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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

2020–2021 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data 

Atsakingi 

asmenys 
Žmoniškieji ištekliai 

1.  

Fakulteto tarybos  2020/2021 m. m 

veiklos  prioritetinių krypčių ir 

veiklos plano svarstymas 

Patvirtintos  Fakulteto tarybos 

2020–2021 m. m. prioritetinės 

veiklos ir posėdžių planas 

2020 m. rugsėjo 21 d. 
L. Leščinskienė 

 
Fakulteto tarybos nariai 

2.  

Renginiai, skirti Tarptautinei 

mokytojų dienai: SA bei FT renginiai 

 

Numatytos priemonės, 

gerinančios  Fakulteto 

bendruomenės bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybes 

2020 m. spalio 5  d. 

A. Dambrauskaitė 

N. Povilaitienė 

 

Fakulteto tarybos ir 

Studentų atstovybės 

nariai, Fakulteto 

dėstytojai ir studentai 

3.  
Rudens studija (praktinis seminaras 

akademinių grupių seniūnams) 

Analizuojamas studentų 

požiūris į studijų aplinką ir 

studijų metodus 

2020 m. spalio mėn  
B. Gudinavičius 

A. Čepienė 

Fakulteto akademinių 

grupių seniūnai arba 

atstovai, studentai 

4.  

Renginiai, skirti Tarptautinei 

studentų dienai 

 

Numatytos priemonės, 

gerinančios studentų studijų 

pasiekimus, Fakulteto 

bendruomenės bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybes. 

2020 m. lapkričio 16–

20 d.. 

A. Dambrauskaitė 

G. Gerikaitė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Studentų atstovybė, 

Fakulteto bendruomenė 

5.  

Odontologijos priežiūros studijų 

programos baigiamojo darbo 

rengimo ir gynimo organizavimo bei 

vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimas 

Patvirtintas dokumentas 

reglamentuos Odontologinės 

priežiūros studijų programos 

OP18 akademinės grupės 

baigiamojo vertinimo 

procedūras 

2020 m. gruodžio 15 d. 

Biomedicinos 

mokslų katedros 

vedėja  

A.  Sakalauskienė 

J. Andrulienė 

Fakulteto taryba, 

Dekanės patvirtintas 

Odontologijos priežiūros 

studijų programos 

baigiamojo darbo 

rengimo ir gynimo 

organizavimo bei 

vertinimo tvarkos aprašo 

rengimo komitetas 

6.  Tradicinis Kalėdinis renginys 

Puoselėjamos Fakulteto 

bendruomenės kultūrinės 

tradicijos 

2020 m. gruodžio mėn. 
G. Gerikaitė 

V. Vaikasienė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Fakulteto Studentų 

atstovybė, Fakulteto 



Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data 

Atsakingi 

asmenys 
Žmoniškieji ištekliai 

bendruomenė 

7.  
Žiemos studija (praktinis seminaras 

akademinių grupių seniūnams) 

Analizuojamas studentų 

mokymosi stilius 
2021 m. gruodžio mėn. 

B. Gudinavičius 

A. Čepienė 

Fakulteto akademinių 

grupių seniūnai arba 

atstovai, studentai 

8.  
Fakulteto dekano teikiamos 2020 m. 

veiklos ataskaitos svarstymas. 

Patvirtinta  Fakulteto dekano 

2020 m. veiklos ataskaita. 
2021 m. vasario mėn. 

Dekanė G. 

Gerikaitė 
Fakulteto bendruomenė 

9.  

Dalinis Kosmetologijos ir 

Kineziterapijos studijų programų 

atnaujinimas (programos bus 

atnaujinamos, jei bus 

atnaujinti/patvirtinti Kosmetologijos 

ir Kineziterapijos krypčių aprašai) 

Atnaujintos Kosmetologijos ir 

Kineziterapijos studijų 

programos, pradėtas 

pasirengimas 2021-2022 m. m. 

2020 m. gegužės mėn.  

Reabilitacijos 

katedros vedėja  

E. Mockevičienė 

Fakulteto taryba, 

Dekanės patvirtinti 

Kineziterapijos ir 

Kosmetologijos studijų 

programų dalinio 

atnaujinimo komitetai 

10.  
Pavasario studija (praktinis 

seminaras akademinių grupių 

seniūnams) 

Analizuojamas studentų 

dalyvavimas Kolegijos ir 

Fakulteto gyvenime 

2021 m. gegužės mėn. 
B. Gudinavičius 

A. Čepienė 

Fakulteto akademinių 

grupių seniūnai arba 

atstovai, studentai 

11.  

1. Dėstytojų mokslinio ir metodinio 

darbo pagal individualius dėstytojų 

veiklos planus ir veiklos ataskaitas 

vertinimo rezultatus svarstymas. 

 

2. Studijų grafikų 2021–2022 m. m. 

tvirtinimas 

 

1. Patvirtinti dėstytojų 

mokslinio ir metodinio darbo 

pagal individualius dėstytojų 

veiklos planus ir veiklos 

ataskaitas vertinimo rezultatai. 

2. Patvirtinti 2021-202 m. m. 

studijų grafikai 

2021 m. birželio 15 d. 

 

 

 

Biomedicinos 

mokslų, 

Reabilitacijos, 

Socialinio darbo 

katedrų vedėjai, 

L. Leščinskienė  

 

Fakulteto tarybos nariai  

Biomedicinos mokslų, 

Reabilitacijos, Socialinio 

darbo katedrų dėstytojai, 

dalyvaujantys atestacijoje 

12.  

1. Fakulteto tarybos 2020–2021 m.  

m. veiklos ataskaitos svarstymas. 

 

2. Pranešimas „Nuotolinių studijų 

organizavimo geroji patirtis 

(rekomendacijos dėstytojams)“ 

 

3. Mokslo metų užbaigimo renginys 

1. Patvirtinta 2020–2021 m.  

m. Fakulteto tarybos veiklos 

ataskaita. 

 

2. Parengtos rekomendacijos 

dėstytojams nuotolinių studijų 

optimizavimui. 

 

3. Puoselėjamos Fakulteto 

bendruomenės kultūrinės 

tradicijos 

2021 m. birželio 22 d. 

 

Tarybos 

pirmininkė 

L. Leščinskienė 

B. Gudinavičius 

A. Čepienė 

E. Mockevičienė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Fakulteto bendruomenė 

 

 



 

Prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Studentų aktyvinimas dalyvaujant Fakulteto savivaldoje. 

2. Fakulteto studijų organizavimo dokumentų svarstymas. 

 

Pastabos:  

1. Veiklos planas gali būti papildomas, priklausomai nuo naujai priimtų ŠMM ir SKVC dokumentų. 

2. Posėdžių ir renginių datos gali keistis. 

 

 

Fakulteto tarybos pirmininkė       Laima Leščinskienė 


