LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
MEDICINOS FAKULTETAS
Medicinos studijų programos komiteto 2016-2017 mokslo metų veiklos ataskaita
Eil.nr.

1.
2.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas

Vykdytojai

SPK veiklos plano parengimas ir patvirtinimas

Iki 2016-10-01

Asta Baranauskaitė

Studijų programos eigos ir studentų pasiekimų
vertinimo rezultatų analizė

Iki 2017-06-30

SPK

Įvykdymas

Pristatyta Medicinos fakulteto dekanui
Nuolat analizuojamos studentų pastabos ir
siūlymai apie studijų kokybę, dalykų
trukmę ir turinį, vertinimo procesą,
svarstomi SPK posėdžiuose, siūlymai
teikiami padaliniams.
Kartu
su
Radiologijos
klinika
ir
Visuomenės sveikatos modulio I dalies
dėstytojais išsamiai išnagrinėtos studijų
kokybės problemos, studentų anoniminių
apklausų rezultatai, pateikti pasiūlymai
padaliniams dėl problemų sprendimo ir
trūkumų pašalinimo.
Kartu su MF Dekanatu, ir SA bei
programos studentų atstovais aptarti
2015/2016m.m. pavasario semestro ir
2016/2017m.m. rudens semestro rezultatai.
Aptarta programos baigiamųjų egzaminų

organizavimo tvarka, pasiūlymai dėl jų
organizavimo pagerinimo.
Analizuojama baigiamųjų magistro darbų
rengimo tvarka ir organizavimas, pateikti
pasiūlymai dėl patobulinimo. Aptarti BMD
gynimo rezultatai.
Aptartas trijų profilinių klinikų studijų
infrastruktūros
pagerinimo
klausimas,
pateikti pasiūlymai.
Atnaujintas ir patvirtintas Fakulteto
Taryboje Baigiamojo magistro darbo
reglamentas
Kartu su Dekanatu organizuotas BMD temų
pateikimas ir paskirstymas studentams
Organizuotas
Medicinos
klinikinės
praktikos egzaminas, aptarti rezultatai,
pateikti pasiūlymai dėl tobulinimo. OSKE
organizavimo patirties sklaida dviejų
LSMU fakultetų dėstytojams.
Atnaujintas ir patvirtintas Fakulteto
Taryboje Medicinos klinikinės praktikos
dienynas
3.

Studijų programos „Medicina“ ir ‚Medicina
užsienio kalba“ plano parengimas ir
patvirtinimas

Iki 2016-11-01

SPK

Pristatyta Medicinos fakulteto Tarybai,
patvirtinta LSMU Senate.
Patvirtintos dviejų naujų pasirenkamųjų

dalykų programos.
Patvirtinti pakeitimai trijų privalomųjų
modulių aprašuose.
4.

Studijų programų studentų apklausų aptarimas
ir analizė

Iki 2017-06-30

SPK

Aptarti studentų apklausų rezultatai.
Pateikti pasiūlymai profilinių klinikų
vadovams, modulių vadovams dėl studijų
tobulinimo, atsižvelgiant į studentų
išreikštas pastabas ir problemas.
Organizuoti susitikimai su programos
studentais, išanalizuotos jų pastabos ir
pasiūlymai dėl programos, atsižvelgiant –
parengti pasiūlymai padaliniams.

5.

Dėstytojų edukacinės kompetencijos
tobulinimas

Iki 2017-06-30

SPK

Dėstytojai informuojami ir skatinami
dalyvauti
dėstytojų
edukacinės
kompetencijos tobulinimo renginiuose

6.

Studijų programos viešinimas , dalyvaujant
aukštojo mokslo mugėse, susitikimuose su
studentais, moksleiviais, atvirų durų
renginiuose

Iki 2017-06-30

SPK, fakulteto
prodekanai

Aukštųjų mokyklų mugė Kaune Žalgirio
arenoje, Vilniuje parodų ir kongresų centre
Litexpo, LSMU atvirų durų dienose,
mokyklose

