LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
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SLAUGOS FAKULTETAS
Antrosios studijų pakopos „ SVEIKATINIMAS IR REABILITACIJA“ (SIR)
studijų programos komiteto (SPK) VEIKLOS PLANO TARPINĖ ATASKAITA už 2018/2019 m. m.
Veiklos sritys
Ataskaitos už SPK veiklą 2017/2018 m. m.
paruošimas ir SPK veiklos plano 2018/2019 m.
m. parengimas ir teikimas SF tarybai tvirtinti

Studijų programos eigos kontrolė:
1. Kartą per semestrą peržiūrėti studijų
programos eigą ir studentų pasiekimų
vertinimo rezultatus, esant reikalui inicijuoti
dalykų (modulių) tobulinimą.

Įgyvendinimo
terminas
Iki 2018 spalio mėn.
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Veiklos būklė/
Protokolo Nr.
Veikla įvykdyta. 2018-10-10 protokolo
Nr. SF-21-17. Patvirtinta SF tarybos
posėdyje 2018-10-16 protokolo Nr. SF9-7

1.1 2018-09-07 protokolo Nr. SF-21-01.
Svarstyta dviejų magistrančių
prašymas keisti specializaciją.
Prašymui nepritarta, nes pateikti
argumentai jau buvo žinomi iki stojant
ir renkantis specializacijas. Kadangi
šiemet, skirtingai nei praėjusiais metais,
stojantieji buvo priimami į antrosios
pakopos studijas, pagal bendrą
konkursinio balo eilę, taigi tokiu būdu
pažeidžiame kitų stojančiųjų galimybę
įstoti ar neįstoti į mūsų magistrantūrą.
Studijų komiteto nuomone, privaloma
laikytis bendrų priėmimo tvarkos
nuostatų.

1.2 2018-09-21 protokolo Nr. SF-21-11.
Gautas prašymas (2018.09.18) iš
LSMU SF Elgesio medicinos
klinikos svarstyti ir tvirtinti

pasirenkamąjį dalyką Įsisąmoninimu
grįstos kognityvinės ir elgesio
terapijos pagrindai”. Nėra aišku, kuo
šis dalykas skiriasi nuo tokio pat dalyko,
teikiamo pirmosios pakopos studijų
studentams. Negali būti du identiški
dalykai skirtingos pakopos studijose.
Nepritarta prašymui. Dalyko rengėjams
rekomenduojama koreguoti dalyko
aprašą ir teikti svarstyti pakartotinai.

2. Kartą per semestrą, organizuoti studijų eigos
aptarimą SPK su SA atstovais, studentais,
dėstytojais, programą vykdančių padalinių
atstovais, soc. partneriais apie iškilusias
problemas, siūlomus problemų sprendimo
būdus;
3. Kartą per semestrą organizuoti susitikimą
SPK, fakulteto dekanės, dėstytojų su
studentais.
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2.1 2019-02-14 protokolo Nr. SF-21-36.
Rudens semestro rezultatų aptarimas
SPK su studentais ir dėstytojais.
Dalyvavo 7 studentai (iš 42) ir 7
dėstytojai.
3.1 2018-09-05 protokolo Nr. SF-21-100
Susitikime su I kurso magistrantais
buvo pristatytas ir studijų
reglamentas, studentams akcentuota
Mokslo tiriamojo darbo ruošimo ir
vykdymo tvarka, terminų laikymasis.
Buvo rasti neatitikimai priimtų į
specializacijas studentų sąrašuose.
Nepažeidžiant LSMU priėmimo
taisyklių, rasti netikslumai
pakoreguoti pagal motyvaciniame
laiške pateiktus prašymus studijuoti
pasirinktoje specializacijoje. II kurso
magistrantams priminta apie
baigiamojo darbo baigimo terminus,
Rezultatų viešinimo galimybes.

Studijų programos kokybės užtikrinimas ir
vertinimas:
1. Studentų anoniminės apklausos apie
studijuojamus dalykus anketos turinio
peržiūra bei koregavimas, studentų atliktų
apklausų vertinimas.
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SPK, studentės

1.1 Atlikta II kurso studentų anketinės
apklausos apie rudens semestre
studijuotus dalykus analizė (2018 m.
gruodžio mėn.). Studentai labai gerai
įvertino pasirenkamuosius dalykus:
„Žmogiškieji santykiai“, „Verslumas
Biomedicinoje“, aptarta SPK
posėdyje 2019-02-11 protokolo Nr.
SF 21-35.
1.2 Atlikta I kurso studentų anketinės
apklausos apie rudens semestre
studijuotus dalykus analizė (2019 m.
vasario mėn.) ir aptarimas SPK
posėdyje 2019-02-11 protokolo Nr.
SF 21-35. Diskutuota apie tai, kad
vangus studentų įsitraukimas į
studijų programos komiteto
organizuojamus susitikimus.
Studentai įstoja iš kitų universitetų,
todėl būna skirtingas pirmosios
pakopos studijų žinių lygis. Skiriasi
net studentų motyvacija
specializacijose (pvz.
specializacijoje Sporto kineziterapija
didžioji dalis studentų motyvuoti,
nes yra dirbantys, taip pat studijų
procese turi galimybę pamatyti
sportinių traumų operacinį gydymą).

