
  

 
 

 
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA (LIETUVA) 

LIEPOJOS UNIVERSITETAS (LATVIJA) 
SELCUK UNIVERSITETAS (TURKIJA) 

K  V  I  E  T  I  M  A  S 
VIII tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija 

STUDENTAS. MOKSLAS. SVEIKATA 2023 
2023 m. gegužės 18 d. 

 

 
Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją, bendradarbiavimą asmens ir visuomenės holistinės sveikatos srityse. 
 

 
Mokslinių pranešimų kryptys: 

➢  Grožio ir sveikatingumo paslaugos šiuolaikinėje visuomenėje 
➢  Įrodymais grįsta kineziterapeuto praktika gerinant asmenų gyvenimo kokybę 
➢  Įrodymais grįsta praktika asmens ir visuomenės sveikatinimo veiklose 
➢  Socialinės gerovės kūrimas besikeičiančioje globalioje visuomenėje 
 

 
Organizacinis komitetas: 
Pirmininkė – dr. Lina Garšvė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė, Socialinio darbo 
katedros docentė. 
Narės: 
Ginta Gerikaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė, Socialinio darbo katedros lektorė; 
Paulina Jarmalavičiūtė, Šiaulių valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos nuolatinių studijų 
antro kurso studentė; 
Deimantė Liaudanskaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Kosmetologijos studijų programos nuolatinių studijų trečio kurso 
studentė; 
Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros lektorė; 
Lijana Simsonienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo studijų programos nuolatinių studijų antro kurso 
studentė; 
Vytautė Urbonaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Kineziterapijos studijų programos nuolatinių studijų antro kurso studentė; 
Elžbieta Zalogaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos nuolatinių studijų antro 
kurso studentė. 
 

 
Mokslinis komitetas: 
Pirmininkė – dr. Neringa Povilaitienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros vedėja, lektorė. 
Nariai: 
dr. Meliha Funda Afyonoglu, Turkijos Selcuk universiteto Socialinio darbo katedros docentė; 
dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros lektorė; 
dr. Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė; 
dr. Pavels Jurs, Latvijos Liepojos universiteto Pedagogikos ir socialinio darbo fakulteto profesorius; 
dokt. Karolina Matelionytė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros asistentė; 
dr. Inesė Ratnikaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė. 
 

 
Svarbiausios datos 
Iki 2023 m. balandžio 2 d. registracija internetu https://forms.gle/7Xon9JgpCyL3f17H8   
Iki 2023 m. balandžio 10 d. pranešėjai informuojami apie atrinktus pranešimus.  
2023 m. balandžio 20 d. skelbiama preliminari konferencijos programa. 
2023 m. gegužės 18 d. 10 val. konferencijos pradžia. 

 
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.  
 

Konferencijos pranešimo trukmė –  iki 10 min. 
 

 

https://forms.gle/7Xon9JgpCyL3f17H8


  

 
Konferencija vyks mišriuoju būdu (kontaktiniu būdu – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete 
(M. K. Čiurlionio 16A, Šiauliai); nuotoliniu –  MSTeams platformoje). 
 
Reikalavimai žodiniam pranešimui: 
Pranešimo trukmė – iki 10 min. Rekomenduojamos MS PowerPoint pranešimo pateiktys (*.ppt arba *.pptx). 
 
Reikalavimai stendiniam pranešimui: 
Stendinis pranešimas turi būti parengtas vertikaliame A0 formato lape (594 x 840 mm). Žiūrėdamas į stendinį pranešimą, 
konferencijos dalyvis turėtų susidaryti bendrą nagrinėjamų problemų vaizdą ir lengvai perskaityti parašytą tekstą. Tekstas 
stendiniame pranešime turėtų užimti ne daugiau kaip 50 proc. lapo ploto. Didžiosiomis raidėmis stendiniame pranešime 
turėtų būti rašomi tik paties pranešimo ir svarbiausių jo dalių ar elementų pavadinimai. Reikšmingiausiems ar 
išskirtiniams, bet trumpiems teksto elementams ar pavieniams žodžiams išskirti pranešimo tekste gali būti naudojamas 
paryškintas, pasviręs ir (arba) pabrauktas šriftas. Rekomenduojama naudoti ne mažesnį kaip 24 pt šriftą, tarp eilučių 
palikti ne mažiau kaip vieno eilėtarpio intervalą.  
 
Iliustracijos (lentelės, paveikslėliai ir nuotraukos) gali būti įvairaus dydžio, tačiau svarbesni elementai turėtų būti didesni. 
 
Stendinio pranešimo lapo viršuje turi būti pateiktas pranešimo pavadinimas, atitinkantis parengtą arba ketinamą parengti 
straipsnį, autoriaus,-ių, vardas,-ai ir pavardė,-ės, atstovaujamos,-ų institucijos,-ų pavadinimas,-ai. Lapo apačioje turi būti 
pateikta informacija apie autorių,-ius.    
 
Pranešimų pristatymas nuotoliniu būdu: 
 
Pranešimui pristatyti bus naudojama MSTeams platforma.  
 
Nuotolinio pranešimo trukmė iki 10 minučių. 
 
 
Straipsnių publikavimas: 
Konferencijos dalyviai kviečiami skaitytų pranešimų pagrindu parengti ir publikuoti straipsnius recenzuojamuose Šiaulių 
valstybinės kolegijos žurnaluose: 

➢ „Taikomieji moksliniai tyrimai“ (ISSN 2783-6290). Reikalavimai straipsniams ir pateikimo tvarka skelbiama Šiaulių 
valstybinės kolegijos tinklalapyje https://svako.lt/lt/www.svako.lt/taikomieji-moksliniai-tyrimai  

➢ „Professional Studies: Theory and Practice“ (ISSN 2345-0576). Reikalavimai straipsniams ir pateikimo tvarka 
skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos tinklalapyje https://svako.lt/lt/apie-mus/mokslo-taikomoji-
veikla/professional-studies-theory-and-practice 

 

 
Informaciją teikia:  
Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė dr. Lina Garšvė, tel. +370 659 14 759; el. p. l.garsve@svako.lt 
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