

▪ „Sveikata ir komunikacija“ (apie 600 dalyvių)

▪ 5 kvalifikacijos tobulinimo kursai sveikatos priežiūros įstaigų
vadovams ir medicinos auditoriams (dalyvių skaičius – 156).



2.2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios 
specializacijos krypčių mokslinius tyrimus

2.2-1 Mokslo straipsnių 
publikuotų CA WOS  
duomenų bazės leidiniuose, 
priskiriamuose Q1-Q2 
kvartilėms, skaičiaus santykis 
(proc.) su bendru mokslo 
straipsnių, publikuotų CA 
WOS duomenų bazės 
leidiniuose, skaičiumi

▪ Paskelbti 22 straipsniai recenzuojamuose žurnaluose, iš jų 16
(72,7 proc.) sudarė straipsniai duomenų bazėje Clarivate
Analytics Journal Citation Reports (2020 m. – 66,7 proc.).

▪ 3 straipsniai Q1 kvartilyje
▪ 9 straipsniai Q2 kvartilyje
▪ 1 straipsnis Q3 kvartilyje 
▪ 3 straipsniai Q4 kvartilyje

2.2.1. Vykdyti sumanios 
specializacijos krypčių 
nacionalinius mokslo 
projektus, tarp jų ir 
bendrus su kitomis mokslo 
ir studijų institucijomis

▪ Vykdyti nacionaliniai projektai:

▪ Sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančių asmenų orumo gyvenimo pabaigoje
užtikrinimas Lietuvoje: sampratos, lūkesčiai, galimybės ir kliūtys (R. Kalėdienė, K.
Astromskė).

▪ LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių
potencialą (ekspertai M. Stankūnas, J. Vladičkienė).

▪ Medicinos ir sveikatos studijų vertinimo priemonių ir tikslų sukūrimas (projekto vykdytojas
M. Stankūnas).

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 



2.2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios 
specializacijos krypčių mokslinius tyrimus

2.2.3. Skatinti mokslinės 
komunikacijos ir tinklaveikos
kūrimąsi bei plėtrą

▪ Vykdyti tarptautiniai projektai:

▪ Evaluation of the impact of alcohol control policies on morbidity and mortality in
Lithuania and other Baltic states (kartu su STI) (O. Meščeriakova).

▪ EEA/Norway grants „Towards elimination of cervical cancer: intelligent and
personalized solutions for cancer screening” (M. Stankūnas).

▪ Pasaulio banko finansuojamas LSMU ir Kazachstano Nacionalinio S. D. Asfendiyarovo
vardo medicinos universiteto (KazNMU) partnerystės projektas (2019-2021 m.)
(V. Kalibatas, R. Kalėdienė).

▪ Bendradarbiaujant su Roterdamo universitetu, nuo 2003 m. vykdomi tęstiniai
mirtingumo netolygumų tyrimai „Tackling Health Inequalities in Europe: an Integrated
Approach LIFEPATH“ (R. Kalėdienė, o. Meščeriakova).

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 



2.2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios 
specializacijos krypčių mokslinius tyrimus

2.2.4. Skleisti aukščiausio 
lygio mokslinių tyrimų 
rezultatus

2.2.4-2 Publikacijos, 
tenkančios vienam 
mokslininko etatui, CA 
WOS leidiniuose su IF > 30 
proc. nuo agreguoto 
rodiklio (aggregate impact
factor) tai žurnalo 
kategorijai

▪ Vienam mokslininko etatui tenka 1,79 publikacijos CA WOS
leidiniuose su IF > 30 proc. nuo agreguoto rodiklio tai žurnalo
kategorijai (2020 m. – 0,78).

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 

2.3. Ugdyti jaunuosius talentus, sudaryti sąlygas mokslinei jų karjerai

2.3.1. Didinti 
doktorantūros studijų 
efektyvumą 

2.3.1-3 Atnaujintos 
doktorantūros studijų 
dalykų programos

▪ Doktorantų skaičius katedroje – 3
▪ Apgintų disertacijų nebuvo



2021 m. publikacijos pagal spaudinių rūšis 

PUBLIKACIJOS RŪŠIS KIEKIS

Straipsnis Clarivate Analytics  Journal Citation Reports sąrašo leidiniuose su
citavimo rodikliu

16

Straipsnis Clarivate Analytics  Journal Citation Reports sąrašo leidiniuose be        

citavimo rodiklio 
1

Straipsnis recenzuojamuose mokslo leidiniuose, kitose duomenų bazėse 5

Kita studijų literatūra 1

Tezės Clarivate Analytics pagrindinių žurnalų sąrašo leidiniuose 1

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose 7

Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose 3

Iš viso publikacijų 34

2020 m. iš viso publikacijų buvo 24, iš jų – 8 DB Clarivate Analytics Web of Science

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 



3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 

3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3-1 Siūlomų 
studijų programų 
užsienio kalba 
skaičiaus santykis 
(proc.) su bendru 
studijų programų 
skaičiumi

▪ Vykdytos dvigubo diplomo studijos su Mastrichto universitetu (Nyderlandai).

▪ Studijas sėkmingai baigė ir dvigubą diplomą įgijo 3 magistrantės.

▪ Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. vykdoma antrosios pakopos studijų programa anglų
kalba „Management of Public Health“ (2021 m. įstojo 4 magistrantai).

3.3.2. Pritraukti 
užsienio 
dėstytojus ir/ar 
mokslininkus 
dėstyti visose 
studijų 
programose

3.3.2-1 Užsienio 
dėstytojų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru 
akademinio 
personalo 
skaičiumi

▪ Pagal Erasmus+ mainų programą į padalinį atvyko 1 dėstytojas iš Turkijos Ordu
universiteto.

3.3.3. Skatinti 
studentų ir 
dėstytojų 
tarptautinį judumą

3.3.3-3 Dėstytojų 
išvykstančių 
dėstyti pagal 
mainų programas 
skaičiaus santykis 
(proc.) su visu 
akademiniu 
personalu

▪ Išvykę į komandiruotes užsienyje buvo 4 katedros dėstytojai (Kazachstanas,
Kroatija, Turkija).

▪ Iš jų pagal Erasmus+ mainų programą – 3 dėstytojai.

▪ Doc. V. Kalibatas 2019-2021 m. Kazachstano nacionalinio S. D. Asfendiyarovo
vardo medicinos universitete užėmė Pirmojo prorektoriaus pareigas.



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3.4. Įvertinti 
bendrų lietuvių 
ir užsienio 
studentų grupių 
sudarymo 
galimybes

3.3.4-1 Bendrų lietuvių ir užsienio 
studentų grupių skaičius

▪ Pasirenkamasis dalykas „Global Health“ trejus metus siūlomas kartu
Visuomenės sveikatos vadybos lietuvių ir Taikomosios visuomenės
sveikatos užsienio magistrantams.

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 

Padalinio darbuotojų narystė ir dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje 

▪ European Association of Public Health (EUPHA) – narystė mokslinio komiteto veikloje sveikatos vadybos klausimais bei
direktorių taryboje (R. Kalėdienė). Kasmetinėse konferencijose nuolat dalyvauja katedros dėstytojai.

▪ European Accreditation Agency for Public Health Education (APHEA) – dalyvavimas akreditacijos komitete ir
ekspertinėje veikloje (R. Kalėdienė).

▪ Association of Schools of Public Health of the European Region (ASPHER) – narystė direktorių ir dekanų taryboje,
nuolatinis dalyvavimas renginiuose (R. Kalėdienė).



4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS

4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.1. Skleisti informaciją 
apie sveikatos stiprinimą, 
ligų profilaktiką ir holistinio 
sveikatos supratimo 
įtvirtinimą

4.2.1-1 Seminarų, mokymų 
bei konferencijų dalyvių 
skaičius

▪ Organizuotos 2 Nacionalinės visuomenės sveikatos
konferencijos:

▪ „COVID-19 pandemija ir visuomenės sveikatos priežiūra: ar esame
pasirengę ateities iššūkiams?“

▪ „Sveikata ir komunikacija“

▪ Skaityta 11 pranešimų apie COVID-19 epidemiologinę situaciją
Lietuvoje ir užsienyje (M. Stankūnas, R. Kalėdienė).

4.2.3. Teikti siūlymus 
sveikatos priežiūros politiką 
formuojančioms 
institucijoms aktualiais 
visuomenės sveikatos, 
sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimo, 
teisės aktų keitimo, 
atnaujinimo arba 
inicijavimo klausimais

4.2.3-1 Pateiktų siūlymų bei 
atliktų ekspertinių darbų 
skaičius

Pateikti 4 pasiūlymai 

▪ Narystė ir dalyvavimas institucijų veikloje:

▪ LR Prezidento Sveikatos ekspertų taryba (R. Kalėdienė, M.
Stankūnas).

▪ Sveikatos ekspertų taryba prie LR Vyriausybės (dėl COVID-19
valdymo priemonių) – R. Kalėdienė, M. Stankūnas.

▪ Nacionalinė sveikatos taryba (narė R. Kalėdienė).

▪ Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija – prezidentė R.
Kalėdienė (bendros konferencijos, teisės aktų rengimas ir
ekspertizės).

▪ Dalyvavimas Lietuvos mokslo tarybos ekspertinėje veikloje (R.
Kalėdienė).

▪ Dalyvavimas Studijų kokybės vertinimo centro darbo grupėje,
rengiant Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašą (R.
Kalėdienė).

▪ Dalyvavimas SAM ir kitų darbo grupių veikloje, teikiant
ekspertines paslaugas (R. Kalėdienė, J. Vladičkienė).



5.1. Telkti Universiteto bendruomenę, stiprinti tarpusavio ryšius tarp bendruomenės narių 

5.1.1. Organizuoti 
komandos formavimo 
renginius 
bendruomenei

5.1.1-1 Organizuoti 
renginiai, skaičius

▪ Organizuota katedros darbuotojų mokslo metų pabaigos išvyka.

▪ Kiti neformalūs katedros darbuotojų proginiai renginiai.

5. Strateginė plėtros kryptis:
VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ 

5.2. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę

5.2.1. Organizuoti 
studentų ir alumnų, 
socialinių ir verslo 
partnerių bei 
darbdavių atstovų 
susitikimus, 
„apskritojo stalo“ 
diskusijas, paskaitas, 
seminarus

5.2.1-1 Organizuotų 
renginių skaičius

▪ Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros SPK organizavo 1 susitikimą
su studentais, skirtą šios studijų programos aktualijoms aptarti (nuotoliniu
būdu).

5.2.2. Organizuoti 
vadovavimo ir 
lyderystės mokymus 
studentams bei 
darbuotojams

4.2.1-1 Seminarų, 
mokymų bei 
konferencijų dalyvių 
skaičius

▪ Paskaita „Lietuvos sveikatos priežiūros istorinė raida“ LSMU KK mokymų
programoje „Lyderystės akademija“ (A. Lignugarienė, apie 20 dalyvių).



5. Strateginė plėtros kryptis:
VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ 

5.3. Ugdyti socialiai atsakingą ir atvirą Universiteto bendruomenę

5.3.2. Tapti atviru 
visuomenei Universitetu

5.3.2-1 Ekskursijos, 
paskaitos, 
konferencijos, 
atvirų durų dienos 
visuomenei

▪ Nacionalinės visuomenės sveikatos konferencijos:

▪ „Sveikata ir komunikacija“

▪ „COVID-19 pandemija ir visuomenės sveikatos priežiūra: ar esame pasirengę
ateities iššūkiams?“

▪ Paskaita „Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo problemos 1918-
1940 m.“ Kauno Trečio amžiaus universiteto studentams (A. Lignugarienė).

▪ Paskaita LSMU studentams „Mokslinių publikacijų rengimas“ (O.
Meščeriakova).

▪ 4 paskaitos apie COVID-19 pandemiją (M. Stankūnas):

▪ Pranešimas LR Prezidentūros Sveikatos forume „COVID-19 pandemija, krizė,
pamokos ir galimybės“

▪ Paskaita Lietuvos Farmacininkų sąjungos konferencijoje „COVID-19
pandemija, situacija Lietuvoje ir pasaulyje“

▪ Paskaita Kauno kolegijoje „COVID-19 pandemijos pamokos: nuo
epidemiologijos iki lyderystės“

▪ Paskaita Lietuvos Vyskupų konferencijoje „COVID-19 pandemijos aktualijos“



VISUOMENĖS SVEIKATOS VADYBOS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS 
VIEŠINIMAS 

▪ Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūra viešinama studijų mugėse,
kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos
renginiuose.

▪ Tarptautiniame lygmenyje – EUPHA konferencijoje.

Veikia Facebook paskyros „LSMU Visuomenės sveikatos vadyba“ bei „Sveikatos
vadybos klubas“.



APIBENDRINIMAS

PAGRINDINIAI IŠŠŪKIAI

▪ Persiorientavimas į mišrų mokymą, studijų dalykų adaptavimas

▪ Didelės pedagoginio darbo apimtys, daug skirtingos tematikos studijų dalykų

▪ Dėstytojų, galinčių dėstyti anglų kalba, pritraukimas

▪ Nepakankama lyderystė tarptautiniuose bei nacionaliniuose projektuose

▪ Doktorantūros planų savalaikis įgyvendinimas

▪ Netolygumai rengiant publikacijas

▪ Užsienio dėstytojų pritraukimas

PLĖTROS PRIORITETAI

▪ Aktyvus dalyvavimas studijų programų rinkodaroje ir studentų pritraukime

▪ Jungtinės magistrantūros su Mastrichto universitetu plėtojimas

▪ Modernių studijų formų (nuotolinių, mišrių studijų) laipsniškas diegimas

▪ Naujų mokslo projektų iniciavimas bei lyderystė, projektinių lėšų pritraukimas

▪ Didžiausias dėmesys publikacijų rengimui CA WOS duomenų bazės leidiniuose, priskiriamuose Q1-Q2 kvartiliams 

▪ Aktyvesnis visų katedros darbuotojų įtraukimas į aukščiausios kokybės publikacijų rengimą

▪ Doktorantūros proceso griežtesnis stebėjimas ir vertinimas

▪ Užsakomųjų tyrimų atlikimas

▪ Asmenų, dirbančių praktinį darbą, įtraukimas į studijų procesą
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SVEIKATOS VADYBOS KATEDROS 
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VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
SVEIKATOS PSICHOLOGIJOS KATEDROS

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

2021 | 01-19

Nida Žemaitienė
Sveikatos psichologijos katedros vedėja



Katedros kolektyvas

Siekiame:

• Atvirai bendrauti

• Mokytis išsakyti ir priimti kritiką

• Kurti kolektyvo tradicijas

• Sudaryti galimybes kolektyvui 
patirti ir pamatyti sėkmę



SVEIKATOS PSICHOLOGIJOS KATEDRA 

Pareigybė Etatai Darbuotojų skaičius
Profesorius 3 etatai 4

Docentas 3 etatai 5

Lektorius 9,5 etato 17

Asistentas 1 etatas 3

Studijų administratorė

Administratorė

Psichologas

1 etatas

1 etatas

1 etatas

1

1

4

Viso SPK darbuotojų 35

Viso etatų 19,5

Vyrų – 5

Moterų – 27



Pedagoginių darbuotojų kaita 2012 – 2021 metais
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Pedagoginių darbuotojų kaita 2012 – 2021 metais

Mokslo metai

Katedros darbuotojų 

skaičius metų 

pradžioje

Darbuotojų kaitos priežastys

Gimdymo/vaiko priežiūros

atostogos
Baigėsi darbo sutartis

2012 – 2013 12 1 3

2013 – 2014 16 2 3

2014 – 2015 17 2 1

2015 – 2016 16 - -

2017 – 2018 20 2 1

2019 24 1 -

2020 28 0 -

2021 35 1 -



Pagrindinės padalinio pedagoginės 
veiklos sritys 2021 metais

• Išsamiai išanalizuoti I ir II pakopos studijų programų privalumai, trūkumai ir atitiktis

rinkos poreikiams.

• Peržiūrėtas ir pakoreguotas programų turinys.

• Sėkmingai įgyvendinama I pakopos studijų programa anglų kalba „Health Psychology” ir

II pakopos studijų programa anglų kalba “Clinical Health Psychology”.

• Pradėta įgyvendinti Medicinos psichologų stažuočių ir kvalifikacijos kėlimo programa



1.1. Garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti

1.1.1. Plėtoti 
bendradarbiavimą 
su mokyklomis

1.1.1-1 Profesinės 
orientacijos 
susitikimų su 
Lietuvos mokyklų 
mokiniais skaičius

▪ Dalyvauta Studijų mugėse bei LSMU gimnazijos “Sveikatos ugdymo diena”

▪ Organizuoti nuotoliniai studijų programų pristatymai su būsimais studentais.

▪ Organizuotas nuotolinis studijų programų pristatymas užsienio studentams ir Sveikatos psichologijos
studijų programos pristatymas LSMU atvirų durų dienoje.

▪ Visus 2021 m. nuolat buvo papildoma informacija Facebook ir Instagram paskyrose “LSMU Sveikatos
psichologija”. Jose buvo dalinamasi informacija apie katedroje vykdomas veiklas, renginius, katedros
darbuotojų ir studentų skaitomus pranešimus, duodamus interviu, paskyroje talpinamos fotografijos ir
aktualūs video.

▪ 2021 m. lapkričio 30 d. START FM radijo laida “Savaime nesuprantama”, skirta viešinti sveikatos
psichologijos studijų programą iš dalyką “Seksualumo pagrindai” dėstančios dėstytojos perspektyvos.

▪ 2021 m. gegužės 25 d. - 2022 m. kovo 14d. dalyvauta TIPH Global Grant Program (TIPH Global) projekte
“Public Health in Daily Life: Creating Future Health Here and Now”, skirtame viešinti visuomenės sveikatą
ir visuomenės sveikatos fakultete vystomas programas (projekto vykdytojai - jungtinė Visuomenės
sveikatos fakulteto katedrų, Slaugos fakulteto Sporto medicinos klinikos dėstytojų, Studijų centro ir
visuomenės sveikatos programos studentės-ambasadorės komanda).

▪ Dalyvavimas 9-12 klasių mokinių rašinių konkurso: ,,Aš ir karantinas: kuo buvau, kuo tapau ir kuo dar galiu
tapti?” vertinimo komisijoje (renginio organizatoriai Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla)

1.1.2. Sukurti profesijų  ir 
jų teikiamų galimybių 
aprašus,  atnaujinti 
studijų programų 
pristatymus lietuvių ir 
užsienio kalbomis

1.1.2-1 Sukurtų aprašų 
ir atnaujintų studijų 
programų pristatymų 
skaičiaus santykis  
(proc.) su visomis 
studijų programomis

▪ Atlikta I pakopos „Sveikatos psichologijos“ ir II pakopos „Klinikinė sveikatos psichologija“ programos
studijų dalykų aprašų peržiūra, daugelio jų turinio aptarimas su koordinuojančiais, dėstančiais dėstytojais
bei koregavimas atsižvelgiant į studentų pastabas.

▪ Atnaujinti I pakopos „Sveikatos psichologijos“ ir II pakopos „Klinikinės sveikatos psichologija“ studijų
programos pristatymai.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

1.2-1 Sėkmingai studijas 
baigusiųjų skaičiaus santykis 
(proc.) su įstojusiųjų 
skaičiumi

• I pakopos studijų programą "Sveikatos psichologija" įstojo 37 studentai - 33 VF ir 4 VNF. Sėkmingai baigė 22 VF (66,67 
proc.) ir 1 VNF (25 proc.).

• II pakopos studijų programą "Sveikatos psichologija" įstojo 14 studentų - 10 VF ir 4 VNF. Sėkmingai studijas baigė 10 
VF (100 proc.) ir 3 VNF (75 proc.).



•Strateginė kryptis 
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI 
ABSOLVENTAI 

I pakopos Sveikatos psichologijos studijų 
programa
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•Strateginė kryptis 
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

II pakopos Klinikinė sveikatos psichologijos 
(EN) studijų programa

Įstojusių studentų skaičius rugsėjo mėn. 
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1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

1.2-2 Studentų 
pasitenkinimas

• Studentų pasitenkinimas studijų kokybe pagal numatytą planą pristatomas ir
aptariamas Sveikatos psichologijos studijų komiteto posėdžiuose.

• COVID-19 epidemijos karantino metu visi dalykai sėkmingai dėstyti nuotoliniu
būdu

• Atsižvelgiant į studentų pageidavimus, koreguoti studijų planai, sukuriant naujus
modulius, keičiant dėstomų dalykų eiliškumą, įdiegiant naujas temas.

• Prasidėjus nuotoliniam mokymui, visi dalykai perkelti į Moodle sistemą, atnaujinta
medžiaga, sukurtos užduotys, testai, pridėta papildomos literatūros studijavimui.

1.2-3 Darbdavių 
pasitenkinimas

▪ Organizuoti išplėstiniai SPK posėdžiai su darbdaviais, praktikais ir socialiniais
partneriais, tartasi dėl praktikų organizavimo ir naujų veiklos krypčių.

1.2.1. Suderinti VSF 
studijų programas 
su tarptautiniais 
studijų krypčių 
aprašais ir 
rekomendacijomis, 
įskaitant WFME ir 
EAEVE

1.2.1-1 
Maksimaliam 
terminui 
akredituotos studijų 
programos

▪ Maksimaliam terminui akredituotos 2 studijų programos.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 



1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

1.2.2. Aktyviai 
bendradarbiauti su SA, 
alumnais ir socialiniais 
partneriais tobulinant 
studijų programų turinį, 
(įskaitant teorinės ir 
praktinės dalies tinkamą 
subalansavimą bei 
pasirenkamųjų dalykų 
pasiūlos lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
temomis didinimą)

1.2.2-1 Ne seniau kaip 
prieš 3 metus atnaujintų 
studijų programų 
skaičiaus santykis (proc.) 
su bendru studijų 
programų skaičiumi

• Išsamiai išanalizuoti I ir II pakopos studijų programos privalumai ir

trūkumai.

• Peržiūrėtas ir pakoreguotas programų turinys.

• Sėkmingai įgyvendinama I pakopos studijų programa anglų kalba „Health

Psychology” ir II pakopos studijų programa anglų kalba “Clinical Health

Psychology”.

• Atnaujinimai padaryti visose šiuo metu įgyvendinamose studijų 

programose.

1.2.2-2 Pasirenkamųjų 
dalykų lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
temomis skaičius studijų 
programose

• Aktyviai dalyvavome planuojant, rengiant ir įgyvendinant naujo formato
Studijų įvadą Medicinos 1 kurso studentams. 

1.2.8. Remti studentų 
organizacijas, remti ir 
skatinti klubų, sporto ir 
kultūros būrelių kūrimąsi

1.2.8-1 Studentų, 
dalyvaujančių užklasinėje 
veikloje skaičius

▪ Didžioji dalis Sveikatos psichologijos studentų dalyvauja Lietuvos
psichologijos studentų asociacijoje.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 



1.3. Garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų studijuojančiųjų lūkesčius

1.3-1 Studentų 
pasitenkinimas

▪ Sveikatos psichologijos studijų programų kuratoriai suorganizavo 12 susitikimų su 
studentais.

▪ Atsižvelgiant į studentų pageidavimus, koreguoti studijų planai, sukuriant naujus 
modulius, keičiant dėstomų dalykų eiliškumą, įdiegiant naujas temas.

1.3-2 Dėstytojų 
pasitenkinimas

Edukacinę kompetenciją kėlė 25 katedros dėstytojai

1.3.4. Pritraukti geriausius 
dėstytojus pasinaudojant 
visomis finansavimo 
galimybėmis

1.3.4-1 Pritrauktų dėstytojų  
skaičiaus santykis (proc.) su 
bendru dėstytojų skaičiumi, 
panaudojant Protų 
susigrąžinimo programą

1. Strateginė kryptis: TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

1.4. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą

1.4.3. Rengti tikslinių 
visuomenės grupių 
poreikius atitinkančias 
paskaitas, seminarus, 
konferencijas

1.4.3-1 Dalyvavusiųjų  tikslinių 
visuomenės grupių poreikius 
atitinkančiose paskaitose, 
seminaruose, konferencijose 
skaičius

• Nuotolinis tarptautinis mokslinis-praktinis Lietuvos psichologų kongresas 
“Patirtis be sienų” 2021, dalyvavo 428 dalyvių, 104 pranešėjai

• Nuotolinė konferencija „Pilkoji smurto zona: ar Lietuvos profesinio mokymų 
įstaigos į ją patenka“, dalyvavo 350 dalyvių

• Nacionalinis nuotolinis mokslo renginys – seminaras „Įtraukusis ugdymas 
ankstyvojoje vaikystėje: vaiko elgesio valdymas ir pagalba“, dalyvavo 202
dalyviai

• Rekomendacijos kaip tvarkytis su COVID-19 keliamais iššūkiais (atviri 
seminarai), dalyvavo 200 dalyvių.



VYKDYTI NACIONALINIAI PROJEKTAI

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 

Eil. Nr. Pavadinimas Trukmė

1. BABIES BORN BETTER: tarptautinis projektas, kuriame atliekamas moterų gimdymo priežiūros
vertinimas ir ieškoma būdų, kaip optimizuoti motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą ES

nuo 2014 m.

Eil.

Nr.
Pavadinimas Trukmė

1.
„Įtraukusis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: vaikų elgesio valdymo modeliavimas“, kurį finansuoja Europos
Sąjunga pagal sutartį (Nr. S-DNR-20-3) su Lietuvos mokslo taryba (LMT)

2021– 2021 
m.

2.

"Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų
paslaugų kokybės plėtra" (ESFA), (įgyvendinamas per STI, tačiau dalis katedros darbuotojų dirba šiame projekte)
Pateikta paraiška projekto pratęsimui dar vieniems metams.

2018– 2021 
m.



2.2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios 
specializacijos krypčių mokslinius tyrimus

2.2.1. Vykdyti sumanios 
specializacijos krypčių 
nacionalinius mokslo 
projektus, tarp jų ir 
bendrus su kitomis mokslo 
ir studijų institucijomis

2.2.1-1 Nacionaliniams 
mokslo projektams vykdyti 
pritrauktų lėšų santykis 
(proc.) su valstybės biudžeto 
lėšomis, skirtomis mokslui

„Įtraukusis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: vaikų elgesio valdymo 
modeliavimas“, kurį finansuoja Europos Sąjunga pagal sutartį 
(Nr. S-DNR-20-3) su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)

2.2.3. Skatinti mokslinės 
komunikacijos ir 
tinklaveikos kūrimąsi bei 
plėtrą

2.2.3-1 Vykdomų tarptautinių 
mokslinių projektų pritrauktų 
lėšų santykis su  valstybės 
biudžeto lėšomis, skirtomis 
mokslui

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 



2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 

2.3. Ugdyti jaunuosius talentus, sudaryti sąlygas mokslinei jų karjerai

2.3.1. Didinti 
doktorantūros studijų 
efektyvumą 

2.3.1-3 Atnaujintos 
doktorantūros studijų 
dalykų programos

• Kasmet atnaujinamas doktorantūros studijų dalykų turinys

▪ Doktorantų skaičius – 5
Irina Banienė (2014  m. vadovė prof. dr. Nida Žemaitienė)
Ingrida Pilkionienė (2015  m. vadovė prof. dr. Nida Žemaitienė)
Jolanta Žilinskienė (2015  m. vadovas prof. Linas Šumskas)
Jevgenij Razgulin (2017  m. vadovas prof. Kastytis Šmigelskas)
Milda Kukulskienė (2018  m. vadovė prof. dr. Nida Žemaitienė)
▪ 2022 metais disertacijas ginti ruošiasi 3 doktorantai



SPK PUBLIKACIJOS 2021

Publikacijų rūšys (pavadinimai) Kiekis
Padalinio autorių 

skaičius

Padalinio autorių 

indėlis

K2b - Mokomoji knyga
1 3 3,000

S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science

10 23 4,464

S4 - Straipsnis kitose duomenų bazėse
4 14 2,417

T1c - Tezės tarptautinėse duomenų bazėse
1 6 0,501

T1e - Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose

24 48 15,71



3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 

3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3-1 Siūlomų 
studijų programų 
užsienio kalba 
skaičiaus santykis 
(proc.) su bendru 
studijų programų 
skaičiumi

• Anglų kalba sėkmingai vykdomos pirmosios pakopos studijų programa „Sveikatos
psichologija” ir II pakopos studijų programa “Klinikinė sveikatos psichologija”.

▪ Su Saragosos San Jorge universitetu (Ispanija) pasirašėme naują mainų sutartį. Su
Barcelonos Laisvuoju universitetu papildėme mainų sutartį, įdėjome studentų mainus.
Ankščiu buvo tik dėstytojų mainai numatyti.

▪ Organizavome tarptautinį Lietuvos psichologų kongresą 2021
“Patirtis be sienų”. Dalyvavo mokslininkai bei praktikai, dirbantys išeivijoje. Katedros
dėstytojai ir mokslininkai pristatė savo darbo rezultatus.



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3.1. Įvertinti 
studijų programų 
užsienio kalba 
paklausą bei didinti 
pasiūlą

3.3.1-1 Laipsnio 
siekiančių užsienio 
studentų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru I, II, III studijų 
pakopų ir vientisųjų 
studijų studentų 
skaičiumi

▪ I pakopos studijų programoje „Sveikatos psichologija“ anglų kalba I – II k. yra 7
užsienio studentai.

▪ II pakopos studijų programoje „Klinikinė sveikatos psichologija“ anglų kalba I – II k.
yra 10 užsienio studentų

3.3.2. Pritraukti 
užsienio dėstytojus 
ir/ar mokslininkus 
dėstyti visose 
studijų programose

3.3.2-1 Užsienio 
dėstytojų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru akademinio 
personalo skaičiumi

▪ 1 Prof. Purnima S. Awasthi (Banaro Hindu universitetas (B.H.U.), Psichologijos katedra,
Indija) nuotolinis vizitas ir skaitomos paskaitos SP studentams

▪ Su Saragosos San Jorge universitetu (Ispanija) pasirašėme naują mainų sutartį. Su
Barcelonos Laisvuoju universitetu papildėme mainų sutartį, įdėjome studentų mainus.
nkščiau buvonumatyti tik dėstytojų mainai.

▪ Organizavome tarptautinį Lietuvos psichologų kongresą 2021
“Patirtis be sienų”. Dalyvavo mokslininkai bei praktikai, dirbantys išeivijoje. Katedros
dėstytojai ir mokslininkai pristatė savo darbo rezultatus.

3.3.3. Skatinti 
studentų ir 
dėstytojų 
tarptautinį judumą

3.3.3-1 Studentų, 
išvykstančių 
dalinėms studijoms į 
užsienį pagal mainų 
programas, skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru studentų 
skaičiumi

▪ Pagal mainų programą studijoms nebuvo išvykę

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3.3. Skatinti 
studentų ir 
dėstytojų 
tarptautinį 
judumą

3.3.3-2 Atvykstančių dalinėms 
studijoms  ir praktikai studentų 
skaičiaus santykis (proc.) su bendru 
studentų skaičiumi

• 4 studentai buvo išvykę praktikai į užsienį pagal Erasmus+ programą

3.3.3-3 Dėstytojų išvykstančių 
dėstyti pagal mainų programas 
skaičiaus santykis (proc.) su visu 
akademiniu personalu

▪ 3 dėstytojai buvo išvykę dėstymui pagal Erasmus+ programą

3.3.4. Įvertinti 
bendrų lietuvių 
ir užsienio 
studentų grupių 
sudarymo 
galimybes

3.3.4-1 Bendrų lietuvių ir užsienio 
studentų grupių skaičius

▪ Nėra

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 



4.1. Ugdyti sveiką Universiteto bendruomenę

4.1-2 Dalyvavimas
uždavinio veiklose ir 
pasitenkinimas

• 2021 metų pabaigoje pradėtos teikti psichologinės konsultacijos ne tik studentams bet
ir kitiems LSMU bendruomenės nariams: akademiniam ir administraciniam personalui.

• Vykdyta atvejo vadyba krizių atveju, vestos psichologinės grupės ir prevenciniai
renginiai studentams, rūpintasi paslaugų viešinimu ir reaguota į LSMU bendruomenės
psichologinės pagalbos poreikius, įsitraukta į visos Lietuvos aukštųjų mokyklų
psichologų specialistų grupės veiklą

• Informacija apie teikiamas paslaugas viešinta per universiteto internetinius puslapius,
naujienlaiškius, padaliniuose iškabintus plakatus, prevencinius renginius ir užsiėmimus
studentams. Remiantis pozityvia ankstesne nuotolinių psichologinių konsultacijų
teikimo patirtimi bei atsižvelgiant į tebesitęsiančią COVID-19 pandemiją pagalba teikta
pagal galimybes ir būtinybę tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu susitikus.

4.1.2. Įkurti Psichologinės 
gerovės centrą

4.1.2-1 Psichologinės 
gerovės centro paslaugomis 
besinaudojančių 
darbuotojų ir studentų 
skaičius

Sėkmingai veikia Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras:
▪ Per 2021 metus suteiktos 599 psichologinės konsultacijos, rūpintasi daugiau nei dešimties
krizėje esančių studentų atvejo vadyba, suorganizuoti 38 psichologinių grupių susitikimai, pravesta
11 psichoedukacinių seminarų, orientuotų į psichikos sveikatos stiprinimą.
▪ Metų pabaigoje galutinai įruoštas psichologinio konsultavimo kabinetas Visuomenės sveikatos
fakultete, užtikrinantis besikreipiančių LSMU bendruomenės narių komfortą gaunamų paslaugų
metu.
▪ Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras papildomai prisidėjo prie specialistų
kompetencijų ugdymo bei kvalifikacijos kėlimo įgyvendinant 9 renginius: 2021 metų Lietuvos
psichologų kongresą, 4 prieškongresnius seminarus ir 4 konferencijas apie pagalbą moteriai krizinio
nėštumo metu. Iš viso šiuose renginiuose kvalifikaciją kėlė įvairių sričių specialistai, kuriems išduota
744 kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių pažymėjimų.

4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS

4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.1. Skleisti informaciją 
apie sveikatos stiprinimą, 
ligų profilaktiką ir holistinio 
sveikatos supratimo 
įtvirtinimą

4.2.1-1 Seminarų, mokymų 
bei konferencijų dalyvių 
skaičius

Organizuotos nuotolinės konferencijos:
• Nuotolinis tarptautinis mokslinis-praktinis Lietuvos psichologų kongresas “Patirtis 

be sienų” 2021, dalyvavo 428 dalyvių, 104 pranešėjai
• „Pilkoji smurto zona: ar Lietuvos profesinio mokymų įstaigos į ją patenka“, 

dalyvavo 350 dalyvių
• „Įtraukusis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: vaiko elgesio valdymas ir pagalba“, 

dalyvavo 202 dalyviai
Viso dalyvavo 980 dalyviai





4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.3. Teikti siūlymus 
sveikatos priežiūros politiką 
formuojančioms 
institucijoms aktualiais 
visuomenės sveikatos, 
sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimo, 
teisės aktų keitimo, 
atnaujinimo arba 
inicijavimo klausimais

4.2.3-1 Pateiktų siūlymų 
bei atliktų ekspertinių 
darbų skaičius

• LR SAM darbo grupė skirta parengti veiksmų planą dėl asmens sveikatos priežiūros 
specialistų psichikos sveikatos būklės stiprinimo ir psichoemocinio klimato asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose gerinimo (prof. N. Žemaitienė) 

• LR SAM darbo grupė „Dėl nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2020-2024 metų 
plano patvirtinimo“ 2.6.2 punktu „Plėtoti tęstinę psichologinę pagalbą po mėginimo 
nusižudyti ar nusižudymo (toliau – įvykis) mėginusių nusižudyti ir (ar) nusižudžiusių 
asmenų artimiesiems bei savižudybės paliestoms bendruomenėms“ (prof. 
N.Žemaitienė)

• LR SAM darbo grupė kompleksinės krizinio nėštumo pagalbos teisinio reglamentavimo 
tobulinimui bei prieinamumo didinimui (doc.Giedrė Širvinskienė)

• Prof. dr. Nida Žemaitienė yra Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos 
iniciatyva suformuotos COVID-19 pandemijos valdymo ekspertų grupės – Sveikatos 
ekspertų tarybos narė; Taip pat iniciatyvinės sveikatos ekspertų ir verslo atstovų 
United4Health.lt, kurios tikslas padėti sveikatos priežiūros sistemai (ir valdžios 
institucijoms) išgelbėti pacientų gyvybes atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją
iniciatyvinės grupės narė. 

4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS



5.1. Telkti Universiteto bendruomenę, stiprinti tarpusavio ryšius tarp bendruomenės narių 

5.1.1. Organizuoti 
Komandos 
formavimo renginius 
bendruomenei

5.1.1-1 Organizuoti 
renginiai, skaičius

▪ Organizuota katedros Kalėdinė šventė

▪ Išvažiuojamasis posėdis Kėdainiuose

5. Strateginė plėtros kryptis:
VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ 

5.2. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę

5.2.1. Organizuoti 
studentų ir alumnų, 
socialinių ir verslo 
partnerių bei 
darbdavių atstovų 
susitikimus, 
„apskritojo stalo“ 
diskusijas, paskaitas, 
seminarus

5.2.1-1 Organizuotų 
renginių skaičius

▪ Pirmakursių sutiktuvės ir absolventų išlydėtuvės



5.2. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę

5.2.2. Organizuoti 
vadovavimo ir lyderystės 
mokymus studentams 
bei darbuotojams

5.2.2-1 
Organizuotų 
mokymų skaičius

Universiteto bendruomenei vesti seminarai/mokymai orientuoti į psichologinės pagalbos
poreikio atpažinimą ir pagalbos teikimą:

• Studentų odontologų asociacijos nariams “Emocijos ir streso valdymas”

• “Savižudybių metodinis dokumentas”

• Vesti mokymai Gyvensenos medicinos asociacijos nariams “Kaip motyvuoti
ilgalaikiams gyvensenos pokyčiams žmogų, sergantį lėtine liga”.

5. Strateginė plėtros kryptis:
VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ 

5.3. Ugdyti socialiai atsakingą ir atvirą Universiteto bendruomenę

5.3.2. Tapti atviru 
visuomenei Universitetu

5.3.2-1 Ekskursijos, 
paskaitos, 
konferencijos, 
atvirų durų dienos 
visuomenei

▪ Dalyvauta LSMU gimnazijos mokiniams skirtame renginyje “Sveikatos ugdymo diena”

▪ Rekomendacijos kaip tvarkytis su COVID-19 keliamais iššūkiais (atviri seminarai)

▪ Vesti mokymai Gyvensenos medicinos asociacijos nariams “Kaip motyvuoti ilgalaikiams gyvensenos
pokyčiams žmogų, sergantį lėtine liga”.

▪ Vesti mokymai Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva
Vilniaus filialo nariams “Streso valdymas ir laiko planavimas”

▪ Mokymai Studentų odontologų asociacijos nariams “Emocijos ir streso valdymas”.

▪ Vesti mokymai “Savižudybių metodinis dokumentas”

▪ 2021 m. lapkričio 30 d. START FM radijo laida “Savaime nesuprantama”, skirta viešinti sveikatos
psichologijos studijų programą iš dalyką “Seksualumo pagrindai” dėstančios dėstytojos
perspektyvos.

▪ 2021 m. rugpjūčio 22 d. skaityta paskaita “Nekaltybė iš psichologinės perspektyvos” LiPSA (Lietuvos
psichologijos studentų asociacijos) vasaros stovykloje.

▪ Mokslo populiarinimo straipsnis, skirtas viešinti VSF ir SP katedros darbuotojų atliekamą projektą,
mokslinę veiklą; tuo pačiu ir siekiama didinti studijų patrauklumą. “Įtraukusis ugdymas
ankstyvojoje vaikystėje: vaikų elgesio valdymo modeliavimas Lietuvoje“, publikuota
internetiniame dienraštyje „Švietimo naujienos“



10.2. Atlikti darbdavių lūkesčius atitinkančių specialistų poreikio analizę ir ilgalaikę prognozę

10.2-1 Sukurtų naujų 
ar patobulintų 
vykdomų studijų 
programų skaičius

• Sėkmingai įgyvendinama antrosios pakopos studijų programa anglų kalba „Clinical

Health Psychology“ bei I pakopos studijų programa anglų kalba „Health

Psychology“

Būtinos sąlygos: 
EFEKTYVI RINKODARA IR KOMUNIKACIJA 



• Bendruomeniškumo jausmo stiprinimas ir palaikymas esant ribotam tiesioginio bendravimo galimybėms.
• Studijos mišriu ar nuotoliniu būdu: skirtingas studentų įsitraukimas ir aktyvumas,  ne visus psichologui 

reikalingus įgūdžius galima išugdyti naudojant nuotolinio ugdymo galimybes. 
• Išaugusi administravimo našta dėstytojams, dirbant nuotoliniu būdu: susipažinimas su dokumentais, 

lentelių ir apklausų pildymas, tvarkaraščių nesklandumai ir kt.

Apibendrinimas
PAGRINDINIAI IŠŠŪKIAI
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Aplinkos ir darbo medicinos katedros

2021 m. veiklos ataskaita

2022 m. sausio 19 d

Katedros vedėja prof. Rūta Ustinavičienė



Aplinkos ir darbo medicinos katedros darbuotojai ir 

dalyvavimas studijų programose

▪ Katedroje dirba 15 darbuotojų, iš jų – 14 
mokslo darbuotojų.

Dirbama 16 studijų programų.

▪ Pirmoji pakopa:

▪ Visuomenės sveikata, 

▪ Veterinarinė maisto sauga, 

▪ Maisto mokslas,

▪ Slauga (lietuvių ir anglų kalba),

▪ Akušerija

▪ Ergoterapija,

▪ Kineziterapija.

▪ Papildomųjų studijų programa

„Visuomenės sveikata“.

▪ Antroji pakopa:

▪ Taikomoji visuomenės sveikata (lietuvių ir 
anglų kalba),

▪ Maisto mokslas (lietuvių ir anglų kalba),

▪ Veterinarinė maisto sauga,

▪ Visuomenės sveikatos vadyba (lietuvių ir 
anglų kalba),

▪ Gyvensenos medicina (lietuvių ir anglų kalba).

▪ Vientisosios studijos

▪ Medicina (lietuvių ir anglų kalba),

▪ Odontologija (lietuvių ir anglų kalba),

▪ Farmacija (lietuvių ir anglų kalba).



Aplinkos ir darbo medicinos katedros darbuotojų 
skaičius

Darbuotojai

Pagrindinės pareigos
asm./etatai

Nepagrindinės 
pareigos (kviestiniai) 
asm./etatai

Iš viso 
asm./etatai

13/10,75 3/1 15*/11,75

Profesoriai 3/3 - 3/3

Docentai 4/2,75 - 4/2,75

Lektoriai 4/4 - 4/4

Asistentai 0/0 2/0,5 2/0,5

Administracija 2/1 1/0,5 2/1,5

Amžiaus vidurkis – 45,4 metai

2020-12-31

*Vienas asmuo užima dvejas pareigas



Aplinkos ir darbo medicinos katedros dėstytojų bendras 
amžiaus vidurkis – 47,14 metų

54,3

45,5
43 40,75

55,3

43
46,75

41,75

56,3

41,25

50,7

42,75

57,3

42,25

47,5

32,5

PROFESORIAI DOCENTAI LEKTORIAI ASISTENTAI

Amžiaus vidurkis, metais
2018 2019



1.1. Garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti

1.1.1. Plėtoti 
bendradarbiavimą 
su mokyklomis

1.1.1-1 Profesinės 
orientacijos 
susitikimų su 
Lietuvos mokyklų 
mokiniais skaičius

Prisijungėme prie Fakultete vykdytos iniciatyvos studijų programų viešinimui, skaitytos
paskaitos moksleiviams apie Sveiką aplinką dirbant kompiuteriu bei Profesinės
sveikatos specialistų darbo iššūkius.

1.1.2. Sukurti 
profesijų  ir jų 
teikiamų galimybių 
aprašus,  atnaujinti 
studijų programų 
pristatymus lietuvių 
ir užsienio kalbomis

1.1.2-1 Sukurtų 
aprašų ir 
atnaujintų studijų 
programų 
pristatymų 
skaičiaus santykis  
(proc.) su visomis 
studijų 
programomis

▪ VS SPK sukurta „Visuomenės sveikatos“ gretutinių studijų programa VDU
Informatikos bei Gamtos mokslų fakulteto studentams. Dalyvavome įteisinant
gretutines studijas LSMU, bei pritaikėme „Visuomenės sveikatos“ pagrindinių studijų
programą, sudarant galimybę studijuoti gretutinėse „Sveikatos informatikos“
studijose VDU Informatikos fakultete.

▪ TVS studijų programos studentams parengtas naujas 8 kreditų pasirenkamasis
dalykas „Visuomenės sveikatos sauga ir kontrolė“ (G. Kalinienė, R. Radišauskas, L.
Škėmienė, V. Vaičiulis) anglų ir lietuvių kalbomis.

▪ Atlikta studijų dalykų aprašų peržiūra, daugelio jų turinys koreguotas, aptartas su
koordinuojančiais, dėstančiais dėstytojais. Dalis turinio koreguota atsižvelgiant į
studentų pastabas.

▪ Peržiūrėtas ir iš esmės atnaujintas Aplinkos ir darbo medicinos dalykas MF IV kurso
studentams.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 



1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

1.2-2 Studentų 
pasitenkinimas
Palyginamųjų duomenų 
nėra

▪ Visuomenės sveikatos studijų programų komitete kartu su studentais aptarti
pavasario semestre dėstomi dalykai, nuotolinio mokymo iššūkiai. Po studentų
pastabų, buvo kontaktuota su dėstančiais padaliniais ir išsakytos bei spręstos
kilusios problemos ir aptarti nuotolinio dėstymo trikdžiai.

▪ Didžiausią nepasitenkinimą sukėlęs dalykas yra studijų įvadas, kuris buvo pakeistas,
bet pagal studentų atsiliepimus - vis dar vertinamas neigiamai.

1.2-3 Darbdavių 
pasitenkinimas
Palyginamųjų duomenų 
nėra

▪ Organizuoti išplėstiniai SPK posėdžiai, tartasi dėl praktikų organizavimo, vieningo
praktikos dokumentų pildymo ir naujų veiklos krypčių.

▪ 2020/2021m.m. modernizuojant Visuomenės sveikatos fakulteto studentų
specializacijos praktikų atlikimo tvarką ir dokumentacijos pildymą buvo sudaryta
darbo grupė, kuri parengė reikalingų išvykstant į praktikos vietas dokumentų
formas, jas pritaikant pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopos
studijų programoms. Lekt. R. Žutautienė

▪ Planuojama, kad nuo 2021/2022 m.m. naujai parengtos dokumentų formos bus
prieinamos interneto svetainėje – https://praktika.lsmuni.lt/ .

1.2.2. Aktyviai 
bendradarbiauti su SA, 
alumnais ir socialiniais 
partneriais tobulinant 
studijų programų 
turinį, (įskaitant 
teorinės ir praktinės 
dalies tinkamą 
subalansavimą bei 
pasirenkamųjų dalykų 
pasiūlos lyderystės, 

1.2.2-1 Ne seniau 
kaip prieš 3 metus 
atnaujintų studijų 
programų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru studijų 
programų skaičiumi

▪ Atnaujinta 70 proc. studijų programų. Programos bei jų aprašai yra nuolat
koreguojami.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 



1.3. Garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų studijuojančiųjų lūkesčius

1.3-1 Studentų 
pasitenkinimas

▪ Dalyvavome  Studijų programų komitetų susitikimuose su studentais - 2.
▪ Atsižvelgiant į studentų pageidavimus, koreguoti studijų planai, sukuriant 

naujus modulius, keičiant dėstomų dalykų eiliškumą, įdiegiant naujas temas.

1.3-2 Dėstytojų 
pasitenkinimas

▪ Edukacinę kompetenciją kėlė 8 padalinio dėstytojai (iš 13) arba 61,5 proc.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

1.4. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą

1.4.3. Rengti tikslinių 
visuomenės grupių 
poreikius atitinkančias 
paskaitas, seminarus, 
konferencijas

1.4.3-1 
Dalyvavusiųjų  
tikslinių visuomenės 
grupių poreikius 
atitinkančiose 
paskaitose, 
seminaruose, 
konferencijose 
skaičius

▪ Teikėme konsultacijas SAM, LRV ekspertų tarybai įvairiais klausimais, susijusiais su 
Covid-19 prevencija (kaukių dėvėjimas, vėdinimo problemos mokyklose).

▪ 2021 m. lapkričio mėn. recenzuota HI rengiama asmens sveiktos priežiūros įstaigų 
darbuotojų, dirbančių administracinį darbą, tobulinimo programa „Psichosocialinės 
rizikos veiksnių vertinimo ir valdymo  kompetencijų didinimas asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose“ (doc. P. Vasilavičius).

▪ 2021.04.29 tezių recenzentai ir komisijos nariai LSMU SMD organizuotoje V-ojoje
Tarptautinėje sveikatos mokslų konferencijoje (International Health Sciences
Conference 2021 - IHSC2021) Visuomenės sveikatos (angl. Public Health) sekcijoje 
(lekt. L. Škėmienė ir R. Žutautienė).

▪ Dalyvavimą projekte  “Darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimas 
įmonėse”, kuris vykdomas  įgyvendinant Nacionalinės visuomenės sveikatos 
priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos, patvirtintos LR Vyriausybės 2015 m. 
gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1291 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 
2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“, 12.3.4 papunktį ir dar  projekte 
"LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-
GYD-KOM)" Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001).



Dalyvavimas SPK veikloje

• Visuomenės sveikatos (pagrindinių studijų) Prof. R.

Ustinavičienė, doc. P. Vasilavičius, lekt. dr. J. Kirvaitienė, doc. V. Vaičiulis,

lekt. R. Žutautienė, stud. adm. Sigutė Šuliauskė)

• Taikomoji visuomenės sveikata (antros pakopos) doc.

G. Kalinienė

• Maisto mokslas (pagrindinės studijos) prof. R.

Ustinavičienė;

• Gyvensenos medicina (antros pakopos) doc. G. Kalinienė, 

prof. R. Ustinavičienė



KATEDROS DARBUOTOJŲ RENGTI PROJEKTAI

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 

• Toliau vykdomas postdoktorantūros projektas:  doc. Vidmantas Vaičiulis  Pavadinimas: 
KLIMATO KAITOS PADARINIŲ POVEIKIS GYVENTOJŲ SVEIKATAI” ,Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-
0002. Trukmė: 2020-2022

• Dalyvavimas NIH ir NIAAA projekte “Evaluation of the impact of alcohol control policies on
morbidity and mortality in Lithuania and other Baltic states”, grant number
1R01AA028224-01” (Alkoholio kontrolės politikos poveikio įvertinimas sergamumui ir 
mirtingumui Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse): Prof. R. Radišauskas.

• Dalyvavimas SAM projekte kaip visuomenės sveikatos ekspertas (prof. R. Radišauskas) 
ruošiant „Gimdos kaklelio vėžio patikros programos metodines rekomendacijas“ 
(“Onkologinių ligų atrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų 
Lietuvos regionuose“ Nr. 08.4.2.-ESFA-V-619).

• Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių 
ligų srityje“ rengime ir vykdyme: prof. R. Radišauskas.

• SAM projekto rengimas - visuomenės sveikatos ekspertas (prof. R. Radišauskas)   
„Diagnostikos ir gydymo metodinio dokumento rengimo, taikymo ir atnaujinimo tvarkos 
aprašas”.



APLINKOS IR DARBO MEDICINOS KATEDROS PUBLIKACIJOS



Straipsniai leidiniuose, referuojamuose duomenu bazeje
Clarivate Analytics Web of Science, kurių cituojamumo

rodiklis (Impact Factor) yra didesnis už 0 pagal kvartilius
pamečiui

Kvartilis

Straipsnių skaičius

Autorių indėlis
Viso straipsnių

2021

Q1 6
indėlis grupėje: 3,446;

indėlis grupėje procentais: 
26,51%

Q2 4

Q3 3

Q4 0

Aplinkos ir darbo medicinos katedra - 2021



KITA SVARBI APLINKOS IR DARBO MEDICINOS KATEDROS MOKSLINĖ VEIKLA - 2021

• Mokslinio žurnalo ,,Atmosphere" specialaus leidinio
(Special Issue "Impacts of Hot and Cold Spells for Non-
communicable Diseases") kviestiniai redaktoriai (doc. V. 
Vaičiulis ir prof. R. Radišauskas);

• Dalyvavimas ASPHER Webinare ,,CLIMATE ACTION AT 
PUBLIC HEALTH SCHOOLS IN EUROPE"(doc. V. Vaičiulis);

• SAM ir MITA ekspertizės (prof. R. Radišauskas).



Rasa Žutautienė „Gydytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių sąsajos 
su stresu ir profesiniu perdegimu, subjektyvia sveikata bei gyvenimo kokybe 

: daktaro disertacija : medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata 
(M 004) 

2021-05-14



Šarūnas Alasauskas: „Vilniaus miesto mokinių alerginių kvėpavimo 

sistemos ligų ryšys su oro tarša ir gyvenamąja vieta“ : daktaro 

disertacija : medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata (M 

004)



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3.2. Pritraukti 
užsienio dėstytojus 
ir/ar mokslininkus 
dėstyti visose 
studijų programose

3.3.2-1 Užsienio 
dėstytojų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru akademinio 
personalo skaičiumi

• Planuotas 1 vizitas iš Kroatijos - deja dėl karantino vizitų nebuvo;

3.3.3. Skatinti 
studentų ir 
dėstytojų tarptautinį 
judumą

3.3.3-3 Dėstytojų 
išvykstančių dėstyti 
pagal mainų 
programas skaičiaus 
santykis (proc.) su 
visu akademiniu 
personalu

▪ Išvyko dėstyti pagal mainų programas 1 dėstytojas (doc. V. Vaičiulis):

Spalis - Ankaros Universitetas (Pagal Erasmus+ programą) - 1 sav.

Gruodis - Asfendiyarovo Nacionalinis Kazachstano medicinos universitete (Pagal
Erasmus+ programą) - 1 sav.

Gruodis - Asfendiyarovo Nacionalinis Kazachstano medicinos universitete (Pagal
priimančios institucijos kviestinių lektorių programą) - 1 sav.

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 



4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS

4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.1. Skleisti informaciją 
apie sveikatos stiprinimą, 
ligų profilaktiką ir holistinio 
sveikatos supratimo 
įtvirtinimą

4.2-1 Visuomenės žinios 
apie sveiką gyvenseną ir 
ligų rizikos veiksnius

▪ Dalyvauta Europos Visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos 
„Aspher“ webinare „Climat Action at Public Health shools in
Europe“. 

▪ Viešinimas – sekančioje skaidrėje

▪ 2021 kovo 24 d. atvira nuotolinė konferencija – „Tuberkuliozės 
aktualijos šiandien”. Online buvo registruoti 1274 dalyviai.   
Organizatoriai: Kauno kolegijos Medicinos fakultetas, Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras, Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas VSF (lekt. Jolita Kirvaitienė)

4.2.1-1 Seminarų, mokymų 
bei konferencijų dalyvių 
skaičius

Podiplominės studijos:
▪ Kursai „Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje“ 14 dalyvių;
▪ Kursai „Darbo medicina“ – 19 dalyvių;



ŽINIASKLAIDA - VIEŠINIMAS

Interviu LRT portalui (Taršos mokesčiu besipiktinantys lietuviai jau permoka savo sveikata – puola 

ligos ir trumpėja gyvenimo trukmė)  prof. R. Ustinavičienė

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1555239/tarsos-mokesciu-besipiktinantys-lietuviai-jau-

permoka-savo-sveikata-puola-ligos-ir-trumpeja-gyvenimo-

trukme?fbclid=IwAR3k3Kw0YaDa2eqrLBDsiG_oRYHkqxgjx8AFrxYVUilY-GPBWhBzlua8nQg

2021 m. gegužės 14 d. Dalyvavimas 15 min laidoje apie transporto taršos poveikį sveikatai.

SDG forumas 2021-11-11 SAUGA IR SVEIKATA 2021. Doc. V. Januškevičiaus skaitytas pranešimas -
Profilaktinis sveikatos tikrinimas - profesinė liga. Minčių dėlionė.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEYDt5J--CwLDUBOSid75_gFQzj_Zphil

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1555239/tarsos-mokesciu-besipiktinantys-lietuviai-jau-permoka-savo-sveikata-puola-ligos-ir-trumpeja-gyvenimo-trukme?fbclid=IwAR3k3Kw0YaDa2eqrLBDsiG_oRYHkqxgjx8AFrxYVUilY-GPBWhBzlua8nQg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEYDt5J--CwLDUBOSid75_gFQzj_Zphil


4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.3. Teikti siūlymus 
sveikatos priežiūros 
politiką 
formuojančioms 
institucijoms 
aktualiais 
visuomenės 
sveikatos, sveikatos 
priežiūros paslaugų 
organizavimo, teisės 
aktų keitimo, 
atnaujinimo arba 
inicijavimo klausimais

4.2.3-1 Pateiktų 
siūlymų bei atliktų 
ekspertinių darbų 
skaičius

Aktyviai dalyvaujama ekspertinėje Seimo sveikatos reikalų komiteto, SAM bei 
kitoje teisės aktų rengimo veikloje:

• Visuomenės sveikatos ekspertas ruošiant „Storosios žarnos piktybiniai 
navikai“ algoritmą SAM (pagal patvirtintą ministro įsakymą Nr. V-1567 (2020-
06-29) “Diagnostikos ir gydymo metodinio dokumento rengimo taikymo ir 
atnaujinimo tvarkos aprašas” (prof. Ričardas Radišauskas);

• Triukšmo prevencijos tarybos narys prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos 
(doc. Vidmantas Vaičiulis); 

• Kauno apskrities Antimikrobinio atsparumo valdymo grupės narė ( lekt. Jolita 
Kirvaitienė);

• Lietuvos profesinės sveikatos specialistų draugijos nariai (doc. V. 
Januškevičius, lekt. Rita Raškevičienė, doc. P. Vasilavičius), 

• Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pirmininkas (doc. P. 
Vasilavičius) ir nariai (lekt. Rita Raškevičienė, doc. V. Januškevičius);

• Lietuvos gydytojų sąjungos narė (lekt. Rita Raškevičienė);

4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS



4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.3. Teikti siūlymus 
sveikatos priežiūros 
politiką 
formuojančioms 
institucijoms 
aktualiais 
visuomenės 
sveikatos, sveikatos 
priežiūros paslaugų 
organizavimo, teisės 
aktų keitimo, 
atnaujinimo arba 
inicijavimo klausimais

4.2.3-1 Pateiktų 
siūlymų bei atliktų 
ekspertinių darbų 
skaičius

Teisės aktų tobulinimo, keitimo ir atnaujinimo darbo grupės SAM:

Dalyvauta LR SAM darbo grupės Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 „Darbo 
medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo 
projekto rengime (lekt. Rita Raškevičienė).

Prof. Ričardas Radišauskas ekspertas MITA projektų vertinime;

Prof. R. Ustinavičienė - ekspertas- patarėjas  LRV darbo grupėje Covid
valdymui.

4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS



Kita svarbi veikla

• Prof. R. Radišauskas:

– LSMU Bioetikos centro Valdybos narys.

– LSMU Leidybos komisijos narys;

– Lietuvos žaliojo aljanso tarybos narys;



PROBLEMOS bei IŠŠŪKIAI

• Dideli pedagoginio darbo krūviai, mažos studentų grupės.

• Jaunų dėstytojų bei potencialių doktorantų paieška (būtini biomedicinos 
pagrindai, nes dėstomi dalykai to reikalauja);

• Ne visų padalinio darbuotojų vienodas įsitraukimas į mokslinę veiklą (ypač 
dirbančių antraeilėse pareigose).

• Užsienio partnerių paieška.

PLANAI ir SPRENDIMO BŪDAI
• Studentų grupių jungimas, platesnės nuotolinio mokymo galimybės, įsisavinant 

naujus programų elementus, naujus nuotolinio mokymo metodus.

• Aktyvesnis katedros darbuotojų įsitraukimas į mokslinę veiklą;

• Vidinis padalinio darbuotojų skatinimas už mokslinių projektų rengimus bei 
publikacijas;

• Užsienio partnerių paieška;

• Naujos kompiuterinės programos, paremtos GIS duomenimis, įsisavinimas – tai 
leistų rengti aukštesnio lygio publikacijas;
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Aplinkos ir darbo medicinos katedros 

2021 m. veiklos ataskaita

2022 m. sausio 19 d.

Katedros vedėja prof. Rūta Ustinavičienė
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VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
SVEIKATOS TYRIMŲ INSTITUTO

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

2022 | 01-19

Mindaugas Štelemėkas
Sveikatos tyrimų instituto vadovas



Ataskaitos struktūra

01  |  STRUKTŪRA IR PERSONALAS

02  |  MOKSLINĖ IR PROJEKTINĖ VEIKLA

03  |  STI VEIKLOS VSF STRATEGIJOJE
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SVEIKATOS TYRIMŲ INSTITUTAS

Pareigybė Etatai Darbuotojų skaičius
vyr. mokslo darbuotojas 1,75 etato (+0.5) 2

vyresn. mokslo darbuotojas 3,35 etato (+0.5) 6 (+1)

mokslo darbuotojas 3,25 etato (+0.75) 9 (+1)

jaunesn. mokslo darbuotojas 4 etatai (-0,48) 7 (-1)

vyresn. laborantas 2 etatai 2

Viso darbuotojų 26

Viso etatų 14,35

(vid. 0,56 etato/darbuotojui)

Vyrų – 6

Moterų – 19

Amžiaus vid. – 43,35

Duomenys 2021-12-31
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V. Pavardė Metai* Vadovas Tema

Justė 
Lukoševičiūtė

2019-2023 K. Šmigelskas Integralus paauglių psichikos sveikatos 
įvertinimas ir jo sąsajos su gyvensena (Disertacija

publikacijų pagrindu)

Eglė 
Čiupkevičienė

2019-2023 J. Petkevičienė Gyventojų infekuotumo hepatito C virusu ir 
Helicobacter pylori bakterija rizikos veiksniai, 
pasekmės sveikatai ir gyvenimo kokybei bei 

farmakoekonominis infekcijų kontrolės 
pagrindimas (LMT)

Laura Miščikienė 2021-2025 M. Štelemėkas Alkoholio kontrolės raida Lietuvoje ir alkoholinių 
gėrimų prieinamumą mažinančių priemonių 

poveikis jų vartojimo sąlygojamam mirtingumui 
2001-2020 m. (Disertacija publikacijų pagrindu)

Doktorantai

*2021 m. Apgintų disertacijų nebuvo
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PUBLIKACIJOS 2021

Šaltinis: LSMU CRIS 
https://portalcris.lsmuni.lt/pdb
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STI PUBLIKACIJOS 2012-2021
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STI Q1-Q2 PUBLIKACIJOS 2012-2021
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STI Q1-Q2 PUBLIKACIJOS 2012-2021: pirmoji autorystė
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Svarbiausi STI projektai 2012-2021 m.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 HBSC ... (+užsakomasis) (+užsakomasis)    ...

2 COSI ... ...

3 CINDI ... ...

4 FinBalt ...

5 Genetinių ir gyvensenos veiksnių ryšiai, vertinant LNL riziką 190 338 Eur

6 SILNE 36 600 Eur

7 EConDA . 18 050 Eur

8 HSPM tinklas  ...

9 Magnetinių laukų vertinimo projektas .

10 SLiCE2 .

11 ERASMUS+KA2 L4H 7 210 Eur

12 Neapskaityto alkoholio vertinimai . 3 500 Eur 500 Eur

13 HTA projektas su Ernst & Young Baltic . 10 800 Eur

14 Alkoholio žalos vertinimas 2015-2016 (VVSSF projektas) . 32 859 Eur

15 BaltCityPrevention . 137 814 Eur

16 Kauno miesto gyventojų atsitiktinės imties sveikatos tyrimas . ...

17 Neapskaityto tabako projektas (VVSSF projektas) . 18 000 Eur 31 955 Eur

18 Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra. 492 047 Eur

19 Bendradarbiavimas su Benu vaistine . 2 500 Eur

20 Kurčiųjų sveikos mitybos įpročių projektas (VVSSF projektas) . 15 045 Eur

21 Interreg-baltic.eu . 134 000 Eur

22 Sveikatos priežiūros modelio su integruota gyvensenos medicinos intervencija taikymas pacientams, sergantiems 2 ir daugiau ligomis. 1 200 Eur

23 3Q vaikų sveikatos ugdymo studija 6 000 Eur

24 Visuomenės sveikatos intervencijų vertinimo projektas . 23 850 Eur

25 JPSPP modelio efektyvumo vertinimas . 20 000 Eur ...

26 El. cigarečių tyrimas (VVSSF projektas) 47 600 Eur ...

27 Alkoholio kontrolės politikos poveikio įvertinimas (US NIH) 722 515 Eur ...

28 NTAKD Alkoholio žalos vertinimas 1 500 Eur

STI projektai
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Svarbiausi projektai 2021 m.:
1. Vaikų sveikatos ir gyvensenos tyrimas HBSC (nuo 1992 m.). 2021 m. planuotas 2022 m. naujas HBSC tyrimas,

atliktas bandomasis tyrimas. Pateikta LMT paraiška 2022–2024 m. HBSC tyrimo vykdymui, sklaidai ir mokslinėms
publikacijoms rengti. (Pagrindinis tyrėjas – Kastytis Šmigelskas)

2. Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas COSI. 2021 m. COSI komanda vykdė pasiruošimą šeštajam Lietuvos vaikų
augimo stebėsenos tyrimo etapui: iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMM) gauti mokyklų, kuriose mokosi
pirmokai sąrašai; Suderintas susitikimas su PSO koordinacinės grupės atstove dėl tyrimo imčių svorių (sampling
weights) apskaičiavimo, imties sudarymo klausimų; Išversta COVID COSI anketa iš anglų kalbos, aptarta su Lietuvos
Bioetikos komiteto atstovu dėl galimybės organizuoti šį tyrimą Lietuvos mokyklose nuotoliniu būdu; Kreiptasi į PSO
dėl informacinių raštų Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms apie naujo šeštojo tyrimo
etapo Lietuvos mokyklose organizavimą.

3. Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų
paslaugų kokybės plėtra. Pradžia 2018 m., pabaiga 2021-07-03. Dirbantys instituto darbuotojai: Nida Žemaitienė,
Kastytis Šmigelskas, Tomas Vaičiūnas. STI skirtas finansavimas - 492 047 Eur. (Projekto vadovė – Nida Žemaitienė)

4. LSMU gimnazijos sveikatinimo veiklos: koordinavimas, konsultavimas, gyvensenos ir sveikatos tyrimo atlikimas,
pirminė duomenų analizė. Dalyvauja K. Šmigelskas, T. Vaišiūnas, J. Lukoševičiūtė, J. Bulotaitė.

5. Interreg projektas (interreg-baltic.eu) Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-
sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities. STI skirtas finansavimas – 134 000 Eur. Trukmė 2019-02-
2021-06. Projekto vadovė – Agnė Slapšinskaitė.

6. European Observatory on Health Systems and Policies. nuolat teikiama informacija apie Lietuvą, planuojami bendri
leidiniai Lietuvos sveikatos sistemos raidos temomis. 2021 m. įgyvendinamos veiklos, susijusios su COVID-19
informacine platforma (HSRM), pradėtas HiT (Lithuania: health system review 2013) atnaujinimas. Dalyvauja L.
Miščikienė, A. Slapšinskaitė, M. Štelemėkas, M. Grincaitė, L. Šumskas.
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Svarbiausi projektai 2021 m.:
9. „Adaptuoto ir išplėsto Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“. Projekto

trukmė: 2019 m. lapkričio mėn. - 2022 m. lapkričio mėn. Projekto biudžeto dalis tenkanti LSMU: 20 000,38 Eur. (Projekto
vadovas – Mindaugas Štelemėkas)

10. „Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą Nr. LT-01-1S-CPVA-
TF-002“. Projekto trukmė: 2019-09-02 - 2021-12-31. Projekto biudžetas: 74 900 Eur. Projekto biudžeto dalis tenkanti
LSMU – 23 850 Eur. (Projekto vadovas – Mindaugas Štelemėkas)

11. „Alkoholio kontrolės politikos poveikio įvertinimas sergamumui ir mirtingumui Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse“.
Projekto trukmė: 2020 m. balandžio mėn. - 2024 m. balandžio mėn. STI skirtas finansavimas – 910 013 USD. (Projekto
vadovas – Mindaugas Štelemėkas)

12. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas projektas „Lietuvos gyventojų elektroninių cigarečių
ir naujoviškų bedūmių kaitinamojo tabako gaminių vartojimo paplitimo ir vartojimo įpročių tyrimas”. STI skirtas
finansavimas – 47 600 Eur. (Projekto vadovas – Mindaugas Štelemėkas)

13. Kauno miesto gyventojų atsitiktinės imties sveikatos tyrimas. Dalyvauja Janina Petkevičienė, Vilma Kriaučionienė, Asta
Raskilienė, Sigita Berūkštienė, Laima Žvirėlaitė. (tyrimas laikinai sustabdytas dėl pandeminės situacijas)

14. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektas. „Sveikatos priežiūros modelio su integruota gyvensenos medicinos
intervencija taikymas pacientams, sergantiems 2 ir daugiau ligomis“ (SAM, UAB AltaMedica). STI skirtas finansavimas –
1 200 Eur. Dalyvauja T. Vaičiūnas.

15. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektas. 3Q vaikų sveikatos ugdymo studija (užsakovas - VŠĮ „Mairam Wellness
Institute“) – intervencijos rezultatų analizė. STI skirtas finansavimas – 6 000 Eur. Dalyvauja T. Vaičiūnas

16. Alkoholio vartojimo daromos ekonominės žalos sveikatai vertinimas. NTAKD užsakomasis tyrimas 2021 m. STI skirtas
finansavimas – 1 500 Eur. (Projekto vadovas – Mindaugas Štelemėkas)
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• PSO bendradarbiaujančio centro veiklos:
➢ 2021 m. birželio mėn. buvo sukurtas ir paleistas CINDI asociacijos

internetinis puslapis: https://webhub.lsmuni.lt/~webcindi/cindi/
➢ CINDI Collaboration for Integrated Non-communicable Disease Intervention.

Online Workshop (28th Sept 2021): Opportunities for the Evidence Based Public
Health in the Aftermath of the Pandemic. Renginys organizuotas CINDI ir
LSMU. Plačiau žr. AveVita 2021 spalio 8d. numeryje

➢ WHO Europe Webinar (16 Nov 2021): Population-wide interventions for
reducing alcohol consumption. Skaitytas pranešimas: „The case of the Baltic
countries: changes in APC and alcohol control policies“.

➢ WHO Europe and PAHO Webinar (18 Nov 2021): Pricing policies for SAFER
Europe and Americas. Skaitytas pranešimas: „Lithuanian best practices in
relation to pricing policies“.

Kiti STI vykdyti darbai
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https://webhub.lsmuni.lt/~webcindi/cindi/
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22726/2021avevita328pslweb.pdf
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/11/16/default-calendar/population-wide-interventions-for-reducing-alcohol-consumption-what-is-the-per-capita-consumption-indicator-telling-us
https://www.paho.org/en/events/webinar-pricing-policies-safer-european-region-and-americas


STI veiklos viešinimas

• Facebook STI paskira – nuolat pildoma.
• 2020 m. 43 pranešimai;

• 2021 m. 20 pranešimų.
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STI veiklos viešinimas
• AveVita:
• 2020 m. parengti ir paskelbti 7

straipsniai/pranešimai.

• 2021 m. – 9 straipsniai/pranešimai



STI veiklos viešinimas
• STI nacionalinėje žiniasklaidoje. STI mokslinių

tyrimų duomenų panaudojimas pasisakant už
mokslo įrodymais grįstą visuomenės sveikatos
politiką bei pristatant mokslinių tyrimų rezultatus
(internetinė žiniasklaida, radijas, televizija). Keli
pvz.:
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03 |  STI VEIKLOS VSF STRATEGIJOJE

2.2.2-1 Mokslininkai skatinami svarstyti savo publikacijų publikavimą Medicinos 
žurnale (1 STI posėdis; 2 publikacijų planavimo susitikimai; STI motyvavimo 
sistemoje įvestas papildomas skatinamasis balas už publikacijas žurnale Medicina)
2.2.4-2 Publikacijos/etatui CA WOS leidiniuose su IF > 30 proc. = 0,93 (VSF rodiklis
2021 metais).

STI deleguotos veiklos VSF strategijoje



Publikacijos (>30 proc. CA 
WOS) tenkančios VSF 
mokslininko etatui 
(2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Mokslo etatai: VSF pedagoginis
personalas (su dr. laipsniu) = 48 
etatai /3, moksl. + 9,6 mokslo
darbuotojai (su dr. laipsniu) etato. = 
25,6 moksl. et.

VSF autorių indėlis publikacijose: 
2021 m. – 69 publ., VSF autorių
indėlis – 23,928

2.2.4-2 Publikacijos/etatui CA WOS 
leidiniuose su IF > 30 proc =
23,928 / 25,6 = 0,93
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Pastaba: Lentelės duomenys nesutampa su teksto skaičiais, nes 
skaičiavimai paremti Mokslo centro duomenimis



Publikacijos (>30 proc. CA WOS) tenkančios VSF 
mokslininko etatui: kur buvom ir kur esam?

LSMU 2017-2021
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Šaltinis: Mokslo centro informacija



STI deleguotos veiklos VSF strategijoje

03 |  STI VEIKLOS VSF STRATEGIJOJE

▪ 2021 m. atlikta preliminari gimnazijos moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimo duomenų 
analizė. Tyrimo rezultatus su rekomendacijomis dėl tobulinimo sričių ir veiklų gimnazijos 
bendruomenei numatoma pristatyti 2022 m. Atsižvelgiant į naujausio tyrimo rezultatus, 
planuojama sudaryti ilgalaikį LSMU gimnazijos moksleivių gyvensenos ir sveikatos vertinimo 
planą.



STI deleguotos veiklos VSF strategijoje

▪ Metodika sukurta 2019 m., o 2020 m. vyko susijusios pamokos ir mokymai LSMUG 
bendruomenei ir mokiniams remiantis įdiegta metodika.

▪ 2021 m. gimnazijos „Sveikatos ugdymo dienos“ pamokose buvo skaitomos paskaitos, 
pranešimai, vedamos pamokos įvairia su sveikata susijusia tematika. Fakulteto darbuotojai 
vedė tikslinius užsiėmimus gimnazijos moksleiviams ir bendruomenei rizikingos elgsenos, 
fizinio aktyvumo ir tarpasmeninių santykių, bendravimo, socialinių tinklų naudojimo 
klausimais. Šių užsiėmimų tikslas – pasidalinti naujausiomis mokslo žiniomis ir gerąja 
praktika siekiant sveikos asmenybės ugdymo. Veiklomis buvo siekiama paskatinti mokyklos 
bendruomenę integruoti pristatytas veiklas ir jų formas savo darbinėje veikloje su 
moksleiviais.
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Pabaigai, keli svarbūs, su mokslu susiję,
akcentai VSF bendruomenei...



Mokslo (meno) projektų (sutarčių) vertinimo rezultatai už 2020 m. 
(rezultatai paskelbti 2021 m. rugsėjo mėn.)
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Mokslo (meno) projektų (sutarčių) vertinimo rezultatai už 2020 m. 
(rezultatai paskelbti 2021 m. rugsėjo mėn.)

4 | PROJEKTAI



P
A

G
A

R
B

A
 G

Y
V

Y
B

E
I

VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO
SVEIKATOS TYRIMŲ INSTITUTO

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

2022 | 01-19

Mindaugas Štelemėkas
Sveikatos tyrimų instituto vadovas
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Visuomenės sveikatos fakulteto
Profilaktinės medicinos katedros 
2021 m. veiklos ataskaita
2022 m. sausio 19 d.

Profilaktinės medicinos katedros vedėja doc. dr. Auksė Domeikienė



Darbuotojai Pagrindinės 
pareigos
(asm./etatai)

Kviestiniai
(asm./etatai)

Viso 
(asm./etatai)

2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m.

Profesoriai 6/4,25 5/3,75 - - 6/4,25 5/3,75

Docentai 5/3,25 4/2,25 - - 5/3,25 4/2,25

Lektoriai 6/2,5 6/3 3/0,75 1/0,25 9/3,25 7/3,25

Asistentai 3/1,75 3/1,75 - 2/0,5 3/1,75 5/2,25

Jaunesnysis mokslo 

darbuotojas

- - 1/0,25 1/0,25 1/0,25 1/0,25

Laborantai 1/0,5 1/0,5 - - 1/0,5 1/0,5

Administracija 1/1 2/1,5 - - 1/1 2/1,5

Viso 22/13,25 21/12,75 4/1 4/1 26/14,25 25/13,75

Katedros darbuotojų skaičius ir darbo krūvis

Darbuotojų sudėtis 2021 m. gruodžio mėn. 31 d.



Katedros darbuotojų darbo krūvių pasiskirstymas

Darbuotojų sudėtis 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.
Darbuotojų sudėtis 2021 m. gruodžio mėn. 31 d.



Katedros darbuotojų bendras 
amžiaus vidurkis – 45,64 m.

Darbuotojų amžius  2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenimis
Katedros darbuotojų amžiaus vidurkis 2020 m. gruodžio 31d. Buvo 47,54 m.



1.1. Garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti

1.1.1. Plėtoti 
bendradarbiavimą 
su mokyklomis
Įgyvendinta

1.1.1-1 Profesinės 
orientacijos 
susitikimų su 
Lietuvos mokyklų 
mokiniais skaičius

Katedros atstovai dalyvavo organizuojant 2 susitikimus - tikslu pritraukti Lietuvos
mokyklų moksleivius studijuoti pirmosios pakopos studijų programoje "Visuomenės
sveikata"

1.1.2. Sukurti 
profesijų ir jų 
teikiamų galimybių 
aprašus, atnaujinti 
studijų programų 
pristatymus lietuvių 
ir užsienio kalbomis
Įgyvendinta

1.1.2-1 Sukurtų 
aprašų ir 
atnaujintų studijų 
programų 
pristatymų 
skaičiaus 
santykis (proc.) su 
visomis studijų 
programomis

Atlikta antrosios pakopos studijų programų "Gyvensenos medicina", "Taikomoji
visuomenės sveikata" ir papildomųjų studijų programos "Visuomenės sveikata" studijų
dalykų aprašų peržiūra, daugelio jų turinio aptarimas su koordinuojančiais, dėstančiais
dėstytojais bei koregavimas atsižvelgiant į studentų pastabas.

Atnaujinti šių studijų programų pristatymai lietuvių ir užsienio kalbomis

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas

1.2-1 Sėkmingai studijas 
baigusiųjų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
įstojusiųjų skaičiumi
Dalinai įgyvendinta

2019 m. į antrosios pakopos studijų programą "Visuomenės sveikata" įstojo 7 studentai, jie visi buvo VF. Studijas baigė 4 studentai
(57,14 proc.)
2019 m. į antrosios pakopos studijų programą "Public Health" įstojo 13 studentų, jie visi buvo VNF. Studijas baigė 7 studentai (53,85
proc.)
2019 m. į antrosios pakopos studijų programą "Gyvensenos medicina" įstojo 23 studentai - 20 VF ir 3 VNF. Iš tų 20 VF sėkmingai
studijas baigė 11 studentų (55 proc.), iš 3 VNF sėkmingai studijas baigė 3 studentai (100 proc.).
2019 m. į antrosios pakopos studijų programą "Lifestyle Medicine" įstojo 1 studentas, jis buvo VNF ir sėkmingai studijas baigė (100
proc.).
2020 m. įstojo papildomųjų studijų programą "Visuomenės sveikata" 28 laisvi klausytojai (jie visi moka už studijas, bet
nesivadinami VNF), o baigė 22 (78,57 proc.).



1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas

1.2-2 Studentų 
pasitenkinimas
Palyginamųjų duomenų 
nėra

Šiuo metu duomenys dar renkami dekanate

1.2-3 Darbdavių 
pasitenkinimas
Palyginamųjų duomenų 
nėra

Palyginamųjų duomenų nėra

1.2.1. Suderinti VSF 
studijų programas 
su tarptautiniais 
studijų krypčių 
aprašais ir 
rekomendacijomis, 
įskaitant WFME ir 
EAEVE

1.2.1-1 
Maksimaliam 
terminui 
akredituotos studijų 
programos
Dalinai įgyvendinta

Antrosios pakopos studijų programa "Gyvensenos medicina" 2019-08-31 akredituota 3
metams.

Antrosios pakopos studijų programa "Visuomenės sveikata" 2020-06-30 akredituota 6
metams.

1.2.1-2 Tarptautiniu 
lygiu pripažintos 
studijų programos, 
skaičius
Įgyvendinta

"Gyvensenos medicina“ akredituota Tarptautinėje gyvensenos medicinos taryboje
(International Board of Lifestyle Medicine) (2019 metais)

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 



1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas

1.2.2. Aktyviai 
bendradarbiauti su SA, 
alumnais ir socialiniais 
partneriais tobulinant 
studijų programų turinį, 
(įskaitant teorinės ir 
praktinės dalies tinkamą 
subalansavimą bei 
pasirenkamųjų dalykų 
pasiūlos lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
temomis didinimą)
Įgyvendinta

1.2.2-1 Ne seniau kaip 
prieš 3 metus atnaujintų 
studijų programų 
skaičiaus santykis (proc.) 
su bendru studijų 
programų skaičiumi

Antrosios pakokos studijų programa - "Taikomoji visuomenės sveikata".

1.2.2-2 Pasirenkamųjų 
dalykų lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
temomis skaičius studijų 
programose

9 pasirenkamieji dalykai:

„Biomedicinos Inovacijos ir Antreprenerystė“, „Informacijos vizualizacija“,
„Šeimotyros pagrindai“, „Karjeros kūrimas“, „Mityba ir sveikata“, „Sveikos
gyvensenos pagrindai“, „Skirtingų amžiaus žmonių grupių sveikatos
ugdymas“, „Sveikatos stiprinimas visą gyvenimą: visuomenės sveikatos
specialisto vaidmuo“, „Vaiko sauga“.

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 



1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas

1.2.8. Remti studentų 
organizacijas, remti ir 
skatinti klubų, sporto 
ir kultūros būrelių 
kūrimąsi
Palyginamųjų duomenų 
nėra

1.2.8-1 
Studentų, 
dalyvaujančių 
užklasinėje 
veikloje skaičius

Studentai skatinami įsitraukti į katedros vykdomas mokslines veiklas, projektus ir į visuomenei 
organizuojamas iniciatyvas.

• Kartu su Visuomenės sveikatos studentų draugijos studentais sukurta virtuali knyga LSMU gimn
azijos moksleiviams „Dažniausiai užduodami klausimai apie koronavirusinę infekciją“. Studenta
i knygą pristatė LSMU gimnazijos mokiniams. Dalyvių skaičius 180

• 2021 m. gruodį prasidėjo vebinarų ciklas „Papasakok savo istoriją“. Tai viena iš projekto "Public 
Health in Daily Life: Creating the Future Health Here and Now" veiklos dalių. Projektą finansuoja -
„Association of Schools of Public Health in the European Region – ASPHER

• Vebinarų filmavimose dalyvavo ir mūsų fakulteto TVS užsienio studentes Renee Snow White, 
Yasmine 
Agyemang, Ujunwa Benardeth Ekweogu. Vebinaro tema „Mes galime mokytis vieni iš kitų!“. 

• Visuomenės sveikatos studentų draugijos studentus Gerdą Kvitko, Renatą Paškauską.
Jų vebinaro tema „Emocinės sveikatos dienoraštis“. Vebinarai bus pasiekiami visuomenei sausi
o mėnesį.

• Marija Aleksandraitytė LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto studentė tapo pirmąja TIPH 
Global (liet. Tai yra globali visuomenės sveikata) ambasadore iš Lietuvos.

Projekto laikotarpiu ji atstovaus LSMU ir skleis žinias apie visuomenės sveikatą Europos regione bei vi
same pasaulyje. Projektą finansuoja - „Association of Schools of Public Health in the European 
Region – ASPHER“

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 



Projektas
„PUBLIC HEALTH IN DAILY LIFE: CREATING FUTURE HEALTH HERE AND NOW“



1.3. Garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų studijuojančiųjų lūkesčius

1.3-1 Studentų 
pasitenkinimas
Įgyvendinta

Dalykų turinys ir dėstymo kokybė buvo patobulinti atsižvelgus į 
studentų išsakytus pastebėjimus ir pasiūlymus.

1.3-2 Dėstytojų 
pasitenkinimas
Įgyvendinta

Dėstytojai dalyvavo:
▪ 43 konferencijų (9 dėstytojai)
▪ 15 kvalifikacijos tobulinimo kursuose (8 dėstytojai)
▪ 23 seminaruose (12 dėstytojų)
Iš viso 13 dėstytojų kėlė edukacinę kompetenciją (59%)
15 proc. mažiau lyginant su 2020 m.

1.3.4. Pritraukti 
geriausius dėstytojus 
pasinaudojant visomis 
finansavimo galimybėmis
Neįgyvendinta

1.3.4-1 Pritrauktų dėstytojų  
skaičiaus santykis (proc.) su 
bendru dėstytojų skaičiumi, 
panaudojant Protų 
susigrąžinimo programą

-

1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

1.4. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą

1.4.3. Rengti tikslinių 
visuomenės grupių 
poreikius atitinkančias 
paskaitas, seminarus, 
konferencijas
Įgyvendinta

1.4.3-1 
Dalyvavusiųjų tikslinių 
visuomenės grupių poreikius 
atitinkančiose paskaitose, 
seminaruose, konferencijose 
skaičius

Organizuoti 8 renginiai ( paskaitos, pamokos LSMU gimazijoje, 
vebinarai, mokymai, konferencija), kuriuose dalyvavo daugiau kaip 
450 dalyvių.



2.2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios 
specializacijos krypčių mokslinius tyrimus

2.2-1 Mokslo straipsnių publikuotų 
CA WOS duomenų bazės 
leidiniuose, priskiriamuose Q1-Q2 
kvartiliams, skaičiaus santykis 
(proc.) su bendru mokslo 
straipsnių, publikuotų CA WOS 
duomenų bazės leidiniuose, 
skaičiumi Įgyvendinta

Paskelbtas 49 straipsniai recenzuojamuose žurnaluose, iš jų 44
(89,8 proc.) sudarė straipsniai leidiniuose, referuojamuose duomenų 
bazėje Clarivate Analytics Web of Science.

2.2.4. Skleisti aukščiausio 
lygio mokslinių tyrimų 
rezultatus
Įgyvendinta

2.2.4-2 Publikacijos, tenkančios 
vienam mokslininko etatui, CA 
WOS leidiniuose su IF > 30 proc. 
nuo agreguoto rodiklio (aggregate
impact factor) tai žurnalo 
kategorijai ne mažiau 0,3

Duomenis pateikia Sveikatos tyrimų institutas

2.2.1. Vykdyti sumanios 
specializacijos krypčių 
nacionalinius mokslo 
projektus, tarp jų ir 
bendrus su kitomis mokslo 
ir studijų institucijomis
Įgyvendinta

2.2.1-1 Nacionaliniams mokslo 
projektams vykdyti pritrauktų lėšų 
santykis (proc.) su valstybės 
biudžeto lėšomis, skirtomis mokslui

Vykdyti 7 nacionaliniai mokslo projektai.

2.2.3. Skatinti mokslinės 
komunikacijos ir 
tinklaveikos kūrimąsi bei 
plėtrą
Įgyvendinta

2.2.3-1 Vykdomų tarptautinių 
mokslinių projektų pritrauktų lėšų 
santykis su valstybės biudžeto 
lėšomis, skirtomis mokslui

Vykdyta 11 tarptautinių mokslo projektų.

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 



Eil. Nr. Pavadinimas Trukmė

1.
Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra 2019-2021

2. Onkologinių ligų atrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose 2019-2022

3. „Funkcinių gėrimų su augalinės kilmės aktyviaisiais ingredientais tyrimas“, bendras LSMU ir verslo projektas 2018-2021

4. „Funkcinių mineralinių gėrimų su aktyviaisiais ingredientais tyrimas“, bendras LSMU ir verslo projektas
2018-2021

5. „Lėtinės ligos ir jų rizikos veiksniai suaugusių žmonių populiacijoje“. 2019-2022

6.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001 „LSMU studijų kokybės ir susijusių
procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“

2021-2022

7. Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA) 08.4.2-ESFA-K-616-01-0003 2020 - 2022

FAKULTETE VYKDYTI NACIONALINIAI PROJEKTAI

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 



Eil. Nr. Pavadinimas Trukmė

1. Elektroninės cigaretės 2021-2022

2.
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism of the National Institutes of Health (JAV) finansuojamas projektas "Evaluation of the 
impact of alcohol control policies on morbidity and mortality in Lithuania and other Baltic states". 2020-2025

3. Public Health in Daily Life: Creating the Future Health Here and Now 2021-2022

4.
ERASMUS+ KA2 projektas SPRING - Setting peer review instruments and goals for medical and health education

2019-2022

5. Interreg Baltic Sea Region "Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and 
wellbeing in the cities" 2019-2021

6. EK "HORIZONTAS 2020" "Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva" (HBM4EU) 2017-2021

7. ‘’Social Health Insurance’’(Strategic partnership for development of academic system of healthcare and science).No.SHIP-2.3/CS-01 2019-2021

8. ERASMUS+ SPRING projektas "Medicinos ir sveikatos studijų vertinimo priemonių ir tikslų sukūrimas 2019-2022

9.
PSO Europos vaikų augimo/nutukimo stebėsenos iniciatyva

2017-
nenumatyta ka

da baigsis

10. Strategic partnership for development of academic system of healthcare and science Number of the contract SHIP-2.3/CS-01 2019 - 2021

11. Health Behaviour of School-aged Children - HBSC
Vyksta nuo 199

4

FAKULTETE VYKDYTI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS



2.2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios 
specializacijos krypčių mokslinius tyrimus

2.2.4. Skleisti aukščiausio 
lygio mokslinių tyrimų 
rezultatus
Įgyvendinta

2.2.4-2 Publikacijos, 
tenkančios vienam 
mokslininko etatui, CA 
WOS leidiniuose su IF > 30 
proc. nuo agreguoto 
rodiklio (aggregate impact
factor) tai žurnalo 
kategorijai

Duomenis pateikia Sveikatos tyrimų institutas

2. Strateginė kryptis:
MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 

2.3. Ugdyti jaunuosius talentus, sudaryti sąlygas mokslinei jų karjerai

2.3.1. Didinti 
doktorantūros studijų 
efektyvumą
Dalinai įgyvendinta

2.3.1-3 Atnaujintos 
doktorantūros studijų 
dalykų programos

Doktorantų skaičius - 2
Apgintų disertacijų skaičius - 1

2.5. Skatinti mokslo žinių komercializavimą

2.5.5. Inicijuoti ir vykdyti 
bendrus mokslo ir verslo 
projektus
Įgyvendinta

▪ „Funkcinių mineralinių gėrimų su aktyviaisiais ingredientais tyrimas“, bendras LSMU ir verslo 
projektas, 2018-2021 (A. Tamošiūnas)

▪ „Funkcinių gėrimų su augalinės kilmės aktyviaisiais ingredientais tyrimas“, bendras LSMU ir verslo 
projektas, 2018-2021 (A. Tamošiūnas)



KATEDROS PUBLIKACIJOS 2021 metais



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą

3.3.1. Įvertinti 
studijų programų 
užsienio kalba 
paklausą bei didinti 
pasiūlą
Dalinai įgyvendinta

3.3.1-1 Laipsnio 
siekiančių užsienio 
studentų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru I, II, III studijų 
pakopų ir vientisųjų 
studijų studentų 
skaičiumi

2021 m. rugsėjo mėnesį VSF antrojoje pakopoje studijavo 213 studentų, iš jų 9
studentai buvo TVS (EN) - 4,43 proc. nuo visų antrosios pakopos studentų.
Katedroje I ir III pakopose užsienio studentų nėra.

3.3.2. Pritraukti 
užsienio dėstytojus 
ir/ar mokslininkus 
dėstyti visose 
studijų programose
Dalinai įgyvendinta

3.3.2-1 Užsienio 
dėstytojų skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru akademinio 
personalo skaičiumi

▪ Įdarbintų užsienio dėstytojų padalinyje nebuvo

▪ Profilaktinės medicinos katedroje paskaitas skaitė doc. Joanna Myszkowska-Ryciak
ir doc. Danuta Gajewska iš Varšuvos Gyvybės Mokslų universiteto Dietetikos
katedros.

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą

3.3.3. Skatinti 
studentų ir 
dėstytojų 
tarptautinį judumą
Įgyvendinta

3.3.3-1 Studentų, 
išvykstančių 
dalinėms studijoms į 
užsienį pagal mainų 
programas, skaičiaus 
santykis (proc.) su 
bendru studentų 
skaičiumi

Išvykusios į komandiruotes užsienyje buvo 2 katedros dėstytojos - prof. A. Petrauskienė
ir doc. V. Kriaučionienė (Anglija). Vyko mokymai Twickenham universiteto Sveikatos
mokslų fakultete.

Pagal Erasmus mainus dalyvauta studentų tarptautinėje savaitėje Šv. Marijos universite
te, Londone (Faculty of Sport, Allied Health and Performance Sciences/Health Sciences
Department, St Mary’s University, United Kingdom/UK),
į išvyką įtraukta Gyvensenos medicinos studentė Paloma Correa
Villanueva, kuri sėkmingai baigė vykusius mokymus. 0,47 proc. nuo visų antrosios
pakopos studentų.

Nuotolinės komandiruotės:

▪ Policy Lab workshop, AgeFLAG - Nuotolinis Šiaurės šalių regiono atstovų seminaras
(Švedija)

▪ Kvalifikacijos kėlimas. Nuotolinis renginys - ESC Congress 2021-The Digital
Experience (Prancūzija)

▪ Summer School on Management of Creativity for a Resilient Society - Kvalifikacijos
kėlimas. Darbas tarptautinėje ekspertų grupėje, dalyvaujant Challenge 7
sprendimuose ir parengiant bendrą ataskaitą. (Montreal – Barcelona)

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 



3.1. Ugdyti Universiteto bendruomenės tarptautiškumą

3.1.1. Skatinti ir 
plėtoti 
daugiakalbystę 
akademinių ir 
administracinių 
padalinių veikloje
Dalinai
įgyvendinta

3.1.1-1 Svarbiausių 
universiteto veiklą 
reglamentuojančių 
dokumentų 
užsienio kalba 
prieinamumas 
bendruomenei, 
proc.

Didžioji dalis svarbiausių katedros veiklą reglamentuojančių dokumentų parengta anglų
kalba

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 

3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3-1 Siūlomų 
studijų programų 
užsienio kalba 
skaičiaus santykis 
(proc.) su bendru 
studijų programų 
skaičiumi
Įgyvendinta

Antrosios pakopos studijų programa „Applied Public Health"

Antrosios pakopos studijų programa „Lifestyle Medicine"

Papildomos studijos “Public Health"



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą

3.3.3. Skatinti 
studentų ir 
dėstytojų 
tarptautinį 
judumą
Įgyvendinta

3.3.3-2 Atvykstančių dalinėms 
studijoms ir praktikai studentų 
skaičiaus santykis (proc.) su bendru 
studentų skaičiumi

Studijoms pagal mainų programas atvyko 2 studentai rudens semestre
studijuoti Taikomąją visuomenės sveikatą (studijos anglų kalba). Tai
0,4 proc. nuo visų antrosios pakopos studentų.

3.3.3-3 Dėstytojų išvykstančių 
dėstyti pagal mainų programas 
skaičiaus santykis (proc.) su visu 
akademiniu personalu

Išvykusios į komandiruotes užsienyje pagal ERASMUS mainų
programas buvo 2 katedros dėstytojos - prof. A. Petrauskienė ir doc.
V. Kriaučionienė (Anglija).

3.3.4. Įvertinti 
bendrų lietuvių 
ir užsienio 
studentų grupių 
sudarymo 
galimybes
Įgyvendinta

3.3.4-1 Bendrų lietuvių ir užsienio 
studentų grupių skaičius

▪ -

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 



4.1. Ugdyti sveiką Universiteto bendruomenę

4.1-2 Dalyvavimas
uždavinio veiklose ir 
pasitenkinimas

2021 m. gruodį prasidėjo vebinarų ciklas . „Papasakok savo istoriją“ ir bus
tęsiamas 2022 m.

Pirmasis vebinaras „Noriu jaustis geriau“. Tai viena iš
projekto "Public Health in Daily Life: Creating the Future Health Here and Now
" veiklos dalių. Projektą finansuoja -
„Association of Schools of Public Health in the European Region – ASPHER“

4.1.2. Įkurti Psichologinės 
gerovės centrą
Įgyvendinta

4.1.2-1 Psichologinės 
gerovės centro paslaugomis 
besinaudojančių 
darbuotojų ir studentų 
skaičius

-

4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS



4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS

4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.1. Skleisti informaciją 
apie sveikatos stiprinimą, 
ligų profilaktiką ir holistinio 
sveikatos supratimo 
įtvirtinimą
Įgyvendinta

4.2-1 Visuomenės žinios 
apie sveiką gyvenseną ir 
ligų rizikos veiksnius

• Profesorė J. Petkevičienė dalyvavo radijo laidoje apie nutukimą

• Tauragės visuomenės sveikatos biuras organizavo doc. dr. A. 
Domeikienės paskaitą apie sveikos gyvensenos įtaką širdies 
kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto atsiradimui

• Suorganizuota tarptautinė nuotolinė konferancija - „Gyvensenos 
medicina: Visuomenei ir kariuomenei“. Buvo dalinamasi šios srities 
naujovėmis, gerąja klinikine praktika bei partimis perkeliant 
gyvensenos mediciną į kitus sektorius, tokius kaip JAV Karinės oro 
pajėgos

• Organizuoti vebinarai temomis - „Mitybos nesusipratimai: 
visuomenės sveikatos specialisto vertinimas“, „Kas apsaugos 
darbuotojų sveikatą?“, „Gyvenimas prie ekranų - visuomenės 
sveikatos specialisto patarimai“

• Konferencijoje cukrinio diabeto problematika “Skirtingos 
spalvos” skaitytas pranešimas.

4.2.1-1 Seminarų, mokymų 
bei konferencijų dalyvių 
skaičius

▪ Daugiau kaip 400 dalyvių



4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.2. Plėtoti sveikos 
mokyklos koncepciją 
garantuojant sveiką, saugią 
ir ergonomišką LSMU 
gimnazijos aplinką bei 
vykdant mokslinių tyrimų 
sklaidą ir sveikatos 
stiprinimo veiklas
Įgyvendinta

4.2.2-2 Atlikti mokinių 
elgsenos ir sveikatą 
veikiančių veiksnių 
(mitybos, žalingų įpročių, 
fizinio aktyvumo ir kt.) 
pokyčių tyrimai LSMU 
gimnazijoje bei 
palyginamieji tyrimai, 
rizikos veiksnių paplitimas 
proc.

▪ -

4.2.2-3 Sukurta ir įdiegta 
sveikos gyvensenos 
formavimo metodika LSMU 
gimnazijos pavyzdžiu

▪ LSMU gimnazijos renginyje „SVEIKATOS UGDYMO DIENA 2021“ 
dėstytojos skaitė paskaitas

▪ Projekto "Public Health in Daily Life: Creating the Future Health Here
and Now" organizuojamame konkurse aktyviai dalyvavo LSMU 
gimnazijos mokiniai

▪ Informacijos apie koronavirusą sklaida – sukurta virtuali knyga kartu 
su Visuomenės sveikatos studentų draugijos studentais „Dažniausiai 
užduodami klausimai apie koronavirusinę infekciją“, buvo vedamos 
nuotolinės pamokos

4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS



4.2. Ugdyti sveiką visuomenę

4.2.3. Teikti siūlymus 
sveikatos priežiūros politiką 
formuojančioms 
institucijoms aktualiais 
visuomenės sveikatos, 
sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimo, 
teisės aktų keitimo, 
atnaujinimo arba 
inicijavimo klausimais
Įgyvendinta

4.2.3-1 Pateiktų siūlymų 
bei atliktų ekspertinių 
darbų skaičius

▪ Oskaro Minkovskio Sveikatinimo Centras (LSMU dalininkas). 
Gyvensenos medicinos klinikinių intervencijų algoritmo kūrimas, 
išbandymas. Veikla - algoritmo formos turinio formavimo komandos 
koordinatorius (ekspertas) - lekt. T. Vaičiūnas

▪ Krašto apsaugos medicinos tarnyba (LSMU bendradrbiaujanti
institucija). Gyvensenos medicina karių reabilitacijoje. Intervencinio 
modelio kūrimas, išbandymas ir įvertinimas. Veikla - ekspertas – lekt. 
T. Vaičiūnas, asist. J. Bulotaitė

▪ Cukrinio diabeto profilaktikos, diagnostikos ir gydymo stebėsenos 
tarybos narys – lekt. T. Vaičiūnas

▪ Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinė sąjunga (LAMPS) - valdybos 
narys – prof. L. Šumskas

▪ LSMU VSF Profilaktinės medicinos katedros darbuotojai prof. Janina 
Petkevičienė, doc. Auksė Domeikienė, doc. Vilma Kriaučionienė
prisijungė prie Europos mokslininkų iniciatyvos „Nutri –Score“ maisto 
produktų ženklinimo sistemos

4. Strateginė plėtros kryptis:
SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS



5.1. Telkti Universiteto bendruomenę, stiprinti tarpusavio ryšius tarp bendruomenės narių

5.1.1. Organizuoti Komandos 
formavimo renginius 
bendruomenei
Įgyvendinta

5.1.1-1 
Organizuoti 
renginiai, 
skaičius

▪ Suorganizuota Virginijos Marcinkevičienės tapybos darbų paroda ,,Laiko ženklai’’

5. Strateginė plėtros kryptis:
VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ 

5.2. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę

5.2.1. Organizuoti studentų 
ir alumnų, socialinių ir verslo 
partnerių bei darbdavių 
atstovų susitikimus, 
„apskritojo stalo“ diskusijas, 
paskaitas, seminarus
Įgyvendinta

5.2.1-1 
Organizuotų 
renginių 
skaičius

Socialinių ir verslo partnerių susitikimai buvo organizuojami Taikomosios
visuomenės sveikatos studijų programos komiteto, kurių metu buvo
aptariamos studijų programos vystymo ir tobulinimo kryptis bei skatinamas
tarpusavio bendradarbiavimas.

Taikomosios visuomenės sveikatos studijų programos komitetas kiekvieno semestro
pabaigoje rengia komiteto narių (tarp kurių vienas yra socialinis partneris ir vienas
alumnas) ir studentų susitikimus, kurių metu yra aptaria su studijų programa
susijusias aktualijas. Per 2021 m. buvo organizuoti 2 susitikimai.

Antrosios pakopos studijų programa Gyvensenos medicina organizuoja susitikimus
su studentais kiekvieno semestro pabaigoje. Buvo suorganizuoti 2 susitikimai.

5.2.2. Organizuoti 
vadovavimo ir lyderystės 
mokymus studentams bei 
darbuotojams
Įgyvendinta

5.2.2-1 
Organizuotų 
mokymų 
skaičius

Projektas „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų
išteklių potencialą", katedros dėstytojas parengė ir dėstė:

•LSMU kursuose dėstytojams - „Komandinis darbas-iššūkis ar galimybė tobulėti“.
Dalyvių skaičius – 100

•LSMU kursuose studentams “Komanda - sėkmingo mokymosi garantas”
Dalyvių skaičius – 152



5.2. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę

5.2.3. Skatinti teikti, 
analizuoti ir realizuoti 
kiekvieno 
bendruomenės nario 
iniciatyvas ir siūlymus 
Universiteto klestėjimui

5.2.3-1 Teikiančių 
siūlymus 
bendruomenės 
narių skaičius

-

5.2.5. Siekti, kad 
Universiteto padalinių 
tikslai integruotųsi į 
strateginius Universiteto 
tikslus

5.2.5-1 Padalinių 
planų atitikimas 
Universiteto 
strateginiams 
tikslams

-

5. Strateginė plėtros kryptis:
VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ 

5.3. Ugdyti socialiai atsakingą ir atvirą Universiteto bendruomenę

5.3.2. Tapti atviru 
visuomenei Universitetu
Įgyvendinta

5.3.2-1 Ekskursijos, 
paskaitos, 
konferencijos, 
atvirų durų dienos 
visuomenei

Katedros darbuotojai dalyvavo kalėdinėje ekskursijoje po Vilijampolės rajoną.

5.3.3. Skatinti saugoti 
gamtinius ir taupyti 
energijos išteklius
Įgyvendinta

5.3.3-1 Atliekų 
rūšiavimas

Atliekų rūšiavimas vykdomas fakultete.



10.2. Atlikti darbdavių lūkesčius atitinkančių specialistų poreikio analizę ir ilgalaikę prognozę

10.2-1 Sukurtų naujų 
ar patobulintų 
vykdomų studijų 
programų skaičius
Įgyvendinta

Patobulintos šios vykdomos antrosios pakopos studijų programos - "Taikomoji
visuomenės sveikata„, "Gyvensenos medicina" ir papildomų studijų programa „
Visuomenės sveikata“ (3 programos)

Sukurta Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (studijos užsienio
kalba)

10.2.1. Atlikti tikslinių 
grupių apklausas ir 
ekspertinį vertinimą
Dalinai įgyvendinta

10.2.1-1 Atlikta 
analizė

Diskusija su darbdaviais (TVS SPK) 2021 metais - darbdavių lūkesčių atitinkančių
specialistų poreikių analizė ir aptarimas.

Būtinos sąlygos: 
EFEKTYVI RINKODARA IR KOMUNIKACIJA 



Nestabilus ir mažėjantis studentų skaičius kai kuriose studijų programose

Konkurencija su kitais universitetais

Apibendrinimas
PAGRINDINIAI IŠŠŪKIAI

Jaunų ir gabių dėstytojų bei mokslininkų pritraukimas

Nėra įdarbinta užsienio dėstytojų

Lyderystės stambiuose tarptautiniuose mokslo projektuose stoka

Nauji projektai

Į studentą orientuotų studijų plėtra



Patrauklių, išskirtinių studijų programų ir formų plėtra, atsižvelgiant į Lietuvos poreikius ir tarptautinę patirtį

Studijų programų nuolatinis adaptavimas bei naujų programų kūrimas, atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius:
Taikomoji visuomenės sveikata, Gyvensenos medicina, Papildomos studijos
Modernių studijų formų (nuotolinių, mišrių) diegimas studijų programose

• Modernių studijų formų (nuotolinių, mišrių) diegimas visose studijų programose
Mokslinio potencialo stiprinimas

Naujų mokslo projektų (nacionalinių ir tarptautinių) inicijavimas bei lyderystė

Tarptautiškumo skatinimas

Studijų programų anglų kalba atnaujinimas
Jungtinių programų su užsienio universitetais plėtra
Užsienio studentų pritraukimas
Dėstytojų tarptautiniai mainai
Užsienio dėstytojų pritraukimas
Užsienio doktorantų pritraukimas
Didesnio darbuotojų skaičiaus įtraukimas į tarptautinius projektus

Partnerystės su asmens sveikatos priežiūros bei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis stiprinimas

Studentų praktikų plėtra
Asmenų, dirbančių praktinį darbą, įtraukimas į studijų procesą

Intensyvus darbas sveikatos politikos srityje, stiprinant visuomenės sveikatos specialistų pozicijas asmens ir 
visuomenės sveikatos priežiūros sistemoje

PLĖTROS PRIORITETAI
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Visuomenės sveikatos fakulteto
Profilaktinės medicinos katedros 
2021 m. veiklos ataskaita
2022 m. sausio 19 d.

Profilaktinės medicinos katedros vedėja doc. dr. Auksė Domeikienė



Visuomenės sveikatos fakulteto

Bioetikos katedros

2021 metų veiklos ataskaita

2021 01 19



Katedros personalo charakteristika

01 | Personalo charakteristika

Pareigybė Etatų sk. Darbuotojų

sk.

Profesorius 1 1

Docentas 6,5 (▲18%) 8

Lektorius
4

5

Asistentas 0 0

Studijų

administratorius

1 1

Administratorius 0,5 1

Kapelionas 0,5 1

Sielovados

koordinatorius

1 1

Viso: 14,5 (▼4%) 19 (▼5%)

2

Personalo amžius:  

Vidurkis - 50 m.

Intervalas – [33...64] m.

39%

29%

32%

Mokslo sritys

Socialiniai mokslai Biomedicinos mokslai

Humanitariniai mokslai



TARPTAUTINIU LYGIU  

KONKURENCINGI ABSOLVENTAI

Socialinio darbo medicinoje baigiamųjų darbų rezultatai:

✓ 100% SDM studentų sėkmingai užbaigė studijas.

✓ Gynimo komisija puikiai įvertino SDM studenčių darbų kokybę.

✓ Vieno baigiamojo darbo pagrindu parengtas straipsnis :

Kostyliovienė, Silva; Girdžiuvienė, Daiva; Jurkuvienė, Ramunė; Danusevičienė, Lina; 
Gajdosikienė, Indrė. Vaiko, kuriam taikoma invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, 
slaugymas namuose: šeimų patirtis // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern 
Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. 2021, t. 31, Nr. 7, p. 159-168.

1.1. Garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų

pritraukimą studijuoti

3



5

1. TARPTAUTINIU LYGIU  

KONKURENCINGI ABSOLVENTAI

1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams  

aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas

Katedros studijų portfolio:

~4284 studentai (▲1.5%)  

81 dalykas (▲21%)
55 skirtingi dalykai (▲40%)

~4808 kontaktinio darbo valandų (▼4%)

~418 val./et. (▲1%)

21 (▼37%) pasirenkamieji dalykai „minkštųjų įgūdžių“ formavimui:

893 studentai (▲1%)

Nauji 3 dalykai:

1. Sveikata ir kultūra

2. Dizainu grįstas mąstymas

3. Profesinė komunikacija
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1. TARPTAUTINIU LYGIU  

KONKURENCINGI ABSOLVENTAI

1.3. Garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija

atitiktų studijuojančiųjų lūkesčius

Universiteto studentų pasitenkinimas katedros dalykais:

Vertinti 8 dalykai, vertino 18 studentų. Atsiliepimų vidurkis - 1,14 balai [0...2].

(▼17%)

Dėstytojų edukacinė kompetencija – 341 val. (▲18%) / 24 val./et. (▲3%)

Tobulino kolegų edukacinę kompetenciją (26 val.): (▼87%)

✓ Akademinė etika (8 val.)

✓ Mokslinių tyrimų etika studentų baigiamųjų darbų vadovams (4 val. x 3k.)

✓ Profesinė etika (6 val.)



1. TARPTAUTINIU LYGIU  

KONKURENCINGI ABSOLVENTAI

6

1.4. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą

Seminarai/ konferencijos (671 dalyviai): (▲304%)

✓ 2021.05.24 Seminaras „Alzheimerio liga ir kitos demencijos“ (124 dalyvių).

✓ 2021.06.16 Seminaras „Pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos (TBRI®) metodas, 

dirbant su vaikais turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų“ (132 dalyvių).

✓ 2021.11.22 Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija„Orumo užtikrinimas 

gyvenimo pabaigoje: požiūriai, realijos ir galimybės“; Apskritojo stalo diskusija su 

politikos atstovais „Sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančių asmenų orumo 

užtikrinimas: kliūtys ir galimybės“ (viso dalyvių: 415)

Kvalifikacijos kėlimo kursai sveikatos priežiūros specialistams: (18 dalyvių) (▲13%) 

✓ Profesinė etika 

✓ Asmens orumo apsaugos sveikatos priežiūroje galimybės taikant dizainu grįsto 

mąstymo metodą

✓ Integrali pagalba epilepsija sergantiems asmenims 

✓ Profesinių santykių etika



2. MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS

TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

2.2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį  

bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios  

specializacijos krypčių mokslinius tyrimus

7

Publikacijų rūšys (pavadinimai) 2020 2021

K1a - Monografija 1

K2b - Mokomosios knygos 1

P1d - Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje 1 1

S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science 3 5 (3 - Q2)

S4 - Straipsnis kitose DB 1 3

S6 - Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje 1 1

T1d - Recenzuojamos išplėstinės tezės (extended abstracts)

T1e - Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose 6

T2 - Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose 1

(▲157%)



2. MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS

TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

2.2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbia-

vimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios specializacijos krypčių  

mokslinius tyrimus

Projektinis finansavimas:

✓ Kartu su Sveikatos vadybos katedra - LMT „Gerovės valstybės“ programos  

projektas Sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančių asmenų orumo  

gyvenimo pabaigoje užtikrinimas Lietuvoje: sampratos, lūkesčiai, galimybės ir  

kliūtys (S-GEV-20-2). Sąmata - 143600 Eur.

8



3. TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS

9

3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą

Tarptautinė projekto Sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančių asmenų orumo

gyvenimo pabaigoje užtikrinimas Lietuvoje: sampratos, lūkesčiai, galimybės ir kliūtys (S-
GEV-20-2) komanda (prof. W. David Harrison).

Išvyko

2 dėstytojai (Kazachstanas, Prancūzija). (▼50%)



4. SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS

10

4.2. Ugdyti sveiką bendruomenę

Dalyvavimas 13 nacionalinių institucijų ir 6 tarpautinių asociacijų veikloje:

✓ Nacionalinė sveikatos taryba

✓ Lietuvos socialinio darbo taryba prie SADM

✓ Lietuvos bioetikos komiteto kolegija

✓ Lietuvos sveikatos socialinių darbuotojų asociacija

✓ American Association for Bioethics and Humanities (ASBH)

✓ European Association of Social Anthropology (EASA), ...

Ekspertinės veiklos:

✓ Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto ekspertai

(Ž. Luneckaitė, E. Peičius)

✓ Lietuvos biomedicinių tyrimų ekspertų grupės narys (G. Urbonas)

✓ Ekspertinė LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto veikla (R. Jurkuvienė)

✓ R. Butkevičienė - LSMU Neįgaliųjų studentų reikalų koordinavimo komisijos pirmininkė

Pateikti siūlymai:

✓ SAM ir SADM – Rekomendacijos orumo užtikrinimui sunkiomis ir nepagydomomis

ligomis sergantiems pacientams gyvenimo pabaigoje.



4. SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS
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4.2. Kitos švietėjiškos veiklos

✓ Bioetikos komandos dalyvavimas globaliame projekte „Visuomenės sveikata kasdieniame gyvenime: 

kuriame ateities sveikatą čia ir dabar (Public Health in Daily Life: Creating the Future Health Here and Now). 

Organizuotas nacionalinis moksleivių ir studentų konkursas, nuotoliniai seminarai (nuo 2021m. gruodžio 

tęsiasi dabar)Straipsnis apie projektą Ave Vita. 2021.05.21 Nr 20 (nuoroda: 

https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22177/2021_av20--10pslweb.pdf) – G. Urbonas, L. Danusevičienė, A. 

Pakrijauskaitė

✓ LSMU Meno terapijos kurso studentų fotografijų paroda „Ich bin epilepsiekrank. Die Wände entstehen

nicht, wir schaffen sie“ Drezdeno miesto klinikoje, 2021. Parodos kuratorė P. Šedienė

✓ Mokslo populiarinimo straipsnis „Tyli Lietuvos problema: slaugydami artimuosius, darbingumą praranda ir 

dėl sugadintos sveikatos“ (nuoroda: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1395338/tyli-lietuvos-

problema-slaugydami-artimuosius-darbinguma-praranda-ir-del-sugadintos-sveikatos) – L. Danusevičienė

✓ Mokslo populiarinimo straipsnis „Mes, visuomenė, netenkame galimybės sutikti ir pažinti šeimas, kuriose 

auga vaikai, sergantys epilepsija – kodėl?“ (https://kaunas.caritas.lt/2021/03/16/mes-visuomene-

netenkame-galimybes-sutikti-ir-pazinti-seimas-kuriose-auga-vaikai-sergantys-epilepsija-kodel/) iniciatorė 

P. Šedienė.

✓ Mokslo populiarinimo straipsnis „Skaudžių gimdymo istorijų atgarsiai: medikams patiriant didelį spaudimą 

nyksta žmogiškas ryšys“// 15min 2021.09.18 (nuoroda: 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/skaudziu-gimdymo-istoriju-atgarsiai-medikams-

patiriant-dideli-spaudima-nyksta-zmogiskas-rysys-1028-1563148) – Ž. Luneckaitė

https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22177/2021_av20--10pslweb.pdf
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1395338/tyli-lietuvos-problema-slaugydami-artimuosius-darbinguma-praranda-ir-del-sugadintos-sveikatos
https://kaunas.caritas.lt/2021/03/16/mes-visuomene-netenkame-galimybes-sutikti-ir-pazinti-seimas-kuriose-auga-vaikai-sergantys-epilepsija-kodel/
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/skaudziu-gimdymo-istoriju-atgarsiai-medikams-patiriant-dideli-spaudima-nyksta-zmogiskas-rysys-1028-1563148


5. VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA

UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ

5.1. Telkti Universiteto bendruomenę, stiprinti tarpusavio ryšius tarp

bendruomenės narių

✓ Mokslo metų pradžios pažintis us Moderniuoju Kaunu

✓ Kalėdinis katedros posėdis
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Katedros viešinimas
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+ Padaugėjo mokslinės produkcijos

+ Išliko panašios pedogoginio darbo apimtys

+ Padidėjo socialinis aktyvumas

+ Katedra tampa orumo tyrimų centras

+ Padidėjo aktyvumas keliant dėstytojų edukacinę kompetenciją

Siekiniai 2022

• Išsigryninti naujas studijų organizavimo kryptis

• Išgryninti mokslinę tematiką pagal mokslo kryptis

• Koncentruotis į mokslo produkcijos apimčių ir kokybės didinimą

• Didinti pasirenkamųjų dalykų pasiūlą



www.lsmu.lt

AČIŪ

UŽ DĖMESĮ

http://www.lsmu.lt/
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