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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO  

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Nr. VSF8-2 

 

POSĖDŽIO DATA IR VIETA: 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos posėdis įvyko 

nuotoliniu būdu MS Teams platformoje, Lietuvos Respublika, du tūkstančiai dvidešimt antrų metų 

vasario 4 dieną, 9 valandą, posėdžio trukmė 1 valanda 19 minučių. 

 

POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI: 

1. Abdonas Tamošiūnas, prof.; 

2. Danguolė Avižiuvienė, soc. partn.; 

3. Dovydas Švėgžda, stud.; 

4. Gerda Kvitko, stud.; 

5. Gvidas Urbonas, doc.; 

6. Kastytis Šmigelskas, prof.; 

7. Paulius Vasilavičius, doc.; 

8. Ramunė Kalėdienė, prof.; 

9. Rūta Ustinavičienė, prof.; 

10. Tomas Vaičiūnas, lekt.; 

 

Fakulteto bendruomenė ir svečiai: 

11. Almanė Pakrijauskaitė, admin.; 

12. Artūras Jagelavičius, mons.; 

13. Auksė Domeikienė, doc.; 

14. Aušra  Petrauskienė, prof.; 

15. Aušra Griciūtė, doc.; 

16. Aušra Urbonienė, lekt.; 

17. Gailė Venslovienė, stud. admin.; 

18. Gerda Čepienė, admin.; 

19. Ieva Švarcienė, admin.; 

20. Janina Petkevičienė, prof.; 

21. Jolita Kirvaitienė, lekt. 

22. Jolita Voverytė-Strakauskienė, asist.; 

23. Judita Bulotaitė, j. moksl. d.;  

24. Justina Vaitkevičiūtė, moksl. d.; 

25. Kęstutis Petrikonis, prof.; prorekt. st.; 

26. Laura Miščikienė, j. moksl. d.;  

27. Linas Šumskas, prof.; 

28. Lolita Šileikienė, lekt.; 

29. Mindaugas Štelemėkas, doc.; 

 

30. Monika Grincaitė, moksl. d.; 

31. Nida Žemaitienė, prof.; 

32. Olga Meščiariakova, lekt.; 

33. Raimonda Petrolienė, doc.; 

34. Raminta Bulvičienė, stud. admin.; 

35. Rasa Žutautienė, lekt.; 

36. Ričardas Radišauskas, prof.; 

37. Rima Kregždytė, prof.; 

38. Rita Raškevičienė, lekt.; 

39. Rytė Giedrikaitė, lekt.; 

40. Rūta Jasinskienė, vyr. admin.; 

41. Sandra Bliūmienė, stud. admin.; 

42. Sigita Berūkštienė, vyr. lab.; 

43. Skirmantė Sauliūnė, prof.; 

44. Snieguolė Kaselienė, doc.; 

45. Šarūnas Alasauskas, lekt.; 

46. Vilma Jasiukaitienė, lekt.; 

47. Vilma Kriaučionienė, doc.; 

48. Žydrūnė Lunekaitė, doc.; 

 

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 10 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 dekanės metinės ataskaitos pristatymas ir svarstymas. 
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2. Einamieji klausimai. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:   – 10 

Prieš:  – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės metinės ataskaitos pristatymas ir svarstymas. 

2. Einamieji klausimai. 

 

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

posėdžio sušaukimo. 

 

 

SVARSTYTA 1: Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės metinės ataskaitos pristatymas ir 

svarstymas.  

Tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pakvietė fakulteto dekanę prof. R. Kalėdienę pristatyti 

metinę fakulteto veiklos ataskaitą. Fakulteto dekanė prof. R. Kalėdienė pristatė 2021 metų ataskaitą 

(ataskaita pridedama), akcentuodama pagrindines pranešimo kryptis: studijos, mokslas, praktinė veikla 

bei fakulteto veiklos viešinimas. Dekanės ataskaita buvo parengta pagal LSMU strateginės plėtros 

gaires. Dekanė akcentavo nežymiai didėjantį studentų skaičių, pasidžiaugė augančia moksline 

produkcija, tačiau pabrėžė, jog reikalinga aktyvinti studijų programų rinkodarą, skatinti projektinę 

veiklą, aktyviau dirbti su doktorantais. Taip pat buvo akcentuota fakulteto, kaip LSMU atstovo, 

lyderystė pandemijos valdyme bei veiklos viešinimo pasiekimai.  Po pristatymo vyko diskusija, 

įvertinant nuveiktus darbus bei plėtros planus. Fakulteto prodekanas doc. G. Urbonas priminė, jog 

padaliniai planuoja savo lėšas, taip pat ir kvalifikacijos kėlimui. Šias lėšas pageidautina pilnai išnaudoti. 

Į diskusiją įsijungė LSMU Studijų prorektorius prof. K. Petrikonis, kuris pakomentavo fakulteto veiklos 

rezultatus, akcentavo, jog fakultetas buvo aktyvus ir buvo ryškiai matomas pandemijos valdyme, 

aktyvioje ekspertinėje veikloje, kas ženkliai prisidėjo prie visuomenės sveikatos kaip specialybės 

viešinimo. Prof. K. Petrikonis akcentavo, jog fakultetas yra visuomenės sveikatos, todėl pagrindinė 

programa yra visuomenės sveikata, todėl šioje programoje turi būti didžiausias studentų skaičius. Prof. 

K. Petrikonis patarė dar aktyviau vykdyti rinkodarą, daug dėmesio skirti pagrindinės studijų programos 

– Visuomenės sveikata populiarinimui, reikia priimti studentų 25 ir daugiau, nes tai yra rentabilus 

studentų skaičius. Labai smagu kad psichologai yra populiarūs, ten dirba daug naujų aktyvių žmonių, 

tačiau visuomenės sveikata nėra atleista nuo populiarumo. Pasak prof. K. Petrikonio – „dėl tarptautinio 

bendradarbiavimo, Mastrichtas turbūt čia nėra vienas teisus, pritrūko bendradarbiavimo ir iš fakulteto. 

Kaip šeimoje, nėra vienas teisus. Galima pacituoti trenerį Jasikevičių, iš smulkmenų susideda 

problemos. Tai rodo kad administravimo iš mūsų pusės pritrūko. Visa fakulteto bendruomenė turi 

galvoti ką daryti su turiniu, pakeitimas studentų užsienio studentais yra viena iš galimybių, aišku rizikos 

yra įvairios.“  Prof. K. Petrikonis nustebo, jog yra nepakankama doktorantų motyvacija, jo nuomone, 

reikia išvaryti juos iš doktorantūros – „kaip gali būti, kad tarp doktorantų yra didžiulė konkurencija ir 

jie yra nemotyvuoti. Jei jie nemotyvuoti, reiškia bloga tema arba vadovas, reiškia juos reikia keisti. Yra 

galimybė nepriimti lietuvių doktorantų, priimti užsieniečius, kurie bus labiau motyvuoti. Mes turime 

kažką daryti, nes neatnaujinti personalo irgi yra negerai. Tada ir turinys viskas kaip Lenkijoj, kaip 
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pelkėj. Tačiau fakultetas juda į priekį, psichologai stiprėja, gyvensena stabili, tai tempia fakultetą. 

Lyderystė pandemijos valdyme buvo matoma, be fakulteto Lietuva neturėtų ekspertų. Fakultetas turi 

iniciatyvų, psichologai, sielovada, fakulteto potencialas yra žinomas ir jį reikia išnaudoti. Mobingo jūsų 

kolektyve nėra, žmonės noriai eina į darbą.“ Tarybos pirmininkas padėkojo prorektoriui už įžvalgas. 

Doc. M. Štelemėko nuomone, nemotyvuotų doktorantų nėra, jau praėjo šis periodas, nauja doktorantūrų 

paraiškų vertinimo tvarka prisidės prie doktorantūros kokybės augimo. Prof. N. Žemaitienės nuomone, 

yra labai dideli pedagoginio darbo krūviai, žmonės yra pavargę. Doc. G. Urbono nuomone, viešinimas 

buvo intensyvus, mes stengiamės didinti profesijos prestižą. Prodekanas taip pat padėkojo už „This is 

Public Health“ iniciatyvą, kuri prisidėjo prie fakulteto viešinimo. Prof. N. Žemaitienės nuomone, gal 

reikia parodyti Visuomenės sveikatos fakulteto išskirtinumą, reikia kažkuo išsiskirti rinkoje. Studentės 

G. Kvitko nuomone, universitetas garsėja neigiama suformuota nuomone apie suformuotus dėstytojo ir 

studento santykius, taip pat populiarumą VU gali lemti Vilniaus kaip miesto, populiarumas. Po 

diskusijos, fakulteto tarybos pirmininkas pakvietė visus tarybos narius bendru sutarimu pritarti pateiktai 

dekanės ataskaitai ir siūlyti ją pristatyti rektorate. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:  – 10 

Prieš: – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS 1: Tvirtinti fakulteto dekanės prof. R. Kalėdienės pateiktą 2021 metų fakulteto veiklos 

ataskaitą ir pritarti jos teikimui Rektorate. 

 

SVARSTYTA 2: Einamieji reikalai. Doc. P. Vasilavičius pristatė antrąjį darbotvarkės klausimą ir 

priminė, jog sekantis VSF tarybos posėdis įvyks vasario 8 d. 9 val., kurio metu bus svarstomos ir 

vertinamos doktorantūros paraiškos. Paraiškų vertinimo kriterijai jau yra patvirtinti 2022 m. sausio 20 

dienos posėdžio metu. Šiame posėdyje buvo patvirtinta doktorantūros paraiškų vertinimo anketa, kurios 

pildymą virtualioje erdvėje pristatė VSF tarybos pirmininkas.  

 

 

 

________________________________________ 

Posėdžio pirmininkas 

doc. Paulius Vasilavičius 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

prof. Rūta Ustinavičienė 
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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Dekanė prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė
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MISIJA

Visuomenės sveikatos fakulteto misija – aktyviai dalyvauti gyventojų sveikatos ir
gyvenimo kokybės gerinimo veikloje,
• rengiant ir tobulinant specialistus, suteikiant žinių ir profesinių įgūdžių bei formuojant jų

požiūrių bei vertybių sistemą;
• atliekant mokslinius tyrimus, kurie:

padeda gerinti dėstytojų kvalifikaciją,
skatina idėjų apie visuomenės sveikatą evoliuciją,
padeda įrodymais pagrįsti sveikatos stiprinimo ir jos priežiūros gerinimą;

• dalyvaujant sveikatos politikos bei strategijos formavime ir įgyvendinime;
• bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir institucijomis, turinčiomis įtakos

gyventojų sveikatai, jos priežiūrai, visuomenės sveikatos mokslui bei mokymui.



Fakulteto darbuotojai ir studentai

 Visuomenės sveikatos fakultete dirba 113
darbuotojų, iš jų – 24 mokslo darbuotojai.

 Vykdomos 8 studijų programos:

 Pirmoji pakopa:

 Visuomenės sveikata,

 Sveikatos psichologija (LT ir EN),

 Sveikatos informatika,

 Papildomųjų studijų programa

Visuomenės sveikata (LT ir EN),

 Antroji pakopa:

 Taikomoji visuomenės sveikata (LT ir EN),

 Klinikinė sveikatos psichologija (LT ir EN),

 Visuomenės sveikatos vadyba (LT ir EN),

 Gyvensenos medicina (LT ir EN).

 Kartu su VDU vykdomos gretutinės 
Visuomenės sveikatos ir Informatikos 
sistemų studijos.

25

3821

27

2

Darbuotojų pasiskirstymas pagal 
amžiaus grupes (n=113)

25–34 m. 35–44 m. 45–54 m.

55–64 m. ≥ 65 m.

273244

9

Studentų pasiskirstymas pagal studijų 
pakopą 2021 m. rugsėjo mėn. (n=526)

Pirmosios pakopos ir papildomųjų studijų programos

Antrosios pakopos studijų programos

Trečiosios pakopos studijų programos



TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI

MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTOS SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS 

TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO  2017–2021 M. VEIKLOS 
STRATEGINĖS KRYPTYS

SVEIKAS ŽMOGUS IR SVEIKAS GYVŪNAS 

VIENINGA, KŪRYBINGA IR SOCIALIAI ATSAKINGA UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ

Būtinos sąlygos: EFEKTYVI RINKODARA IR KOMUNIKACIJA
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TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

Įstojusių studentų skaičius 
Pirmosios pakopos studijų programos

2020 m. rugsėjį į pirmosios pakopos studijų programas priimti 107 studentai, iš viso studijavo 265 studentai
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TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

Įstojusių studentų skaičius 
Antrosios pakopos studijų programos

2020 m. rugsėjį į antrosios pakopos studijų programas priimti 125 studentai, iš viso studijavo 218 studentų



1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 
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

 Studijų programos pristatytos LSMU „Atvirų durų dienose“, organizuoti nuotoliniai
studijų programų pristatymai moksleiviams bei studentams.

 Organizuotas nuotolinis studijų programų pristatymas užsienio studentams.

 Dalyvauta TIPH Global Grant Program (TIPH Global) projekte “Public Health in Daily
Life: Creating Future Health Here and Now”, skirtame viešinti visuomenės sveikatą ir
VSF studijų programas.

 Moksleiviams skaitytos paskaitos apie sveiką aplinką dirbant kompiuteriu bei
profesinės sveikatos specialistų darbo iššūkius.

 Sveikatos psichologijos studijų programa pristatyta radijo laidoje “Savaime
nesuprantama“.

 Nuolat buvo teikiama informacija studijų programų Facebook ir Instagram paskyrose.

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 dalies studijų dalykų aprašų peržiūra, daugelio jų turinio aptarimas su
koordinuojančiais, dėstančiais dėstytojais bei koregavimas atsižvelgiant į studentų
pastabas.

 Atnaujinti daugelio studijų programų pristatymai.

 Sukurta „Visuomenės sveikatos“ gretutinių studijų programa ir sudaryta galimybė
VDU Informatikos bei Gamtos mokslų fakulteto studentams studijuoti VSF bei VSF
studentams studijuoti VDU Informatikos fakultete.



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

 Sėkmingai studijas baigė 65,7 proc. įstojusiųjų į VF vietas.

 Sėkmingai studijas baigė 60,9 proc. įstojusiųjų į VNF vietas.

 Iš viso – 64,0 proc. įstojusių į VSF studentų („Sveikatos informatikos“ studijų programą baigė tik 14,3
proc. įstojusiųjų ir tai lėmė nedidelį bendrą sėkmingai studijas baigusiųjų skaičių).

 Sėkmingai studijas baigė:
• 100 proc. II pakopos studijų programos „Sveikatos psichologija“ VF vietose studijavusiųjų (10

studentų).
• 100 proc. II pakopos studijų programos „Gyvensenos medicina“ (LT ir EN) VNF vietose

studijavusiųjų (4 studentai);
• 100 proc. II pakopos studijų programos „Visuomenės sveikatos vadyba“ (ištęst.) VNF vietose

studijavusiųjų (3 studentai);
• 92,9 proc. I pakopos studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ VF vietose studijavusiųjų

(13 studentų).

1.2-2 Studentų 
pasitenkinimas
Įgyvendinta

 80 proc. VSF studentų yra patenkinti dėstomais dalykais, 76 proc. – dėstymo kokybe, 75 proc. – studijų
ištekliais.

 92 proc. VSF studentų teigia, kad modulio/dalyko tvarkaraštis yra aiškus ir pastovus.

 68 proc. VSF studentų teigia, kad studijas vykdančio padalinio administratorius pilnai suteikia paramą
ir pagalbą.

1.2-3 Darbdavių 
pasitenkinimas
Palyginamųjų duomenų nėra

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

 Modernizuojant VSF studentų specializacijos praktikų atlikimo tvarką ir dokumentacijos pildymą,
sudaryta darbo grupė, kuri parengė reikalingų išvykstant į praktikos vietas dokumentų formas, jas
pritaikant pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoms.



1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 
1.2. Nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

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
Įgyvendinta

 Maksimaliam terminui akredituotos visos (100
proc.) studijų programos.

1.2.1-2 Tarptautiniu lygiu 
pripažintos studijų programos, 
skaičius
Dalinai gyvendinta

 Antrosios pakopos studijų programa
„Gyvensenos medicina“ akredituota
Tarptautinėje gyvensenos medicinos taryboje
(International Board of Lifestyle Medicine).

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

 Ne seniau kaip prieš 3 metus atnaujinta 100
proc. studijų programų.

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

 46 pasirenkamieji dalykai lyderystės, valdymo 
bei kitomis aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo temomis.

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

1.2.8-1 Studentų, 
dalyvaujančių užklasinėje 
veikloje, skaičius

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

 Visuomenės sveikatos studentų draugija vienija 20 studentų.

 Didžioji dalis Sveikatos psichologijos studentų dalyvauja Lietuvos
psichologijos studentų asociacijoje.

 VSF studentė Marija Aleksandraitytė tapo pirmąja projekto „TIPH
Global“ ambasadore iš Lietuvos. Projekto laikotarpiu ji atstovaus LSMU
ir skleis žinias apie visuomenės sveikatą Europos regione bei visame
pasaulyje.



1. Strateginė kryptis:
TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

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

1.3-1 Studentų 
pasitenkinimas
Įgyvendinta

 Fakulteto Studijų programų komitetai suorganizavo 17 susitikimų su studentais.

 Studentų pasitenkinimas studijų kokybe nuolat pristatomas ir aptariamas SPK posėdžiuose.

 Su studijas vykdančiais padaliniais aptartos bei spręstos kilusios mišraus mokymosi problemos.

 Atsižvelgiant į studentų pageidavimus, koreguoti studijų planai, pakeistas dėstomų dalykų eiliškumas.

 Visi dalykai perkelti į Moodle sistemą, atnaujinta medžiaga, sukurtos užduotys, testai, pridėta
papildomos literatūros studijavimui.

1.3-2 Dėstytojų 
pasitenkinimas
Neįgyvendinta

 Edukacinę kompetenciją kėlė 54 Fakulteto darbuotojai (47,8 proc.)
• -19,7 proc., lyginant su 2020 m.

1.3.4. Pritraukti 
geriausius dėstytojus 
pasinaudojant visomis 
finansavimo 
galimybėmis
Dalinai įgyvendinta

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

▪ Prof. Purnima S. Awasthi (Banaro Hindu universitetas (B.H.U.), 
Psichologijos katedra, Indija) skaitė nuotolines paskaitas studijų
programos „Sveikatos psichologija“ studentams.

1.4. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą Renginio formatas
Renginių 
skaičius

Organizatorių
skaičius

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

Konferencijos 5 23

Seminarai 6 26

Pamokos, paskaitos, mokymai 4 20

Minėjimai 3 14

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 5 4

Konkursai, protmūšiai, žygiai 3 10

Iš viso 26 97



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 kvartiliuose, 
skaičiaus santykis (proc.) su bendru mokslo straipsnių, 
publikuotų CA WOS duomenų bazės leidiniuose, skaičiumi
Įgyvendinta

 Paskelbti 89 straipsniai recenzuojamuose žurnaluose, iš jų 68 (76,4 
proc.) sudarė straipsniai leidiniuose, referuojamuose duomenų
bazėje Clarivate Analytics Web of Science, kurių cituojamumo
rodiklis didesnis už 0 pagal kvartilius pamečiui (2020 m.
atitinkamai 72 straipsniai, iš jų 62,5 proc. IF >0).

 23 straipsniai Q1 kvartiliuose (+27,8 proc.).

 39 straipsniai Q2 kvartiliuose (+116,7 proc.).

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

 Vienam mokslininko etatui tenka 0,93 publikacijos CA WOS 
leidiniuose su IF > 30 proc. nuo agreguoto rodiklio (aggregate 
impact factor) tai žurnalo kategorijai (2020 m. – 0,71).

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

VSF tyrėjai, aktyviausiai 2019–2021 m. publikavę 
vykdomų tyrimų rezultatus prestižiniuose 
tarptautiniuose žurnaluose

Eil. Nr. Mokslininkai
Straipsnių 

skaičius
Indeksų suma

13. Prof. habil. dr. Abdonas Tamošiūnas 32 3,054

20. Prof. dr. Janina Petkevičienė 22 2,581

35. Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė 15 2,103

43. Prof. dr. Ričardas Radišauskas 24 1,891

44. Prof. dr. Kastytis Šmigelskas 10 1,889

50. Doc. dr. Mindaugas Štelemėkas 15 1,706

52. Prof. dr. Dalia Lukšienė 18 1,636



Publikacijos SV
K

P
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K

SP
K
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D
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K
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o

*

Straipsniai Clarivate Analytics Journal Citation Reports sąrašo 

leidiniuose su citavimo rodikliu
16 44 10 13 5 35 123

Straipsniai DB Clarivate Analytics Web of Science be citavimo 

rodiklio 
1 1

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose 

kitose DB
5 4 4 2 3 4

24
Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 2

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos 

medžiagoje
1 1 1 3

Straipsniai mokslo populiarinimo leidinyje 1 1

Tezės Clarivate Analytics pagrindinių žurnalų sąrašo leidiniuose 1 2 1 3 7

Tezės tarptautinėse duomenų bazėse 1 1

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose 7 4 24 6 14 55

Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose 3 3 1 6 13

Disertacijos, disertacijų santraukos 1 2 3

Kita studijų literatūra 1 1

Parengtos mokslo darbų apžvalgos ir mokslo sklaidos publikacijos 1 1

Mokomosios knygos 1 1 2

Monografija 1 1

Iš viso 34 60 40 18 18 66 236

FAKULTETO PUBLIKACIJOS

*Bendras Fakulteto publikacijų skaičius yra mažesnis už suminį padalinių rodiklį, nes dalis autorių dirba keliuose padaliniuose.



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
Įgyvendinta

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

 Vykdyta 17 nacionalinių mokslo projektų.
 Nacionaliniams projektams 2021 m. gautas finansavimas –

402811,25 Eur (25,5 proc. nuo Fakultetui 2021 metais skirtų 
valstybės biudžeto lėšų).

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 18 tarptautinių mokslo projektų.
 Tarptautiniams projektams 2021 m. gautas finansavimas –

27401,21 Eur (1,7 proc. nuo Fakultetui 2021 metais skirtų 
valstybės biudžeto lėšų).

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



Eil. Nr. FAKULTETE VYKDYTI NACIONALINIAI PROJEKTAI Trukmė

1. Kauno miesto gyventojų atsitiktinės imties sveikatos tyrimas Nuo 2018 m.

2.
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektas „Neapskaitytų tabako gaminių vartojimo tendencijos
Lietuvoje“

2018 – 2021

3. „Šeimos ir vaiko gerovę užtikrinančių biopsichosocialinių paslaugų plėtros stebėsena“ 2019 - 2021

4.
„Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų 
paslaugų kokybės plėtra“

2019 – 2021

5. „Onkologinių ligų atrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose“ 2019 – 2022

6. „Lėtinės ligos ir jų rizikos veiksniai suaugusių žmonių populiacijoje“ 2019 – 2022

7. „Adaptuoto ir išplėsto Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ 2019 – 2022

8. ERASMUS+ SPRING projektas „Medicinos ir sveikatos studijų vertinimo priemonių ir tikslų sukūrimas“ 2019 – 2022

9.
„Sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančių asmenų orumo gyvenimo pabaigoje užtikrinimas Lietuvoje:
sampratos, lūkesčiai, galimybės ir kliūtys“ (LMT programa „Gerovės visuomenė“)

Nuo 2020 m.

10.
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektas „Sveikatos priežiūros modelio su integruota gyvensenos medicinos
intervencija taikymas pacientams, sergantiems 2 ir daugiau ligomis“ (SAM, UAB AltaMedica)

2020 – 2021

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



Eil. Nr. FAKULTETE VYKDYTI NACIONALINIAI PROJEKTAI Trukmė

11. „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ 2020 – 2022

12. „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra“ (TELELISPA) 2020 – 2022

13.
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas projektas „Lietuvos gyventojų elektroninių
cigarečių ir naujoviškų bedūmių kaitinamojo tabako gaminių vartojimo paplitimo ir vartojimo įpročių tyrimas”

2020 – 2022

14. „Klimato kaitos padarinių poveikis gyventojų sveikatai” 2020 – 2022

15.
ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, 
didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“

2021-2022

16. „Alkoholio vartojimo daromos ekonominės žalos sveikatai vertinimas“ (NTAKD užsakomasis tyrimas) 2021 m.

17. „Įtraukusis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: vaikų elgesio valdymo modeliavimas“, finansuojamas ES ir LMT 2021 m.

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



Eil. Nr. FAKULTETE VYKDYTI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI Trukmė

1. „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) Nuo 1994 m.

2. Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas COSI (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative) Nuo 2008 m.

3.
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.

4. „European Observatory on Health Systems and Policies“ (HSPM) Nuo 2014 m.

5.
„Investigation of interactions between the Earth's magnetic field variations and Human and animal health and
behavior“

Nuo 2014 m.

6.
Bendradarbiaujant su Roterdamo universitetu, nuo 2003 m. vykdomi tęstiniai mirtingumo netolygumų tyrimai:
„Tackling Health Inequalities in Europe: an Integrated Approach“ LIFEPATH

Nuo 2016 m.

7. EK „HORIZONTAS 2020" „Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva" (HBM4EU) 2017 – 2021

8. „Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą“ 2019 – 2021

9.
Pasaulio banko finansuojamas LSMU ir Kazachstano Nacionalinio S. D. Asfendiyarovo vardo medicinos universiteto
(KazNMU) partnerystės projektas

2019 – 2021

10.
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

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



Eil. Nr. FAKULTETE VYKDYTI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI Trukmė

11. „Social Health Insurance“ (Strategic partnership for development of academic system of healthcare and science) 2019 – 2021

12. ERASMUS+ SPRING projektas „Medicinos ir sveikatos studijų vertinimo priemonių ir tikslų sukūrimas“ 2019 - 2022

13.
COVIDiet – projektas, koordinuojamas Granados universiteto, siekiant išsiaiškinti įvairių šalių gyventojų mitybos
įpročių pokyčius karantino metu

2020 – 2021

14.
AgeFLAG Project „Roadmap to improve the health and well-being of the ageing population in the Baltic Sea
Region“

2020 – 2021

15.
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektas. 3Q vaikų sveikatos ugdymo studija (užsakovas - VŠĮ „Mairam
Wellness Institute“) – intervencijos rezultatų analizė

2020 – 2021

16.
Projektas su partneriais „Towards elimination of cervical cancer: intelligent and personalized solutions for cancer
screening”

Nuo 2020 m. 

17.
„Alkoholio kontrolės politikos poveikio įvertinimas sergamumui ir mirtingumui Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse“.
Projektas finansuojamas JAV Nacionalinių sveikatos institutų Nacionalinio piktnaudžiavimo alkoholiu ir
alkoholizmo instituto

2020 – 2025

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

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 
Įgyvendinta

2.3.1-3 Atnaujintos 
doktorantūros 
studijų dalykų 
programos

 Kasmet atnaujinamas doktorantūros studijų dalykų turinys.

 Doktorantų skaičius – 9 (2021-12-31).
 Apgintų disertacijų skaičius – 3.
 Iki 2022 m. galo disertacijas gins 4 doktorantai.
 Doktorantūros efektyvumo rodiklis – 60 proc. (-26,0 proc., lyginant su 2020 m.)

2.5. Skatinti mokslo žinių komercializavimą

2.5.5. Inicijuoti ir 
vykdyti bendrus 
mokslo ir verslo 
projektus
Įgyvendinta

 Vykdyti 3 užsakomieji moksliniai tyrimai (-40,0 proc.):

• „Sveikatos priežiūros modelio su integruota gyvensenos medicinos intervencija taikymas 
pacientams, sergantiems 2 ir daugiau ligomis“ (SAM, UAB AltaMedica);

• „3Q vaikų sveikatos ugdymo studija“ – intervencijos rezultatų analizė (užsakovas - VŠĮ „Mairam
Wellness Institute“);

• „Alkoholio vartojimo daromos ekonominės žalos sveikatai vertinimas“ (NTAKD užsakomasis 
tyrimas).

 Fakulteto atstovas dalyvauja bendruose LSMU ir verslo projektuose:

• „Funkcinių mineralinių gėrimų su aktyviaisiais ingredientais tyrimas“;

• „Funkcinių gėrimų su augalinės kilmės aktyviaisiais ingredientais tyrimas“.



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 Fakulteto 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

 Anglų kalba pradėta vykdyti papildomųjų studijų programa anglų kalba „Public Health“.
 Vykdytos dvigubo diplomo studijos su Mastrichto universitetu (Nyderlandai).

 Studijas sėkmingai baigė ir dvigubą diplomą įgijo 3 magistrantės.

 Anglų kalba Fakultete vykdomos 6 studijų programos (75,0 proc.).

Visuomenės sveikatos vadyba
Taikomoji visuomenės sveikata

Governance and Leadership in 
European Public Health



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3.1. Įvertinti 
studijų programų 
užsienio kalba 
paklausą bei didinti 
pasiūlą
Įgyvendinta

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

 Pirmojoje studijų pakopoje studijuoja 273 studentai, iš jų 12 (4,4 proc.) užsienio
studentų (+41,7 proc.).

 Antrojoje studijų pakopoje studijuoja 244 studentai, iš jų 26 (10,7 proc.) užsienio
studentai (+7,7 proc.).

 Trečiojoje studijų pakopoje užsienio studentų nėra.

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

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

 Pagal Erasmus+ mainų programą dėstymui atvyko 10 užsienio dėstytojų,
mokymams – 1 užsienio dėstytojas.
• Užsienio dėstytojų, dalyvavusių studijų procese dalis nuo viso akademinio

personalo – 12,9 proc. (+75,0 proc.).

 Pasirašyta nauja mainų sutartis su Saragosos San Jorge universitetu (Ispanija).
 Papildyta mainų sutartis su Barselonos Laisvuoju universitetu (Ispanija) – numatyti 

ne tik dėstytojų, bet ir studentų mainai.

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

 Dalinėse studijose pagal mainų programas studijavo 8 studentai – 1,6 proc. iš visų
Fakulteto studentų (+37,5 proc.).

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 



3.3. Plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą 

3.3.3. Skatinti 
studentų ir 
dėstytojų 
tarptautinį 
judumą
Dalinai 
įgyvendinta

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

 Dalinių mainų studijų programose studijavo 3 užsienio šalių studentai
(0,6 proc. iš visų Fakulteto studentų).

 -50,0 proc., lyginant su 2020 m.

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

 Dalinių mainų studijų programose dėstė 10 dėstytojų (11,8 proc. iš visų
Fakulteto dėstytojų).

 +70,0 proc., lyginant su 2020 m.

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

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

3.3.4-1 Bendrų lietuvių ir užsienio 
studentų grupių skaičius

 Pasirenkamasis dalykas „Global Health“ trečius metus siūlytas kartu
Visuomenės sveikatos vadybos lietuvių ir Taikomosios visuomenės
sveikatos užsienio magistrantams.

3. Strateginė plėtros kryptis:
TARPTAUTIŠKAS UNIVERSITETAS 



4.1. Ugdyti sveiką Universiteto bendruomenę

4.1-2 Dalyvavimas uždavinio veiklose 
ir pasitenkinimas
Įgyvendinta

 Visuomenės sveikatos studentų draugija organizavo teorinę – praktinę konferenciją
„Sveikatos politika globalizacijos kontekste“ bei 5 renginius, skirtus Universiteto
bendruomenės sveikatinimui. Renginiuose dalyvavo 250 bendruomenės narių.

 Lietuvos psichologijos studentų asociacija kartu su Sveikatos psichologijos studentais
organizavo konferenciją „(Ne)valgymas. Susidorojimas su emociniais sunkumais?“.

 VSSD iniciatyva išleistas informacinis leidinys moksleiviams „Dažniausiai užduodami
klausimai (DUK) apie koronavirusinę infekciją“.

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

4.1.2. Įkurti 
Psichologinės 
gerovės centrą
Įgyvendinta

4.1.2-1 
Psichologinės 
gerovės centro 
paslaugomis 
besinaudojanči
ų darbuotojų ir 
studentų 
skaičius

 Sėkmingai veikia Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras:

• Psichologinės paramos ir pagalbos paslaugas teikia 4 psichologės;
• Psichologinės konsultacijos pradėtos teikti Universiteto akademiniam bei

administraciniam personalui;
• Per 2021 metus suteiktos 599 psichologinės konsultacijos, rūpintasi daugiau nei

dešimties krizę išgyvenančių asmenų atvejų vadyba, surengti 38 psichologinių grupių
susitikimai, organizuota 11 į psichikos sveikatos stiprinimą nukreiptų psichoedukacinių
renginių.

 Metų pabaigoje VSF galutinai įrengtas psichologinio konsultavimo kabinetas, užtikrinantis
besikreipiančių LSMU bendruomenės narių komfortą gaunamų paslaugų metu.

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

4.2.1-1 Seminarų, mokymų 
bei konferencijų dalyvių 
skaičius

 Organizuoti 23 (+4,5 proc.) sveikatos stiprinimui bei ligų profilaktikai 
skirti seminarai, mokymai, konferencijos bei kiti renginiai, kuriuose 
dalyvavo 3908 asmenys (+92,5 proc.).

 Tęstas bendradarbiavimas su Europos Visuomenės sveikatos mokyklų 
asociacijos „ASPHER“ kampanija „Tai visuomenės sveikata“ („This is 
Public Health“).

 Bioetikos katedra dalyvavo globaliame projekte „Visuomenės sveikata 
kasdieniame gyvenime: kuriame ateities sveikatą čia ir dabar (Public
Health in Daily Life: Creating the Future Health Here and Now).

 Fakulteto dėstytojai organizavo įvairius seminarus, paskaitas, skaitė 
pranešimus, dalyvavo radijo ir televizijos laidose.

 Dalyvauta LSMU gimnazijos mokiniams skirtame renginyje „Sveikatos 
ugdymo diena“.



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.

 Atlikta preliminari gimnazijos moksleivių gyvensenos ir sveikatos 
tyrimo duomenų, surinktų 2020 m., 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.

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

 Remiantis 2019 m. sukurta sveikos gyvensenos formavimo metodika, 
LSMUG „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.

 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

 Aktyviai dalyvaujama ekspertinėje Seimo sveikatos reikalų komiteto, LR SAM darbo grupių 
bei kitoje teisės aktų rengimo veikloje – pateikta 20 siūlymų aktualiais visuomenės 
sveikatos, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, teisės aktų keitimo, atnaujinimo 
arba inicijavimo klausimais (-42,9 proc.).

 3 fakulteto atstovai - Ekspertų tarybos, skirtos COVID-19 pandemijos valdymui prie LRV,
nariai.

 2 fakulteto atstovai - Nacionalinės sveikatos tarybos nariai.
 2 Fakulteto atstovai yra LR Prezidento G. Nausėdos iniciatyva suformuotos COVID-19

pandemijos valdymo ekspertų grupės – Sveikatos ekspertų tarybos nariai.
 3 Fakulteto atstovai yra Lietuvos profesinės sveikatos specialistų draugijos nariai.
 2 Fakulteto atstovai yra Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto ekspertai.
 2 Fakulteto atstovai yra Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nariai bei 1 – šios

komisijos pirmininkas.
 1 Fakulteto atstovas yra Lietuvos biomedicinių tyrimų ekspertų grupės narys.
 1 Fakulteto atstovas yra Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos prezidentas.
 1 Fakulteto atstovas yra Kauno apskrities Antimikrobinio atsparumo valdymo grupės

narys.
 1 Fakulteto atstovas yra Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinės sąjungos valdybos narys.

 1 Fakulteto atstovas yra European Association of Public Health (EUPHA) narys.
 1 Fakulteto atstovas yra European Accreditation Agency for Public Health Education

(APHEA) narys.
 1 Fakulteto atstovas yra Association of Schools of Public Health of the European Region

(ASPHER) direktorių tarybos narys.

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

 Kasmetinis dėstytojų ir studentų renginys „Gal arbatos?“.

 Mokslo metų pradžios ir pabaigos, kalėdiniai Fakulteto katedrų bei Fakulteto
bendruomenės renginiai, išvykos.

 PMK lekt. dr. V. 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

 Studijų programų komitetai organizavo 17 studentų, absolventų ir socialinių bei
verslo partnerių susitikimų, skirtų studijų programų aktualijoms aptarti.

 Organizuotos Fakulteto studijų programų pirmakursių sutiktuvės ir absolventų
išlydėtuvės.



5.2. Ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę

5.2.2. Organizuoti 
vadovavimo ir lyderystės 
mokymus studentams 
bei darbuotojams
Įgyvendinta

5.2.2-1 
Organizuotų 
mokymų skaičius

 Organizuoti seminarai/mokymai vadovavimo ir lyderystės temomis Fakulteto
studentams bei darbuotojams:

 „Komandinis darbas – iššūkis ar galimybė tobulėti“.
 „Komanda – sėkmingo mokymosi garantas”.
 „Emocijos ir streso valdymas”.
 „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
Įgyvendinta

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

 Fakultete vyko:
• 5 konferencijos, iš kurių 1 – tarptautinė;
• 5 seminarai sveikatinimo temomis visuomenei;
• Europos visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos inicijuota kampanija „This

is Public Health“.
 Fakultetas dalyvavo LSMU „Atvirų durų dienoje“.

5.3.3. Skatinti saugoti 
gamtinius ir taupyti 
energijos išteklius
Įgyvendinta

5.3.3-1 Atliekų 
rūšiavimas

 Fakultete sukurta vieta kaupti depozitinę tarą, už kurią gauti pinigai skiriami
studentų laisvalaikiui.

 Fakultete yra specialūs konteineriai, skirti rūšiuoti popieriaus ir plastiko
atliekoms bei baterijoms ir galvaniniams elementams.



SVARBIOS PSO PROGRAMOS VEIKLOS TĘSIAMOS: ĮKURTA CINDI ASOCIACIJA





„Kauno dienos“ studijoje – prof. R. Kalėdienė: 
išsilavinę žmonės gyvena 10 metų ilgiau

Mindaugas Stankūnas: visuomenės sveikata buvo podukros vietoje

Prof. M. Stankūnui įteiktas 
apdovanojimas - Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžius - už indėlį 
valdant pandemiją

„Kauno dienos“ studija: 
pasitikrinkite, ar jūs jau 
priklausomas nuo 
socialinių tinklų



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

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

 Pradėta įgyvendinti gretutinių „Visuomenės sveikatos“ studijų programa.

 Patobulintos II pakopos studijų programos „Taikomoji visuomenės sveikata“ ir
„Gyvensenos medicina“.

10.2.1. Atlikti tikslinių 
grupių apklausas ir 
ekspertinį vertinimą
Dalinai įgyvendinta

10.2.1-1 Atlikta 
analizė

 Vykdytos diskusijos su darbdaviais – darbdavių lūkesčius atitinkančių specialistų
poreikių analizė ir aptarimas.

Būtinos sąlygos: 
EFEKTYVI RINKODARA IR KOMUNIKACIJA 



Nestabilus ir mažėjantis studentų skaičius kai kuriose studijų programose

 Sunkiai prognozuojamas pandemijos poveikis studentų skaičiams
 Nepalanki Lietuvos demografinė situacija
 Visuomenės sveikatos specialybė nėra patraukli ir prioritetinė sveikatos priežiūros sistemoje
 Kintantys visuomenės prioritetai
 Konkurencija su kitais universitetais

Apibendrinimas
PAGRINDINIAI IŠŠŪKIAI

Lyderystės stambiuose tarptautiniuose mokslo projektuose stoka

 Populiacinių tyrimų atlikimas tapo sudėtingesnis ne tik dėl griežtėjančios asmens duomenų apsaugos, bet ir dėl COVID-19 
pandemijos

 Kinta visuomenės sveikatos mokslo prioritetai. Tai atveria ir naujas galimybes

Užsakomųjų tyrimų stoka

 Nepakankama padalinių ir darbuotojų finansinė motyvacija atlikti tyrimus

Nepakankamas doktorantūros efektyvumas

 Nepakankama kai kurių doktorantų motyvacija
 Nepakankama supervizija ir doktorantūros proceso valdymas padaliniuose

Jaunų gabių dėstytojų bei mokslininkų pritraukimas 

 Fakultete nėra užsienio doktorantų

Užsienio dėstytojų pritraukimas

 Nėra įdarbintų užsienio dėstytojų



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

 Studijų programų nuolatinis adaptavimas bei naujų programų kūrimas, atsižvelgiant į kintančią epidemiologinę situaciją bei 
visuomenės poreikius:

• Modernių studijų formų (nuotolinių, mišrių) diegimas visose studijų programose
• Nerentabilių studijų programų peržiūra ir konsolidavimas

 Aktyvi ir koordinuota visų Universiteto padalinių veikla, viešinant studijų programas, orientuota į tikslines grupes.

Mokslinio potencialo stiprinimas

 Fakulteto padalinių didesnė integracija moksliniuose projektuose
 Naujų mokslo projektų (nacionalinių ir tarptautinių) inicijavimas bei lyderystė, projektinių lėšų pritraukimas, atsižvelgiant į 

kintančius poreikius bei prioritetus
 Dalyvavimas ir lyderystė visuomenės sveikatos mokslo tyrimo metodikų kūrime
 Didžiausias dėmesys publikacijų rengimui CA WOS duomenų bazės leidiniuose, priskiriamuose Q1 kvartiliui
 Doktorantūrų proceso griežtesnis stebėjimas ir vertinimas
 Mokslininkų skatinimas vykti į podoktorantūrines stažuotesTarptautiškumo skatinimas 

 Naujų tarptautinio bendradarbiavimo formų paieška ir 
įgyvendinimas

 Naujų studijų programų anglų kalba kūrimas
 Jungtinių, dvigubo diplomo programų su užsienio 

universitetais plėtra
 Užsienio studentų pritraukimas

 Dėstytojų tarptautiniai mainai
 Užsienio dėstytojų pritraukimas 
 Didesnio darbuotojų skaičiaus įtraukimas į tarptautinius 

projektus

Partnerystės su asmens sveikatos priežiūros bei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis stiprinimas

 Studentų praktikų plėtra
 Užsakomųjų tyrimų atlikimas
 Asmenų, dirbančių praktinį darbą, aktyvesnis įtraukimas į studijų procesą

Intensyvus darbas sveikatos politikos srityje, stiprinant visuomenės sveikatos specialistų, psichologų, sveikatos 
vadybininkų, gyvensenos medicinos specialistų pozicijas sveikatos priežiūros sistemoje.
Dalyvavimas ekspertinėje veikloje, susijusioje su  visuomenės sveikatos iššūkiais.

PLĖTROS PRIORITETAI
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