
 

 

PATVIRTINTA 

Sveikatos priežiūros Fakulteto tarybos  

2015-09-17 posėdyje (protokolas Nr. S4-10) 

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

2015/2016 m. m. 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys 

Žmoniškieji ištekliai 

 

1. Fakulteto tarybos  2015/2016 m. m veiklos  

prioritetinių krypčių ir veiklos plano svarstymas. 

Patvirtintos Fakulteto tarybos 2015/2016 m. 

m. prioritetinės veiklos ir posėdžių planas. 

2015 m. rugsėjis Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė 

 

Fakulteto tarybos 

nariai 

2. 1. Fakulteto atnaujinto 2014-2016 m. strateginio 

veiklos plano pristatymas ir svarstymas 

 

 

Patvirtintas ir pateiktas Fakulteto 

bendruomenei  atnaujintas  Fakulteto 2014-

2016 m. strateginis veiklos planas,  

 

2015 m. spalis Fakulteto dekanė  

G. Gerikaitė 

Fakulteto tarybos 

nariai, Fakulteto 

administracija 

 

3. Renginiai, skirti Tarptautinei studentų dienai:  

 Tarptautinės studentų dienos šventimas 

Fakultete,  

 Apvaliojo stalo diskusija „Fakulteto studentų 

pasiekimai ir lūkesčiai“ . Dalyvauja Fakulteto 

Studentų atstovybė ir Fakulteto taryba  

Numatytos priemonės, gerinančios studentų 

studijų pasiekimus, Fakulteto bendruomenės 

bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes. 

2015 m. lapkritis Tarybos pirmininkė 

 L. Leščinskienė  

Fakulteto tarybos nariai  

L. Vaičiulis, L. Gineitytė 

Fakulteto tarybos 

nariai, 

Fakulteto Studentų 

atstovybė, 

SMD veiklą 

kuruojantys dėstytojai 

4. 1.  Diskusija - studentų, Kolegijos praktikų vadovų 

ir įmonių praktikų vadovų atsiliepimai apie 

studentų praktikų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

 

 

 

 

2. Tradiciniai Kalėdiniai renginiai 

1. Numatytos priemonės studentų praktikų 

rezultatų gerinimui. 

 

 

 

 

 

2. Puoselėjamos Fakulteto bendruomenės 

kultūrinės tradicijos 

2015 m. gruodis 1. Fakulteto tarybos nariai:  

I. Skirmantaitė, A. Čepienė,  

J. Andrulienė, L. Vaičiulis 

 

 

 

 

2. Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė,  

nariai A. Čepienė, L.Vaičiulis, 

I. Skirmantaitė 

 

Fakulteto tarybos 

nariai,  

Fakulteto ir įmonių 

praktikų vadovų visų 

studijų  programų 

komitetų atstovai  

 

2. Fakulteto tarybos 

nariai, Fakulteto 

Studentų atstovybė, 

Fakulteto 

bendruomenė 

5.  Atnaujintos Socialinio darbo studijų programos 

pristatymas ir svarstymas (planuojama pusiau 

modulinė  studijų programa su trimis 

pasirenkamaisiais alternatyviais moduliais) 

Iš esmės atnaujinta studijų programa 

pateikiama svarstymui Akademinėje taryboje. 

 

 

2016 m. sausis Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė 

Naujos studijų programos 

rengimo grupės vadovas 

Fakulteto tarybos 

nariai, 

studijų programos 

atnaujinimo grupė 



 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys 

Žmoniškieji ištekliai 

 

 

2. Burnos higienos, Kineziterapijos, Bendrosios 

praktikos slaugos studijų programų tobulinimo 

planų pagal išorinio vertinimo ekspertų 

rekomendacijas tvirtinimas 

3. Dėstytojų, dirbančių tik 2015-2016 m. m. rudens 

semestre, mokslinio ir metodinio darbo pagal 

individualius dėstytojų veiklos planus ir veiklos 

ataskaitas vertinimo rezultatus svarstymas. 

 

 

2. Patvirtinti  Burnos higienos, 

Kineziterapijos, Bendrosios praktikos slaugos 

studijų programų tobulinimo pagal išorinio 

vertinimo ekspertų rekomendacijas planai 

3. Patvirtinti dėstytojų, dirbančių tik 2015-

2016 m. m. rudens semestre, mokslinio ir 

metodinio darbo pagal individualius dėstytojų 

veiklos planus ir veiklos ataskaitas rezultatai. 

 

 

Studijų programų komitetų 

pirmininkai 

 

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

 

 

 

6. 1. Fakulteto dekano teikiamos 2015 m. veiklos 

ataskaitos svarstymas. 

 

2. Fakulteto 2016 metų veiklos plano projekto 

svarstymas. 

1. Patvirtinta Fakulteto dekano 2015 m. 

veiklos ataskaita. 

 

2. Patvirtintas fakulteto 2016 metų veiklos 

planas. 

 

2016 m. vasaris Dekanė G. Gerikaitė 

 

 

Dekanė G. Gerikaitė 

 

Fakulteto 

bendruomenė 

 

Fakulteto 

bendruomenė 

7. 1. Fakulteto pedagoginio personalo veiklos 

rezultatų per kadenciją vertinimas. 

 

 

 

2. Atnaujintų pagal studijų krypčių aprašus ir 

ekspertų rekomendacijas Kineziterapijos studijų 

programos svarstymas 

 

 

 

3. Socialinio darbo studijų programos ekspertų 

rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitos 

svarstymas 

1. Patvirtinti dėstytojų veiklos  per kadenciją 

rezultatai ir teikiami Kolegijos atestacijos ir 

konkurso komisijai. 

 

 

2. Atnaujinta Kineziterapijos studijų programa 

teikiamos svarstymui Akademinėje taryboje 

 

 

 

 

3. Viešinama Socialinio darbo studijų 

programos ekspertų rekomendacijų 

įgyvendinimo pažangos ataskaita 

2016 m. kovas 1. Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė 

Katedrų vedėjai 

 

 

2. Kineziterapijos studijų 

programos atnaujinimo grupės 

vadovas 

 

 

 

3. Socialinio darbo studijų 

programos komiteto 

pirmininkas 

 

1. Fakulteto tarybos 

nariai, dėstytojai, 

dalyvaujantys 

atestacijoje, Katedrų 

vedėjai 

2. Fakulteto tarybos 

nariai, Kineziterapijos 

studijų programos 

atnaujinimo grupių 

nariai 

 

3. Fakulteto tarybos 

nariai, Socialinio darbo 

studijų programos 

komiteto pirmininkas 

 

8.  Atnaujintų pagal studijų krypčių aprašus ir ekspertų 

rekomendacijas Bendrosios praktikos slaugos ir 

Burnos higienos studijų programų svarstymas 

Atnaujintos Bendrosios praktikos slaugos ir 

Burnos higienos studijų programos teikiamos 

svarstymui Akademinėje taryboje 

2016 m. balandis Bendrosios praktikos slaugos 

ir Burnos higienos studijų 

programų atnaujinimo grupių 

vadovai 

Fakulteto tarybos 

nariai  

Bendrosios praktikos 

slaugos ir Burnos 

higienos studijų 

programų atnaujinimo 

grupių nariai 



 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys 

Žmoniškieji ištekliai 

 

9.  Kosmetologijos, Kineziterapijos, Burnos higienos 

studijų programų tobulinimo planų įgyvendinimo 

ataskaitos aptarimas 

Viešinama Kosmetologijos, Kineziterapijos, 

Burnos higienos studijų programų tobulinimo 

planų įgyvendinimo ataskaita 

2016 m. gegužė Kosmetologijos, 

Kineziterapijos ir Burnos 

higienos studijų programų 

komitetų pirmininkai 

Fakulteto tarybos 

nariai  

Kosmetologijos, 

Kineziterapijos ir 

Burnos higienos 

studijų programų 

komitetų pirmininkai 

10. 1. Dėstytojų mokslinio ir metodinio darbo pagal 

individualius dėstytojų veiklos planus ir veiklos 

ataskaitas vertinimo rezultatus svarstymas. 

 

 

2. Fakulteto tarybos 2015-2016 m.  m. veiklos 

ataskaitos svarstymas. 

 

 

3. Studijų grafikų 2016-2017 m. m. tvirtinimas 

 

 

3. Mokslo metų užbaigimo renginys 

1. Patvirtinti dėstytojų mokslinio ir metodinio 

darbo pagal individualius dėstytojų veiklos 

planus ir veiklos ataskaitas vertinimo 

rezultatai. 

 

2. Patvirtinta 2015-2016 m.  m. Fakulteto 

tarybos veiklos ataskaita. 

 

 

3. Patvirtinti 2016-2017 m. m. studijų grafikai 

 

 

3. Puoselėjamos Fakulteto bendruomenės 

kultūrinės tradicijos 

2016 m. birželis 

 

 

 

Biomedicinos mokslų, 

Reabilitacijos, Socialinio 

darbo katedrų vedėjai 

 

 

Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė  

 

 

Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė 

 

Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė,  

nariai N. Vaitiekeinė,  

Z. Jasevičienė 

 

Fakulteto tarybos 

nariai  

 

 

 

Fakulteto tarybos 

nariai, Fakulteto 

bendruomenė 

 

Fakulteto tarybos 

nariai 

 

Fakulteto tarybos 

nariai, Fakulteto 

bendruomenė 

 

 

 

Fakulteto tarybos pirmininkė                                       Laima Leščinskienė 


