PATVIRTINTA
Sveikatos priežiūros Fakulteto tarybos
2016-09-16 posėdyje (protokolas Nr. S4-11)
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO TARYBOS
VEIKLOS PLANAS
2016/2017 m. m.
Eil.
Nr.

Veiklos pobūdis

Laukiami rezultatai

Data

Atsakingi asmenys

Patvirtinti Žemaitijos kolegijos Telšių
skyriaus Socialinio darbo ir Muzikos
pedagogikos studijų programų studijų
grafikai

2016 m.
rugsėjo 16 d.

Tarybos pirmininkė
L. Leščinskienė

1.

Žemaitijos kolegijos Telšių skyriaus Socialinio
darbo ir Muzikos pedagogikos studijų programų
studijų grafikų tvirtinimas

2

Fakulteto tarybos 2016/2017 m. m veiklos
prioritetinių krypčių ir veiklos plano svarstymas.

Patvirtintos Fakulteto tarybos 2016/2017 m.
m. prioritetinės veiklos ir posėdžių planas.

2016 m.
rugsėjo 23 d.

Tarybos pirmininkė
L. Leščinskienė

Naujos studijų programos „Sveikas senėjimas ir
rekreacija“ poreikio tyrimo pristatymas ir diskusija
dėl naujos studijų programos rengimo

Priimtas nutarimas dėl naujos studijų
programos „Sveikas senėjimas ir rekreacija“
rengimo
Numatytos priemonės, gerinančios Fakulteto
bendruomenės bendravimo ir
bendradarbiavimo galimybes

2016 m.
rugsėjo 23 d.

Poreikio tyrimo darbinės
grupės vadovas
B. Gudinavičius
Tarybos nariai
L. Leščinskienė,
I. Skirmantaitė
Studentų atstovybės
pirmininkas L. Vaičiulis

3.

4.

5.

6.

7.

Renginiai, skirti Tarptautinei mokytojų dienai

Naujos studijų programos „Odontologinė priežiūra“
poreikio tyrimo pristatymas ir diskusija dėl naujos
studijų programos rengimo
Fakultete vykdomų studijų programų studijų
programų Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo
organizavimo ir vertinimo atnaujinto tvarkos aprašo
svarstymas
Renginiai, skirti Tarptautinei studentų dienai:
 Studentų rytinis pasveikinimas
 Apvaliojo stalo diskusija „Dirbantis studentas
– kas gali studentui padėti suderinti studijas su
darbu“
 Tradicinis fotokonkusas „Vasaros gamtos ir
jausmų gaivalai“

2016 m.
spalio 5 d.

Priimtas nutarimas dėl naujos studijų
programos „Odontologinė priežiūra“ rengimo

2016 m.
spalio 7 d.

Patvirtintas ir aprašas ir teikiamas svarstymui
Akademinėje taryboje

2016 m.
spalio 28 d.

Numatytos priemonės, gerinančios studentų
studijų pasiekimus, Fakulteto bendruomenės
bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes.

2016 m.
lapkričio 17 d.

Žmoniškieji ištekliai
Socialinio darbo katedros
vedėja L. Garšvė,
Žemaitijos kolegijos Telšių
skyriaus metodininkė
J. Venclauskienė
Fakulteto tarybos nariai

Poreikio tyrimo darbinė
grupė
Fakulteto tarybos ir Studentų
atstovybės nariai

Poreikio tyrimo darbinės
grupės vadovė
A.Sakalauskienė
Tarybos pirmininkė
L. Leščinskienė

Poreikio tyrimo darbinė
grupė

Tarybos nariai
V. Gendvilaitė
L. Leščinskienė
Fakulteto tarybos nariai
L. Vaičiulis

Fakulteto tarybos nariai,
Fakulteto Studentų atstovybė

Aprašo rengimo darbinė
grupė

Eil.
Nr.

Veiklos pobūdis

Laukiami rezultatai

Data

Atsakingi asmenys

Žmoniškieji ištekliai

Studentų profesinių praktikų atlikimo tobulinimo
galimybių aptarimas

Priimti nutarimai dėl praktikų kokybės
gerinimo fakultete

2016 m.
lapkričio 11 d.

Fakulteto tarybos nariai:
G. Gerikaitė, I. Skirmantaitė,
A. Čepienė,
J. Andrulienė

Fakulteto tarybos nariai

Tradiciniai Kalėdiniai renginiai

Puoselėjamos Fakulteto bendruomenės
kultūrinės tradicijos

2016 m.
gruodis

Fakulteto tarybos nariai
L. Leščinskienė, L.Vaičiulis
A. Čepienė, V. Gendvilaitė

1. Fakulteto dekano teikiamos 2016 m. veiklos
ataskaitos svarstymas.

1. Patvirtinta Fakulteto dekano 2016 m.
veiklos ataskaita.

2017 m.
sausio 27 d.

Dekanė G. Gerikaitė

Fakulteto tarybos nariai,
Fakulteto Studentų
atstovybė, Fakulteto
bendruomenė
Fakulteto bendruomenė

2. Fakulteto 2017 metų veiklos plano projekto
svarstymas.

2. Patvirtintas fakulteto 2017 metų veiklos
planas.

Naujos studijų programos „Rekreacija ir sveikas
senėjimas“ svarstymas

Nauja studijų programa pateikta svarstymui
Akademinėje taryboje

2017 m.
vasario 17 d.

Programos rengimo grupės
vadovė L. Garšvė

12.

Atnaujintų studijų programų pagal naujus
norminius dokumentus svarstymas (jei bus toks
poreikis)

2017 m.
vasario 24 d.

Studijų programų komitetų
pirmininkai

2017 m.

13.

Socialinio darbo savianalizės suvestinės svarstymas

Atnaujintos studijų programos, jų pateikimas
svarstymui Akademinėje taryboje (jei bus
toks poreikis)
Patvirtinta Socialinio darbo studijų
programos savianalizės suvestinė, teikimas
svarstymui SKVC

Savianalizės suvestinės
darbo grupės vadovė
L.Garšvė

Savianalizės suvestinės
darbo grupė

Tarybos pirmininkė
L. Leščinskienė
Katedrų vedėjai

Fakulteto tarybos nariai,
dėstytojai, dalyvaujantys
atestacijoje, Katedrų vedėjai

Biomedicinos mokslų,
Reabilitacijos, Socialinio
darbo katedrų vedėjai

Fakulteto tarybos nariai

Tarybos pirmininkė
L. Leščinskienė

Fakulteto tarybos nariai

8.

9.

10.

11.

Fakulteto bendruomenė

Fakulteto pedagoginio personalo veiklos rezultatų
per kadenciją vertinimas.

Patvirtinti dėstytojų veiklos per kadenciją
rezultatai ir teikiami Kolegijos atestacijos ir
konkurso komisijai.

1. Dėstytojų mokslinio ir metodinio darbo pagal
individualius dėstytojų veiklos planus ir veiklos
ataskaitas vertinimo rezultatus svarstymas.

1. Patvirtinti dėstytojų mokslinio ir metodinio
darbo pagal individualius dėstytojų veiklos
planus ir veiklos ataskaitas vertinimo
rezultatai.
2. Patvirtinti 2017-2018 m. m. studijų
grafikai

14.

15.
2. Studijų grafikų 2017-2018 m. m. tvirtinimas

Dekanė G. Gerikaitė

balandžio 21 d.

2017 m.
balandis
(pagal ŠVK
atestacijos
planą)
2017 m.
birželis

Programos rengimo darbinė
grupė, Fakulteto tarybos
nariai
Studijų programų komitetai

Eil.
Nr.

16.

Veiklos pobūdis

Laukiami rezultatai

1. Fakulteto tarybos 2016-2017 m. m. veiklos
ataskaitos svarstymas.

1. Patvirtinta 2016-2017 m. m. Fakulteto
tarybos veiklos ataskaita.

2. Mokslo metų užbaigimo renginys

2. Puoselėjamos Fakulteto bendruomenės
kultūrinės tradicijos

Data
2017 m.
birželis

Atsakingi asmenys

Žmoniškieji ištekliai

Tarybos pirmininkė
L. Leščinskienė

Fakulteto tarybos nariai,
Fakulteto bendruomenė

Tarybos pirmininkė
L. Leščinskienė,
nariai N. Vaitiekeinė,
V. Gendvilaitė

Fakulteto tarybos nariai,
Fakulteto bendruomenė

Prioritetinės veiklos kryptys:
 Naujos studijų programos „Sveikas senėjimas ir rekreacija“ rengimas
 Socialinio darbo studijų programos savianalizė ir jos suvestinės rengimas
Planuojama, jog posėdžiai vyks penktadieniais Neformalių studijų centre (122 kab.), posėdžių pradžia 9.00 val.
Posėdžių laikas ir vieta pranešus iš anksto gali keistis.

Fakulteto tarybos pirmininkė

Laima Leščinskienė

