
 
PATVIRTINTA 

Sveikatos priežiūros Fakulteto tarybos  

2018 m. rugsėjo 18 d. posėdyje  
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

2018–2019 m. m. 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys Žmoniškieji ištekliai 

1.  

Fakulteto tarybos  2018–2019 m. m veiklos  

prioritetinių krypčių ir veiklos plano 

svarstymas. 

Patvirtintos  Fakulteto tarybos 2018–

2019 m. m. prioritetinės veiklos ir 

posėdžių planas 

2018 m. rugsėjo 18 d. 
Laima Leščinskienė 

 
Fakulteto tarybos nariai 

2.  

Renginiai, skirti Tarptautinei mokytojų 

dienai 

 Edukacinė programa Valerijono 

vaistinėje „Natūrali kosmetika ir 

ekologiškas maistas“ 

 Studentų renginys 

 

Numatytos priemonės, gerinančios  

Fakulteto bendruomenės bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybes 

2018 m. spalio  4 d. ir 5 d. 
Aristida Čepienė, 

Laima Leščinskienė 

Fakulteto tarybos ir Studentų 

atstovybės nariai, Fakulteto 

dėstytojai ir studentai 

3.  

Veiksmų plano kokybei gerinti pagal 

Socialinio darbo studijų išorinio vertinimo 

ekspertų rekomendacijas (2017 m. 

vertinimas) 

Patvirtintas veiksmų planas 2018 m. spalio 23 d. 
Socialinio darbo studijų 

programos komiteto 

pirmininkė dr. L. Garšvė 

Fakulteto taryba, Socialinio 

darbo studijų programos 

komitetas 

4.  

Apskritojo stalo diskusija „Recenzentų 

skyrimas ir jų veikla tobulinant studentų 

baigiamųjų darbų įvertinimą“ 

Parengtos rekomendacijos SPF studijų 

programų komitetams darbui su 

baigiamuosius darbus skaitančiais 

recenzentais 

2018 m. lapkričio 6 d. 
Ginta Gerikaitė, 

 Laima Leščinskienė 

Studijų programų komitetai, 

Fakulteto tarybos nariai, 

dėstytojai 

5.  

Renginiai, skirti Tarptautinei studentų 

dienai:  

 Apskritojo stalo pokalbis su SA 

 Renginys studentams (11.14–12 val.) 

Numatytos priemonės, gerinančios 

studentų studijų pasiekimus, Fakulteto 

bendruomenės bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybes. 

2018 m. lapkričio 13–15 d.  

Lina Stungienė,  

Jurgita Andrulienė, 

Laima Leščinskienė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Studentų atstovybė, Fakulteto 

bendruomenė 

6.  

Pagal išorinio vertinimo ekspertų 

rekomendacijas atnaujinto Bendrosios 

praktikos slaugos studijų programos studijų 

plano svarstymas (AT: 2018-12-19) 

Koreguotas studijų planas pateiktas 

svarstymui Akademinėje taryboje 
2018 m. lapkričio 27 d. 

Biomedicinos katedros 

vedėja  

A. Sakalauskienė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Bendrosios praktikos slaugos 

studijų programos komitetas 

7.  

Pagal socialinių partnerių rekomendacijas 

atnaujinto Kineziterapijos studijų programos 

studijų plano svarstymas (AT: 2018-12-19) 

Koreguotas studijų planas pateiktas 

svarstymui Akademinėje taryboje 

2018 m. gruodžio 4 d. 

(11 d.) 

Reabilitacijos katedros 

vedėja  

E. Mockevičienė  

Fakulteto tarybos nariai, 

Kineziterapijos studijų 

programos komitetas 

8.  Tradicinis Kalėdinis renginys 
Puoselėjamos Fakulteto bendruomenės 

kultūrinės tradicijos 
2018 m. gruodžio 14 d. 

Indrė Skirmantaitė,  

Ginta Gerikaitė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Fakulteto Studentų atstovybė, 

Fakulteto bendruomenė 

9.  
1. Fakulteto dekano teikiamos 2018 m. 

veiklos ataskaitos svarstymas. 

1. Patvirtinta  Fakulteto dekano 2018 

m. veiklos ataskaita. 
2019 m. vasario 8 d. Dekanė G. Gerikaitė Fakulteto bendruomenė 



Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys Žmoniškieji ištekliai 

 

2. Fakulteto 2019 metų veiklos plano ir 

strateginio trejų metų veiklos plano 

aptarimas ir tvirtinimas 

 

2. Patvirtintas fakulteto strateginis  

2019–2021 metų veiklos planas. 

 

10.  

Fakulteto pedagoginio personalo, 

besirengiančio atestacijai, veiklos rezultatų 

per kadenciją vertinimas. 

Patvirtinti dėstytojų veiklos  per 

kadenciją rezultatai ir teikiami 

Kolegijos atestacijos ir konkurso 

komisijai. 

2019 m. balandžio 24–26 

d., 

gegužės 21–22 d. 

(papildomas posėdis išorės 

pretendentams) 

Ginta Gerikaitė 

Katedrų vedėjai 

 

Fakulteto tarybos nariai, 

dėstytojai, dalyvaujantys 

atestacijoje, Katedrų vedėjai 

11.  

Atnaujintos pagal išorinio vertinimo 

ekspertų rekomendacijas Socialinio darbo 

studijų programos svarstymas  

(AT: 2019-05-15) 

Atnaujinta studijų programa pateikta 

svarstymui Akademinėje taryboje 
2019 m. balandžio 30 d. 

Socialinio darbo 

katedros vedėja  

dr. L. Garšvė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Socialinio darbo studijų 

programos komitetas 

12.  

1. Dėstytojų mokslinio ir metodinio darbo 

pagal individualius dėstytojų veiklos planus 

ir veiklos ataskaitas vertinimo rezultatus 

svarstymas. 

 

2. Studijų grafikų 2019–2020 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 

2019 m. birželio 4 d. 

 

 

 

Biomedicinos mokslų, 

Reabilitacijos, 

Socialinio darbo 

katedrų vedėjai 

 

Laima Leščinskienė  

 

Fakulteto tarybos nariai  

Biomedicinos mokslų, 

Reabilitacijos, Socialinio 

darbo katedrų dėstytojai, 

dalyvaujantys atestacijoje 

13.  

1. Fakulteto tarybos 2018–2019 m.  m. 

veiklos ataskaitos svarstymas. 

 

2. Mokslo metų užbaigimo renginys 

1. Patvirtinta 2018–2019 m.  m. 

Fakulteto tarybos veiklos ataskaita. 

 

2. Puoselėjamos Fakulteto 

bendruomenės kultūrinės tradicijos 

2019 m. birželio 28 d. 

 

Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė  

 

Nida Vaitiekienė,  

Vilija Vaikasienė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Fakulteto bendruomenė 

 

Fakulteto tarybos nariai, 

Fakulteto bendruomenė 

 

Prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Studijų programų daliniai ir pilni atnaujinimai, 

2. Recenzentų paieška ir jų veiklos tobulinimas. 

 

 

Fakulteto tarybos pirmininkė       Laima Leščinskienė 


