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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO TARYBOS
VEIKLOS PLANAS
2021–2022 m. m.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Veiklos pobūdis
SPF atstovaujančių kandidatų į
Kolegijos tarybą ir Akademinę
tarybą svarstymas
Fakulteto tarybos 2021–2022 m. m.
veiklos prioritetinių krypčių ir
veiklos plano svarstymas ir
tvirtinimas
Renginys, skirtas Tarptautinei
mokytojų dienai. Edukacijadegustacija „Arbatgėris
su tikruoju Kuršėnų vyniotiniu“

Renginys, skirtas Tarptautinei
studentų dienai

Praktinis seminaras -ORKAfakulteto dėstytojams organizacijos
kultūros tematika

Laukiami rezultatai

Data

Pateikti kandidatai į Kolegijos
bei Akademinę tarybas
svarstymui Kolegijos
akademinei bendruomenei

2021 m. rugsėjo 8 d.

Patvirtintos Fakulteto tarybos
2021/2022 m. m. prioritetinės
veiklos ir posėdžių planas

2021 m. rugsėjo 20 d.

Numatytos priemonės,
gerinančios Fakulteto
bendruomenės bendravimo ir
bendradarbiavimo galimybes
Numatytos priemonės,
gerinančios studentų studijų
pasiekimus, Fakulteto
bendruomenės bendravimo ir
bendradarbiavimo galimybes.
Sustiprintas fakulteto
bendruomenės sutelktumas
Sustiprintas fakulteto dėstytojų
suvokimas apie organizacijos
kultūros svarbą, numatytos
organizacijos kultūros
tobulinimo priemonės

Atsakingi
asmenys
L. Leščinskienė

L. Leščinskienė

Žmogiškieji ištekliai
Fakultetų Katedrų
dėstytojai, Dekanato
nariai, Fakulteto taryba

Fakulteto tarybos nariai

2021 m. spalio 8 d.

A .Čepienė

Fakulteto taryba,
Fakulteto pedagoginis
personalas

2021 m. lapkričio 17 d.

B. Gudinavičius

Fakulteto tarybos nariai,
Fakulteto bendruomenė

2021 m. lapkričio mėn.

B. Gudinavičius

Fakulteto dėstytojai

6.

Tradicinis Kalėdinis renginys

7.

Dėstytojų mokslinio ir metodinio
darbo pagal individualius dėstytojų
veiklos planus ir veiklos ataskaitas
vertinimo rezultatų svarstymas.

8.

Atnaujintos Bendrosios praktikos
slaugos studijų programos
svarstymas

9.

Fakulteto dekano teikiamos 2021 m.
veiklos ataskaitos svarstymas

10.

Kineziterapijos studijų programos
savianalizės svarstymas

Leidinio Rašto darbų rengimo
11. metodinių reikalavimų SPF
studentams svarstymas
Atnaujintos Socialinio darbo studijų
12.
programos svarstymas

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

Puoselėjamos Fakulteto
bendruomenės kultūrinės
tradicijos
Patvirtinti dėstytojų, dirbusių
tik rudens semestrą, mokslinio
ir metodinio darbo pagal
individualius dėstytojų veiklos
planus ir veiklos ataskaitas
vertinimo rezultatai
Atnaujintos Bendrosios
praktikos slaugos studijų
programos pagal naujai
patvirtintą studijų krypties
aprašą ir kitus dokumentus
teikimas svarstyti AT
Patvirtinta Fakulteto dekano
2021 m. veiklos ataskaita.
Parengta Kineziterapijos
studijų programos savianalizė,
pateikimas siuntimui į SKVC
Atnaujintas SPF rengiamų
rašto darbų rengimo metodinių
reikalavimų aprašas, pasirengta
leidybai
Atnaujintos Socialinio darbo
studijų programos pagal naujai
patvirtintą studijų krypties
aprašą ir kitus dokumentus
teikimas svarstyti AT
Patvirtinti dėstytojų veiklos per
kadenciją rezultatai ir teikiami
Kolegijos atestacijos ir
konkurso komisijai

2021 m. gruodžio mėn.

G. Gerikaitė,
L. Leščinskienė,
V. Vaikasienė

Fakulteto tarybos nariai,
Fakulteto bendruomenė

2022 m. sausio mėn.

Katedrų vedėjai

Fakulteto tarybos nariai

2022 m. vasario pirma
savaitė

A. Sakalauskienė

SPF dekanės patvirtinta
darbo grupė, Fakulteto
tarybos nariai

2022 m. vasario mėn.

Dekanė G.
Gerikaitė

Fakulteto bendruomenė

2022 m. vasario
paskutinė savaitė

E. Mockevičienė

SPF dekanės patvirtinta
darbo grupė

2022 m. kovo mėn.

SPF dekanės
patvirtintos darbo
grupės vadovas

SPF dekanės patvirtinta
darbo grupė,
Fakulteto tarybos nariai

dr. N.
2022 m. balandžio mėn.
Povilaitienė

SPF dekanės patvirtinta
darbo grupė,
Fakulteto tarybos nariai

2022 m. balandžio mėn. G. Gerikaitė
(pagal parengtą
Katedrų vedėjai
Kolegijos planą)

Fakulteto tarybos nariai,
dėstytojai, dalyvaujantys
atestacijoje, Katedrų
vedėjai

1. Dėstytojų mokslinio ir metodinio
darbo pagal individualius dėstytojų
veiklos planus ir veiklos ataskaitas
14. vertinimo rezultatus svarstymas.
2. Studijų grafikų 2022–2023 m. m.
tvirtinimas
1. Fakulteto tarybos 2021–2022 m.
m. veiklos ataskaitos svarstymas.

1. Patvirtinti dėstytojų
mokslinio ir metodinio darbo
pagal individualius dėstytojų
veiklos planus ir veiklos
ataskaitas vertinimo rezultatai.
2. Patvirtinti 2022–2023 m. m.
studijų grafikai
1. Patvirtinta 2021–2022 m. m.
Fakulteto tarybos veiklos
ataskaita.

L. Leščinskienė
2022 m. birželio mėn.

15.
2. Mokslo metų užbaigimo renginys

2022 m. birželio mėn.

2. Puoselėjamos Fakulteto
bendruomenės kultūrinės
tradicijos

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

N. Povilaitienė,
E. Mockevičienė

Fakulteto tarybos nariai,
Biomedicinos mokslų,
Reabilitacijos, Socialinio
darbo katedrų dėstytojai,
dalyvaujantys
atestacijoje

Fakulteto tarybos nariai,
Fakulteto bendruomenė

Prioritetinės veiklos kryptys:
1. Studijų programų atnaujinimas ir savianalizės rengimas.
2. Bendruomenės ugdymas ir sutelktumo skatinimas.
Pastabos:
1. Ketinamos rengti Odontologinės priežiūros studijų programos pateikimas svarstymui numatomas gavus SAM raštišką sutikimą dėl šios studijų
programos vykdymo.
2. Veiklos planas gali būti papildomas, priklausomai nuo naujai priimtų Kolegijos, ŠMM ir SKVC dokumentų.
3. Posėdžių ir renginių datos gali keistis.
Fakulteto tarybos pirmininkė

Laima Leščinskienė

