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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO TARYBOS 
VEIKLOS PLANAS 

2017/2018 m. m. 
 
Eil. 
Nr. Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys Žmoniškieji ištekliai 

 

1. 
Kandidatų į Kolegijos tarybą tvirtinimas Aptartas ir pasiūlytas  kandidatų į Kolegijos 

tarybą sąrašas, išrašas teikiamas AT 
pirmininkui 

2017 m. 
rugsėjo 12 d. 

Tarybos pirmininkė  
L. Leščinskienė 
 

Fakulteto tarybos nariai, 
Fakulteto bendruomenės 
pasiūlyti kandidatai 

2. 
Fakulteto tarybos  2017/2018 m. m veiklos  
prioritetinių krypčių ir veiklos plano svarstymas. 

Patvirtintos  Fakulteto tarybos 2017/2018 m. 
m. prioritetinės veiklos ir posėdžių planas 

2017 m. 
rugsėjo 19 d. 

Tarybos pirmininkė  
L. Leščinskienė 
 

Fakulteto tarybos nariai 

3. 

Burnos higienos studijų programos išorinio 
vertinimo ekspertų rekomendacijų įgyvendinimo 
pažangos ataskaitos svarstymas 

Parengta pažangos ataskaita, siūloma tvirtinti 
dekanui ir siuntimui į SKVC 

2017 m. 
rugsėjo 19 d. 

BH studijų programos 
komiteto pirmininkė  
A. Sakalauskienė 
 

Fakulteto tarybos nariai, BH 
studijų programos komiteto 
pirmininkė A. Sakalauskienė 
 

4. 

Renginiai, skirti Tarptautinei mokytojų dienai: 
 Vyresnių kursų studentų paskaitos 

žemesnių kursų studentams (spalio 4 d.) 
 Dėstytojų išvyka į teatrą ar kt. renginys  

Numatytos priemonės, gerinančios  Fakulteto 
bendruomenės bendravimo ir 
bendradarbiavimo galimybes 

2017 m.  
spalio mėn. 

Tarybos narės A. Čepienė,  
J. Andrulienė 
Studentų atstovybės 
pirmininkė V. Macytė 
 

Fakulteto tarybos ir Studentų 
atstovybės nariai, Fakulteto 
dėstytojai ir studentai 

5. 
Ketinamos vykdyti  studijų programos 
„Odontologinė priežiūra“ svarstymas 

Nauja studijų programa pateikta svarstymui 
Akademinėje taryboje 

2017 m. spalio 
paskutinė 
savaitė 

Programos rengimo grupės 
vadovė A. Sakalauskienė 

Programos rengimo darbinė 
grupė, Fakulteto tarybos 
nariai 

6. 
Ketinamos vykdyti  studijų programos „Dietetika“ 
svarstymas 

Nauja studijų programa pateikta svarstymui 
Akademinėje taryboje 

2017 m. spalio 
paskutinė 
savaitė 

Programos rengimo grupės 
vadovė A. Sakalauskienė 

Programos rengimo darbinė 
grupė, Fakulteto tarybos 
nariai 

7. 

Renginiai, skirti Tarptautinei studentų dienai:  
 Profesijų savaitė 
 Fotostendo atnaujinimas 

 

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

2017 m. 
lapkritis 

Tarybos narės G. Gerikaitė, 
L. Leščinskienė,  
V. Vaikasienė 
Studentų atstovybės 
pirmininkė V. Macytė 

Fakulteto tarybos nariai, 
Studentų atstovybė, 
Fakulteto bendruomenė 

8. 
Bioetikos komisijos nuostatų svarstymas Patvirtinti Fakulteto Bioetikos komisijos 

nuostatai 
2017 m. 
lapkričio 28 d. 

Bioetikos komisijos 
pirmininkas 

Fakulteto tarybos nariai, 
Bioetikos komisija 

9. 
Fakultete vykdomų studijų programų studijų 
programų Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo 
organizavimo ir vertinimo atnaujintų tvarkos aprašų 

Patvirtintas ir aprašas ir teikiamas svarstymui 
Akademinėje taryboje 

2017 m. spalio 
paskutinė 
savaitė 

Tarybos pirmininkė  
L. Leščinskienė 
 

Aprašo rengimo darbinė 
grupė 



Eil. 
Nr. Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys Žmoniškieji ištekliai 

 
svarstymas 

10. 

Tradiciniai Kalėdiniai renginiai Puoselėjamos Fakulteto bendruomenės 
kultūrinės tradicijos 

2017 m. 
gruodis 

Fakulteto tarybos nariai:  
V. Macytė, L. Leščinskienė 
I. Skirmantaitė, L. Gineitytė 
 

Fakulteto tarybos nariai, 
Fakulteto Studentų 
atstovybė, Fakulteto 
bendruomenė 

11. 

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 
išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitos svarstymas 

Parengta pažangos ataskaita, siūloma tvirtinti 
dekanui ir siuntimui į SKVC 

2018 m. 
sausio 3 d. 

BPS studijų programos 
komiteto pirmininkė  
A. Sakalauskienė 
 

Fakulteto tarybos nariai, 
BPS studijų programos 
komiteto pirmininkė  
A. Sakalauskienė  
Fakulteto tarybos nariai, 
Fakulteto Studentų 
atstovybė, Fakulteto 
bendruomenė  

12. 

1. Fakulteto dekano teikiamos 2017 m. veiklos 
ataskaitos svarstymas. 
 
2. Fakulteto 2018 metų veiklos plano projekto 
svarstymas. 

1. Patvirtinta  Fakulteto dekano 2017 m. 
veiklos ataskaita. 
 
2. Patvirtintas fakulteto strateginis  2018-
2020 metų veiklos planas. 
 

2018 m.  
vasario mėn.  

Dekanė G. Gerikaitė 
 
 
Dekanė G. Gerikaitė 
 

Fakulteto bendruomenė 
 
Fakulteto bendruomenė 

13. 
Veiksmų plano kokybei gerinti pagal Socialinio 
darbo studijų programos išorinio vertinimo ekspertų 
rekomendacijas (2017 m. vertinimas)  

Veiksmų plano tvirtinimas  2018 m. 
balandžio 
mėn. 

Socialinio darbo studijų 
programos komiteto 
pirmininkė L. Garšvė 

Fakulteto taryba, Socialinio 
darbo studijų programos 
komitetas 

14. 

Fakulteto pedagoginio personalo, besirengiančio 
atestacijai, veiklos rezultatų per kadenciją 
vertinimas. 

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

2018 m. 
balandis 
(pagal ŠVK 
atestacijos 
planą) 

Tarybos pirmininkė  
L. Leščinskienė 
Katedrų vedėjai 
 

Fakulteto tarybos nariai, 
dėstytojai, dalyvaujantys 
atestacijoje, Katedrų vedėjai 

15. 

1. Dėstytojų mokslinio ir metodinio darbo pagal 
individualius dėstytojų veiklos planus ir veiklos 
ataskaitas vertinimo rezultatus svarstymas. 
 
2. Studijų grafikų 2018-2019 m. m. tvirtinimas 
 
 

1. Patvirtinti dėstytojų mokslinio ir metodinio 
darbo pagal individualius dėstytojų veiklos 
planus ir veiklos ataskaitas vertinimo 
rezultatai. 
2. Patvirtinti 2018-2019 m. m. studijų 
grafikai 
 

2018 m. 
birželis 
 
 
 

Biomedicinos mokslų, 
Reabilitacijos, Socialinio 
darbo katedrų vedėjai 
 
Tarybos pirmininkė  
L. Leščinskienė 
 

Fakulteto tarybos nariai  
 
 
 
Fakulteto tarybos nariai 
 
 

16. 

1. Fakulteto tarybos 2017-2018 m.  m. veiklos 
ataskaitos svarstymas. 
 
2. Mokslo metų užbaigimo renginys 

1. Patvirtinta 2017-2018 m.  m. Fakulteto 
tarybos veiklos ataskaita. 
 
2. Puoselėjamos Fakulteto bendruomenės 
kultūrinės tradicijos 

2018 m. 
birželis 
 

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

Fakulteto tarybos nariai, 
Fakulteto bendruomenė 
 
Fakulteto tarybos nariai, 
Fakulteto bendruomenė 



Eil. 
Nr. Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys Žmoniškieji ištekliai 

 

17. 

Fakulteto akademinio personalo kvalifikacijos  
kėlimo mokymai: 

 IT ir mobiliosios technologijos studijose 
(dr. L. Kaklauskas) 

 Įrodymais grįstos praktikos taikymo 
galimybės studentų baigiamuose darbuose 

Įgytos žinios, leidžiančios tobulinti studijų 
procesą 

 
2018 m.  
kovo mėn. 
 
sausio mėn. 

Tarybos nariai: 
 L. Leščinskienė, 
G. Gerikaitė 

Fakulteto akademinis 
personalas 

18. 

Tyrimo „ŠVK SPF studentų gebėjimas derinti 
darbą ir studijas“ pristatymas 

Aptartos galimybės optimizuoti dirbančių 
studentų studijų sąlygų gerinimui 

2018 m. 
gegužės mėn. 

Tarybos nariai: 
 L. Leščinskienė 
SA atstovas 

Kolegijos bendruomenė 
(studentai ir dėstytojai) 

 
Prioritetinės veiklos kryptys: 

 Ketinamos vykdyti studijų programos „Odontologinė priežiūra“ rengimas. 
 Socialinio darbo studijų programos išorinis vertinimas ir paskesnės veiklos. 
 Veiklos, tobulinant į studentą orientuotas studijas. 

 
 
 
Fakulteto tarybos pirmininkė       Laima Leščinskienė 


