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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

2019/2020 m. m. 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys Žmoniškieji ištekliai 

1.  

Fakulteto tarybos  2019/2020 m. m veiklos  

prioritetinių krypčių ir veiklos plano 

svarstymas, Fakulteto strateginio veiklos 

plano projekto svarstymas 

Patvirtintos  Fakulteto tarybos 

2019/2020 m. m. prioritetinės veiklos 

ir posėdžių planas 

2019 m. rugsėjo 24 d. 

L. Leščinskienė 

G. Gerikaitė 

 

Fakulteto tarybos nariai 

2.  

Renginiai, skirti Tarptautinei mokytojų 

dienai: SA bei FT renginiai 

 

Numatytos priemonės, gerinančios  

Fakulteto bendruomenės bendravimo 

ir bendradarbiavimo galimybes 

2019 m. spalio 2-4 d. 

Studentų atstovybė 

(SA),  

G. Švambarienė,  

B. Gudinavičius 

Fakulteto tarybos ir Studentų 

atstovybės nariai, Fakulteto 

dėstytojai ir studentai 

3.  
2019-2021 m. Fakulteto strateginio veiklos 

plano svarstymas ir tvirtinimas 

Patvirtintas Fakulteto strateginis 

veiklos planas 

2019 m. spalio mėn. 

(nuotoliniu būdu vykdomas 

posėdis) 

Dekanė G. Gerikaitė 

Fakulteto taryba, Socialinio 

darbo studijų programos 

komitetas 

4.  

Renginiai, skirti Tarptautinei studentų 

dienai:  

 Apskrito stalo pokalbis (SA  tyrimas) 

 „Trys dienos studentams ir ne tik...“ 

 

Numatytos priemonės, gerinančios 

studentų studijų pasiekimus, 

Fakulteto bendruomenės bendravimo 

ir bendradarbiavimo galimybes. 

2019 m. lapkričio 12, 13, 14 d. 

SA, G. Gerikaitė,  

L. Leščinskienė,  

V. Vaikasienė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Studentų atstovybė, Fakulteto 

bendruomenė 

5.  Tradicinis Kalėdinis renginys 
Puoselėjamos Fakulteto 

bendruomenės kultūrinės tradicijos 
2019 m. gruodžio 17 d. 

A.Čepienė, 

B. Gudinavičius, 

I. Skirmantaitė 

 

Fakulteto tarybos nariai, 

Fakulteto Studentų atstovybė, 

Fakulteto bendruomenė 

6.  

Fakultetete vykdomų studijų programų 

baigiamojo darbo rengimo ir gynimo ir 

Burnos higienos studijų programos 

baigiamojo studijų rezultatų vertinimo 

organizavimo ir vertinimo reikalavimų 

atnaujinimas 

Paruoštos tvarkos ir reikalavimai 

baigiamųjų darbų ir baigiamojo 

vertinimo (BH stud. programai) 

procedūroms atlikti 

2020 m. vasaris – kovo mėn. 

 

Reikalavimų ir tvarkų 

aprašų atnaujinimo 

grupės 

Katedrų dėstytojai, 

Fakulteto tarybos nariai 

7.  
Fakulteto dekano teikiamos 2019 m. veiklos 

ataskaitos svarstymas. 

Patvirtinta  Fakulteto dekano 2019 m. 

veiklos ataskaita. 
2020 m. vasario 14 d. Dekanė G. Gerikaitė Fakulteto bendruomenė 

8.  

Fakulteto pedagoginio personalo, 

besirengiančio atestacijai, veiklos rezultatų 

per kadenciją vertinimas. 

Patvirtinti dėstytojų veiklos  per 

kadenciją rezultatai ir teikiami 

Kolegijos atestacijos ir konkurso 

komisijai. 

2020 m. balandžio 14-17 d.  

 

L. Leščinskienė 

G. Gerikaitė 

Katedrų vedėjai 

 

Fakulteto tarybos nariai, 

dėstytojai, dalyvaujantys 

atestacijoje, Katedrų vedėjai 



Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys Žmoniškieji ištekliai 

9.  

Socialinio darbo ir Odontologinės 

priežiūros studijų programų paskesnės 

veiklos po ekspertų vertinimo pažangos 

ataskaitos svarstymas 

Numatytos priemonės studijų 

programų vykdymo kokybei gerinti, 

pasirengimas studijų programų 

vertinimui 

2020 m. balandžio 21 d. 

Socialinio darbo 

katedros vedėja  

dr. L. Garšvė, 

Biomedicinos 

katedros vedėja  

A. Sakalauskienė 

Fakulteto tarybos nariai, 

Socialinio darbo studijų 

programos komitetas 

10.  

1. Dėstytojų mokslinio ir metodinio darbo 

pagal individualius dėstytojų veiklos planus 

ir veiklos ataskaitas vertinimo rezultatus 

svarstymas. 

 

2. Studijų grafikų 2020-2021 m. m. 

tvirtinimas 

 

1. Patvirtinti dėstytojų mokslinio ir 

metodinio darbo pagal individualius 

dėstytojų veiklos planus ir veiklos 

ataskaitas vertinimo rezultatai. 

 

2. Patvirtinti 2020-2021 m. m. studijų 

grafikai 

2020 m. birželio 2 d. 

 

 

 

Biomedicinos 

mokslų, 

Reabilitacijos, 

Socialinio darbo 

katedrų vedėjai 

 

Laima Leščinskienė  

 

Fakulteto tarybos nariai  

Biomedicinos mokslų, 

Reabilitacijos, Socialinio 

darbo katedrų dėstytojai, 

dalyvaujantys atestacijoje 

11.  

1. Fakulteto tarybos 2019-2020 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 

2020 m. birželio 23 d. 

 

Tarybos pirmininkė  

L. Leščinskienė  

 

 

I. Skirmantaitė 

 

Fakulteto tarybos nariai, 

Fakulteto bendruomenė 

 

Fakulteto tarybos nariai, 

Fakulteto bendruomenė 

 

Prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Studijų programų paskesnės veiklos po ekspertų vertinimo pažangos aptarimas. 

2. Baigiamųjų darbų ir baigiamojo vertinimo tvarkų aprašų atnaujinimas. 

 

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 


