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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO  

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Nr. VSF8-3 

 

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 vasario 8 dieną, 9 valandą, posėdžio trukmė 1 valanda 28 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. Margiris Alesius, stud.; 

9. Gerda Kvitko, stud.; 

10. Danguolė Avižiuvienė, soc. partn.

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 10 (dėl techninių kliūčių tarybos narys Dovydas Švėgžda nedalyvavo posėdyje 

pilna apimtimi) 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 padalinių doktorantų rengimo paraiškų pristatymas ir 

svarstymas. 

2. Einamieji klausimai. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:   – 10 

Prieš:  – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Visuomenės sveikatos fakulteto padalinių doktorantų rengimo paraiškų 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 padalinių doktorantų rengimo paraiškų pristatymas 

ir svarstymas.  

VSF tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pristatė pirmąjį darbotvarkės klausimą ir pateikė 

doktorantūros paraiškos vertinimo anketas (toliau – anketos), kurios bus pildomos online režimu 
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posėdžio metu.  Doc. P. Vasilavičius supažindino VSF tarybos narius su anketų pildymo nustatymais ir 

pakvietė doktorantų rengimo paraiškų (toliau – paraiškų) teikėjus pristatyti savo paraiškas.  

Pirmoji paraišką pristatė prof. D. Antinienė, planuojamo darbo tema – „Psichikos sveikata 

Lietuvos aukštosiose mokyklose: psichosocialinių ir gyvensenos veiksnių analizė“. Prof. D. Antinienė 

pristatė temą ir atsakė į VSF tarybos narių pateiktus klausimus.  

Prof. R. Ustinavičienė pristatė planuojamą doktorantūros temą „Mokytojų psichosocialinių darbo 

aplinkos veiksnių sąsajos su stresu ir profesiniu perdegimu, subjektyvia sveikata bei gyvenimo kokybe 

Covid ir post-Covidiniu laikotarpiu“. Prof. R. Ustinavičienė atsakė į VSF tarybos narių pateiktus 

klausimus ir koregavo temos pavadinimą pagal jų siūlymą į „Mokytojų psichosocialinių darbo aplinkos 

veiksnių sąsajos su stresu ir profesiniu perdegimu, subjektyvia sveikata bei gyvenimo kokybe po-

Covidiniu laikotarpiu“. 

Sveikatos psichologijos katedros docentė A. Pranckevičienė pristatė temą „Migreninio tipo galvos 

skausmus patiriančių asmenų sensorinis jautrumas ir emocinės informacijos apdorojimas: sąsajos su 

simptomų sunkumu ir kryptys psichofiziologinėms intervencijoms“. Doc. A. Pranckevičienė akcentavo, 

jog ši tema užtikrintų eksperimentinės neurofiziologijos plėtrą fakultete, ką pabrėžė ir fakulteto dekanė 

prof. R. Kalėdienė. 

Sveikatos tyrimų instituto profesorius K. Šmigelskas pristatė planuojamą doktorantūros temą 

„Lietuvos moksleivių gyvensena ir psichikos sveikata Covid-19 sąlygomis“. Prof. K. Šmigelskas atsakė 

į fakulteto tarybos narių pateiktus klausimus apie temos aktualumą, poveikį visuomenės sveikatai bei 

šios tematikos tęstinumą. 

Prof. S. Sauliūnė pristatė Sveikatos vadybos katedros temą: „Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos veiklos, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pokyčiai Covid-19 pandemijos 

kontekste ir sistemos galimybės juos valdyti pandemijų metu“. Prof. R. Kalėdienė akcentavo šios temos 

praktinę reikšmę būsimųjų pandemijų valdymui.  

Pristačius doktorantūros temas, VSF tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius paragino balsuoti ir 

informavo, jog balsavimo rezultatus pateiks kiekvienam paraiškos teikėjui elektroniniu paštu.  

Nuo savo pateiktų paraiškų vertinimo nusišalino prof. R. Ustinavičienė (kaip temos vadovė) ir 

prof. K. Šmigelskas (vienos temos konsultantas, kitos temos vadovas).  

VSF tarybos pirmininkas doc. P. Vasilavičius pateikė paraiškų vertinimo balais rezultatus: 

1. Mokytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių sąsajos su stresu ir profesiniu perdegimu, 

subjektyvia sveikata bei gyvenimo kokybe po-Covidiniu laikotarpiu. – 4,7 balo. 

2. Psichikos sveikata Lietuvos aukštosiose mokyklose: psichosocialinių ir gyvensenos veiksnių 

analizė. – 4,44 balo. 

3. Migreninio tipo galvos skausmus patiriančių asmenų sensorinis jautrumas ir emocinės 

informacijos apdorojimas: sąsajos su simptomų sunkumu ir kryptys psichologinėms 

intervencijoms. – 4,24 balo. 

4. Lietuvos moksleivių gyvensena ir psichikos sveikata COVID-19 sąlygomis. – 4,56 balo. 

5. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos, teikiant asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, pokyčiai COVID-19 pandemijos kontekste ir sistemos galimybės juos valdyti 

pandemijų metu. – 4,63 balo. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:   – 10 

Prieš:  – 0 

Susilaikė: – 0 

Sprendimas priimtas. 
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SPRENDIMAS 1: Tvirtinti VSF padalinių pateiktas doktorantų rengimo paraiškas ir teikti jas Mokslo 

centrui bei studijų krypties komiteto vertinimui su sekančiais balais: 

1.1. Mokytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių sąsajos su stresu ir profesiniu perdegimu, 

subjektyvia sveikata bei gyvenimo kokybe po-Covidiniu laikotarpiu. – 4,7 balo. 

1.2. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos, teikiant asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, pokyčiai COVID-19 pandemijos kontekste ir sistemos galimybės juos valdyti 

pandemijų metu. – 4,63 balo. 

1.3. Lietuvos moksleivių gyvensena ir psichikos sveikata COVID-19 sąlygomis. – 4,56 balo. 

1.4. Psichikos sveikata Lietuvos aukštosiose mokyklose: psichosocialinių ir gyvensenos veiksnių 

analizė. – 4,44 balo. 

1.5. Migreninio tipo galvos skausmus patiriančių asmenų sensorinis jautrumas ir emocinės 

informacijos apdorojimas: sąsajos su simptomų sunkumu ir kryptys psichologinėms 

intervencijoms. – 4,24 balo. 

 

 

 

________________________________________ 

Posėdžio pirmininkas 

doc. Paulius Vasilavičius 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

prof. Rūta Ustinavičienė 

 


