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2011 m. gruodžio 7 dieną įvyko LSMU SA ataskaitinė – rinkiminė koferencija, kurios metu 
išrinktas naujas LSMU SA prezidentas, LSMU SA Taryba bei Revizijos komisija. 

LSMU SA Prezidentas: Vytenis Simenas, Medicinos fakultetas, III kursas. 

 

LSMU SA Taryba:  

 

Taryba yra kolegialus LSMU SA valdymo organas, organizuojantis jos veiklą. Tarybą 
sudaro Prezidentas ir 10 tarybos narių: 

 Du Medicinos fakulteto atstovai - Kristina Mickevičiūtė, Robertas Pranevičius; 

 Vienas Odontologijos fakulteto atstovas - Agnė Mačiukūnaitė; 

 Vienas Farmacijos fakulteto atstovas - Darius Motiejūnas; 

 Vienas Slaugos fakulteto atstovas - Lina Gedmintaitė; 

 Vienas Visuomenės sveikatos fakulteto atstovas - Edgaras Jurgelėnas; 

 Du atstovai iš Veterinarijos arba Gyvūlininkystės technologijų fakultetų - Paulius 
Urbonas, Vilius Dovydauskas; 

 Rezidentų atstovas - Rokas Jurkonis; 

 Doktorantų atstovas - Linas Leonas. 

 

 

Į fakultetų tarybas deleguoti asmenys: 

 Medicinos fakultetas: Martynas Gedminas, Inga Borusevičiūtė, Aurimas Mažilis, Rita 
Gudaitytė; 

 Odontologijos fakultetas: Agnė Mačiukūnaitė, Vaiva Jakutytė; 

 Visuomenės sveikatos fakultetas: Edgaras Jurgelėnas; 

 Farmacijos fakultetas: Agnė Mazurkevičiūtė, Ieva Tuskaitė; 

 Veterinarijos fakultetas: Vilius Dovydauskas; Erika Leparskaitė; 

 Gyvūlininkystės technologijų fakultetas: Gerda Janeliūnaitė; 



 Slaugos fakultetas: Lina Gedmintaitė. 

 

Deleguotas asmuo į Medicinos fakulteto apeliacijų komisiją: Martynas Gedminas. 

 

Deleguoti asmenys į LSMU Senatą: 

 Vytenis Simenas, LSMU SA prezidentas; 

 Lina Gedmintaitė, MA; 

 Agnė Ramonaitė, MA; 

 Rita Gudaitytė, MA; 

 Vilius Dovydauskas, VA; 

 Žilvinas Vaškas, VA; 

 Linas Leonas, doktorantas; 

 Kęstutis Mažeika, doktorantas; 

 Rūta Žiužnytė, gydytoja rezidentė; 

 Rokas Jurkonis, gydytojas rezidentas. 

 

 

 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Ataskaitinis laikotarpis: 2011 m. gruodžio 7 d. – 2012 m. gruodžio 6 d. 

Prezidentas - Vytenis Simenas, Medicinos fakultetas. 

 

1. Vykdant LSMU Studentų atstovybės visuotinės konferencijos nutarimą “Dėl stojimo į 
Lietuvos studentų sąjungą“, balandžio 30 d. LSMU SA tapo Lietuvos studentų 
sąjungos (LSS) tikroji narė. 

2. Atstovauta LSMU studentams Švietimo ir mokslo ministerijoje: 

a. Dėl galimybės suvienodinti LSMU medicinos bei odontologijos stojimo 
tvarkas VU ir LSMU, taip pat baigiamuosius egzaminus. Dėl didelių skirtumų 
studijų programose, skirtingo baigiamojo balo sandaros vertinimo bei  
abipusio nesusikalbėjimo nei vieno iš tikslų pasiekti nepavyko. 

b. Dėl rezidentūros vietų skirstytmo LSMU ir VU medicinos ir odontologijos 
specialybėms. 



c. Dėl medicinos, odontologijos bei veterinarijos jaunųjų gydytojų privalomo 
įdarbinimo po rezidentūros SAM nurodytose gydymo įstaigose. Buvo 
suformuluotas kreipimasis į SAM, ŠMM bei LR vyriausybę dėl šio Sveikatos 
apsaugos ministro nutarimo projekto neatitikimo LR Konstitucijai, Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai bei kitiems LR 
teisės aktams. Buvo susitikta su ŠMM ir SAM atstovais, projektas atmestas. 

3. Atstovavimas LSMU Senate, Rektorate. Senate patvirtinti LSMU organziacijų rėmimo 
nuostatai, Universitetinės ir užuniversitetinės veiklos derinimo principai,  Rektorate 
buvo pristatytas LSMU Studentų rezoliucijos įgyvendinimo klausimas, suburta 
darbo grupė jai įgyvendinti, pristatyti nauji bendrabučių nuostatai. 

4. Išreikštas noras stoti į „Kauno jaunimo organizacijų apskritąjį stalą“. Tačiau dėl 
neįvykusio šios organizacijos visuotinio susirinkimo ši galimybė nukeliama į žiemos 
laikotarpį. 

 

 

KOMITETŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

 

Socialinis komitetas 

Pirmininkė – Lina Gedmintaitė, Slaugos fakultetas (2011 m. Gruodis – 2012m. Rugsėjis) 

  Agnė Mažutavičiūtė, Medicinos fakultetas (2012 m. Rugsėjis – dabar) 

 

1. Bendrabučiai: 
 

 Surengti susitikimai su Bendrabučių tarybomis. 
 
Buvo peržiūrimos Tarybų veiklos ataskaitos bei planai, išsiaiškintos problemos, kurios 
buvo pristatytos Apgyvendinimo paslaugų tarnybos vadovui. 

 
 Rektoratui teikti nauji bendrabučių nuostatai.  

 
Nuostatai, patvirtinti LSMU Rektorate, leis objektyviau skirstyti bendrabučius studentams:  

o atsisakyta studentų bendrabučiuose rotacijos, gyventojas gauna bendrabutį 
iki studijų pabaigos; 

o Skaičiuojant bendrabučio balą mažesnis dėmesys skiriamas atstumui ir 
didesnis finansinėms studento šeimos galimybėms bei socialiniai padėčiai. 

o Taip pat studentui atlikus nedidelius kambario pagerinimus atsirado 
galimybė gauti nuolaidą už bendrabutį. 
 



 Surengtos diskusijos dėl VA bendrabučių bendrosios tvarkos ir išanalizuotos 
anketos, kuriose buvo domimasi VA bendrabučiuose gyvenančių studentų 
opiausiomis problemomis.  
 

 Vyko priešgaisrinės saugos mokymai pirmame, antrame ir trečiame Medicinos 
akademijos bendrabučiuose – gyventojai buvo supažindinti su savo bendrabučio 
priešgaisrine sistema. 
 

 Liepos - Rugpjūčio mėnesiais socialinio komiteto nariai priiminėjo studentų 
prašymus bendrabučiams gauti ir skaičiavo jų konkursinius balus. 
 

 Rudens semestrą Veterinarijos akademijoje buvo inicijuoti Bendrabučių tarybų 
rinkimai. Rinkimus inicijavusi studentų atstovybė toliau bendradarbiauja su 
naujosiomis VA ir perrinktomis MA bendrabučių tarybomis. 

 
 

2. Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) 
 

 Suderintos LSMU bibliotekos vartotojo sistema su LSP.  
 
Studentai vėl gali atsiimti knygas naudodami savo LSP. 
 

 Surinkti studentų LSP ir perduoti LSS.  
 

 LSP mokymai užsienio studentams 
 
Rudens semestrą užsienio studentai galėjo kreiptis į SA dėl pagalbos užsisakant 
naują LSP bei registruojantis LSP sistemoje. 
 

 
3. Budėjimas Studentų atstovybėje  

 
 Pradėta SA dirbti ne tik popiet, bet ir ryte.  

 
Išgirdę nusiskundimų, jog ne visi studentai spėja ateiti į Studentų atstovybę 
įprastinėmis jos darbo valandomis – nuo 14 val. iki 17 val., dėl paskaitų, 
laboratorinių darbų ar papildomos veiklos, ketvirtadieniais atstovybė ėmė dirbti ir 
ryte – nuo 10 val. iki 13 val.  ir nuo 14 val. iki 17 val. 
 

 Surengti vidiniai LSMU SA Socialinio komiteto mokymai. 
Balandžio 28 d. SA patalpose susirinkę nariai nagrinėjo studijas ir studentų 
akademinį gyvenimą reglamentuojančius dokumentus, dalyvavo simuliacijose.  
 
Spalio 13 d. socialinis komitetas rengė antrus mokymus naujiems LSMU SA 
socialinio komiteto nariams bei atskirus mokymus visos atstovybės nariams – 



studentai buvo supažindinti su pagrindiniais dokumentais, jų priėmimo ir 
registravimo tvarka. 

 

4. Kita socialinė veikla 
 

 Inicijuotos ir surengtos Tolerancijos dienos Kauno mieste bei Neįgaliųjų diena 
LSMU.  
 

Trečiąją balandžio savaitę penkios Kauno aukštosios mokyklos paskelbė Tolerancijos 
savaitę – vyko diskusijos, pasirodymai, varžybos, parodos įvairiomis opiomis temomis – 
menininkų, moterų, miesto – kaimo, senyvų žmonių diskriminacija. LSMU SA balandžio 19 
– ąją paskelbė Neįgaliųjų diena. 
 

 Surengta socialinė akcija “Reikia nedaug, tik trupučio širdies”, kurios metu 
renkamos dovanos LSMU Kauno Neonatologijos skyriaus neišnešiotiems 
naujagimiams.  
 

Birželio 15 – ąją maišas numegztų kojinaičių, kepuryčių, apklotėlių, liemenių buvo nuneštas 
į LSMU KK Neonatologijos skyrių. 
 
Rudens semestrą akcija kartojama – LSMU patalpose patalpintos specialios dėžutės 
mezginiams, kurie mažiesiems bus padovanoti prieš Kalėdas. 
 

 Buvo pradėta viešinti LSMU Kauno klinikų Onkologijos skyriuje gulinčios Augustės 
istorija.  

 
Augustė Matkevičiūtė – dvejų metų mergaitė, beveik pusę savo gyvenimo praleidusi LSMU 
Kauno Klinikose, serga vėžiu, dėl auglio ji neteko regėjimo viena akyte. Mergaitei reikėjo 
kuo skubesnės operacijos, todėl LSMU SA prisidėjo prie Augustės istorijos viešinimo ir 
paramos rinkimo. 
 

 Peržiūrėti stipendijas gavusiųjų sąrašai Dekanatuose ir LSMU buhalterijoje 
 
Buvo pateiktos rekomendacijos kai kuriems dekanatams, sukurtas naujas LSMU 
Skatinamujų stipendijų komisijos darbo reglamentas bei pakoreguota dekanatų stipendijų 
pateikimo tvarka. Internetiniame LSMU SA puslapyje atnaujinta informacija apie būrelių 
veiklą ir nurodyti būrelio kontaktai.  
 

 Buvo dalyvauta LSS diskusijoje apie toleranciją.  
 
2011 m. gruodžio 20 d. SA nariai dalyvavo diskusijoje "Lygybės ir įvairovės priemonės 
aukštojo mokslo srityje", kuri tapo akstinu organizuoti Tolerancijos dienas Kaune. 

 



 Vykdoma socialinė akcija,  LSMU bibliotekoje, prieš triukšmavimą, parengti 
trumpametražiai filmukai. 

 
Trumpametražiai filmukai nufilmuoti ir rodomi LSMU  Studentų atstovybei 
priklausančiuose ekranuose, plakatai ir lipdukai išklijuoti bibliotekoje. 
 

 SA iniciatyva buvo susisiekta su LSMU dirbančiomis psichologėmis, visuose 
Universiteto padaliniuose išplatinti jų kontaktai. 
 

 Vyksta LSMU maitinimo įstaigų patikros – bendradarbiaujant su Lietuvos 
Respublikos Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba vykdomos LSMU maitinimosi 
įstaigų patikros.  

 

Laisvalaikio komitetas 

Pirmininkė: Vaiga Verseckaitė, Odontologijos fakultetas (2011 m.  gruodis – 2012 m. spalis) 

  Agnė Mačiukūnaitė, Odontologijos fakultetas (2012 m. spalis – dabar) 

 

Išorinė veikla: 

 Dalyvauta festivalyje „ Pamatyk kitaip“ Kauno Botanikos sode kartu su kitomis 
LSMU organizacijomis, pristatytas universitetas.  

 Prisidėta prie LSMU Sporto šventės organizavimo kartu su kitomis LSMU 
organizacijomis. 

 Surengtas Kalėdinis vaikų lankymas Respublikinėje Kauno ligoninėje 
 

Prieš Šv. Kalėdas Studentų atstovybės nariai tradiciškai aplankė ligoniukus Kauno 
respublikinėje ligoninėje, nunešė jiems mažų dovanėlių. 

 
 Prisidėta prie Tarptautinės studentų dienos renginių Kauno mieste organizavimo.  
 Padėta organizuoti tarptautinė AIDS diena kartu su kitomis LSMU organizacijomis.  
 Surengtas Užgavėnių sutikimas kartu su visais LSMU studentais pirmo bendrabučio 

kieme.  
 Prisidėta organizuojant Vasario 16 – osios dienos minėjimą Kaune.  

 Surengta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo metų atidarymo šventė. 

 Surengtos LSMU pirmakursių krikštynos. 

 Prisidėta organizuojant Tarptautinę Studentų Dieną Kaune. 

 

 



Vidinė veikla: 
 

 Surengtas Kalėdinis Karaoke vakaras su KTU SA.  
 Surengtas susitikimas su  kitomis Studentų atstovybėmis - VDU SA, LKKA SA.  
 SA patalpų papuošimas Kalėdoms.  

 

ERASMUS studentų užimtumas: 
 

 International food party.  
 

Gegužės 9 –ąją LSMU SA patalpose susirinkę ERASMUS studentai pristatinėjo savo 
gimtąsias šalis paruošę jų tradicinius patiekalus. SA nariai Lietuvą pristatė su šakočiu, 
baltąja mišraine, varškės sūriu bei gira. 

Marketingo ir projektų darbo grupė 

Vadovas – Mantas Simutis, Medicinos fakultetas. 

 Pradėta 2 procentų programa. 
 

2% programos įgyvendinimas– sukurta forma, kurią užpildęs žmogus gali paskirti 2 % savo 
pajamų mokesčio LSMU Studentų atstovybei, kaip nevyriausybinei organizacijai.  
 

 
 Universitete įdiegta informacinių ekranų sistema, sukurta jos valdymo priežiūros, 

turinio schema.  
 

Pasirašyta sutartis su Adscreen kompanija. Universitete yra  4  informaciniai ekranai. 
Ekranuose skelbiama aktuali informacija apie LSP,bendrabučius, stipendijas ir kt., o taip 
pat Rektorato, Senato, SA posėdžius, SA bei kitų LSMU organizacijų renginius.  

 
 Parengti LSMU SA Alumni klubo steigimo nuostatai. 

 
 Pradėti rašyti projektai („Akademiniai mainai“ , „KTU SA ir LSMU SA Socialinis 

projektas“, „Studentų rekreacinės ir poilsio zonos LSMU įgyvendinimas“) Lietuvos 
studentų sąjungai.  

 Pradėtas organizuoti Kalėdinis labdaros aukcionas. 
 

Marketingo ir projektų grupė inicijavo  Kalėdinio labdaros aukciono organizavimą, tam 
buvo sukurta jungtinė Laisvalaikio, informacinio ir marketingo komitetų narių darbo 
grupė. Aukcionas įvyks 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejuje. Sudaryta darbo grupė, išskirstytos veiklos,  nustatyti terminai. 

 



Informacinis komitetas 

Pirmininkas – Robertas Pranevičius, Medicinos fakultetas (2011 m. Gruodis – 2012 m. 
Rugsėjis) 

  Aistė Urbonaitė, Medicinos fakultetas (2012 m. Rugsėjis – dabar) 

Naudoti informacijos kanalai:  

 Vidinei  komunikacijai: 
o LSMU SA google groups`as 

 Išorinei komunikacijai: 
o LSMU seniūnų groups`as 
o LSMU SA facebook 
o Naujienlaiškis 
o www.lsmusa.lt 
o Ave Vita 

 
Išorinė veikla: 

 
 Sukurtas ir pristatytas studentams LSMU SA naujienlaiškis. 

 
2012 m. kovo 30 d. visiems universiteto studentams per jų seniūnus išsiųstas pirmasis 
LSMU SA Naujienlaiškis. Naujienlaiškis, kuriame studentai gali susipažinti su LSMU SA 
veikla, siunčiamas kartą per mėnesį. 

 
 nuolatinis informacijos atnaujinimas ekranuose..  

 
Universitete yra pakabinti  4 informaciniai ekranai – LSMU MA Bibliotekoje, 
Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK), LSMU VA pagrindiniuose bei 4 – uose 
ir 5 – uose rūmuose. Ekranuose skelbiama visa LSMU studentams aktuali 
informacija. 
 

 Nuolatos sekama informacija  ir informuojami  LSMU studentai apie  aktualias 
naujienas www.lss.lt , www.smm.lt , www.sam.lt ir kt. internetiniuose puslapiuose.  
 

 Dalyvauta LSS RsV komiteto mokymuose. 
 

SA nariai dalyvavo tęstiniuose LSS Ryšių su visuomene komiteto mokymuose 2011 m. 
gruodžio, 2012 m. balandžio ir birželio mėnesiais.  
 

 Parengti trumpametražiai informaciniai filmukai studentams apie LSP, SA veiklą.  
 
 LSMU grupių seniūnų Google groups adresų sąrašo atnaujinimas.  

 

http://www.lsmusa.lt/


Gavę nusiskundimų, jog universitetą baigę žmonės vis dar gauna universiteto naujienas, 
ėmėmės atnaujinti Seniūnų elektroninių paštų adresų duomenų bazę – buvo ištrinti 
nebenaudojami adresai, pridėti tie, kurių trūko arba buvo pasikeitę. 

 
 ID kortelių gamybos inicijavimas.  

 
LSMU ID kortelės – identifikacinis studentų dokumentas. Studentų seniūnų buvo paprašyta 
sunešti visų grupės narių nuotraukas norint kuo greičiau  pradėti gamybą. Pavasarį 
paskelbtas Viešųjų pirkimų konkursas dėl identifikacinių studentų kortelių gamybos. 
Gamyba, kurią pilnai kompensuos universitetas, prasidės  visiems studentams atnešus 
nuotraukas.  
 
Pirmosios ID kortelės studentus pasieks jau Gruodžio mėnesį. 
 

 Prisidėta prie Tarptautinės studentų dienos Kaune organizavimo ir informacijos 
viešinimo. 

 
Bendradarbiaujant kitų Kauno aukštųjų mokyklų Studentų savivaldomis suorganizuota 
Tarptautinė studentų diena Kaune, kurios metu vyko studentų forumas, eisena Laisvės 
alėja, orientacinės varžybos ir kt. 
 
 

 Skelbta informaciją apie SA veiklą universiteto ir miesto laikraščiuose.  
 
Straipsniai apie SA veiklą nuolatos pasirodo universiteto laikraštyje Ave Vita bei studentų 
redaguojamame jo priede “ MES”. Taip pat užmegzti santykiai su dienraščiu “15 minučių“ 
 

 Pradėta bendradarbiauti: 
o ir organizuoti renginius LSMU studentams su ispanų kalbos ir kultūros 

centru – Centro Hispania. 
o Kauno menininkų namais 
o Naktiniu klubu Gargar 

 
 
Vidinė veikla:  

 
 Sutvarkyta ir atnaujinta informacija www.lsmusa.lt bei kėlimas į jį.  

 
Pasikeitus universiteto pavadinimui, pasikeitęs SA puslapis kurį laiką buvo nustojęs veikti. 
Šiais metais buvo imtasi naujojo puslapio programavimo darbų, po truputėlį kelta 
informacija. Dabartiniame LSMU SA internetiniame puslapyje kiekvienas LSMU studentas 
ras naujausios informacijos apie Senato, Rektorato nutarimus, LSP naujienas, bendrabučius 
ir kt. 

 Prižiūrėta informacijos sklaida LSMU SA facebook profilyje bei padidintas tokiu 
būdu pasiekiamų studentų skaičius.  

http://www.lsmusa.lt/


 
Facebook profilyje skelbiamos naujienos, skubūs pranešimai, apklausos studentams.  
 

 Inicijuotas LSMU SA dokumentų bei blankų atnaujinimas 
 
Dokumentai atnaujinti pagal Lietuvos Respublikos Archyvaro reikalavimus. 

 
 Viešinta LSMU studentams aktuali informacija apie: 

o LSMU SA veiklą 
o Lietuvos studentų sąjungos naujienas; 
o Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus; 
o Konkursus, stipendijas, kursus, seminarus; 
o Akademinės universiteto informacijos naujienas; 
o SA organizuojamus renginius; 

 
 

Akademinis komitetas 

Pirmininkas – Vytenis Simenas, Medicinos fakultetas 

 

 Bibliotekos darbo laiko, knygų išdavimo terminų pakeitimas atsižvelgiant į studentų 
poreikius, baudų už pavėlavimą grąžinti mažinimas, darbo sąlygų gerinimas 
bibliotekoje (triukšmo mažinimas).  

 

Buvo sukurta bibliotekos analizės anketa, kurią užpildė beveik 800 studentų. Rezultatai 
išanalizuoti, susisteminti ir pateikti LSMU bibliotekos vadovams. To pasekoje prasitęsė 
bibliotekos ir jos kavinės darbo laikas, atsirado vandens aparatai, sumažėjo triukšmas. 

 

 Universiteto karjeros centro veiklos analizė.  
 

Karjeros centras vis dar nėra visiškai integruotas LSMU padalinys, labiau Veterinarijos 
akademijos struktūra.  Su LSMU SA siekta sudaryti sąlygas studentams atlikti savanoriškas 
praktikas visų fakultetų studentams. 
 
 
 

 Studijų kokybės vertinimo centrui teiktų LSMU studijų programų savianalizių 
peržiūra 

 
Peržiūrėtos visos studijų programos, kurios buvo teiktos SKVC vertinimui (slaugos, 
veterinarijos, farmacijos), Studentų atstovybės komentarai  buvo aptarti fakultetų tarybose. 



 
 

 Apeliacijų tvarkos pakeitimas.  
 

Iš naujo peržiūrėta apeliacijų tvarka  egzaminų, koliokviumų, apklausų rezultatams, ir su ja 
supažindinti  LSMU  studentai. Apeliacijų tvarka šiuo metu yra keičiama „Studentų 
vertinimo reglamente“. 

 

 Susitikimai su Medicinos fakulteto modulių vadovais bei pradėti susitikimai su kitų 
fakultetų dėstytojais. 

 
Metų bėgyje LSMU SA suorganizavo diskusijas su visais antro bei trečio kurso Medicinos 
studijų programos modulių vadovais. Iškeltos problemos, su kuriomis susiduria studentai 
ir dėstytojai, galimi sprendimo būdai buvo teikiami Medicinos fakulteto tarybai bei išsiųsti 
visiems medicinos fakultete dėstantiems padaliniams. 

Šiuo metu organizuojami susitikimai su visų fakultetų katedrų ar atskirų dalykų atsakingais 
dėstytojais. Šių susitikimų metu bus diskutuojama studijų kokybės temomis, su kokiomis 
problemomis susiduria tiek dėstytojai, tiek studentai. Apibendrintos diskusijų problemos 
bus teikiamos fakulteto taryboms ir universiteto administracijai. 
 

 Rezoliucijos peržiūra ir papildymas. 
 
Peržiūrėjus Rezoliuciją įsitikinta, kad dauguma punktų dar yra neįgyvendinti, todėl gegužės 
7 d. rektorate teikti pasiūlymai, susiję su rezoliucijos punktų (egzaminų kodavimu, 
mokomos medžiagos dalinimu, internatūros egzaminavimo objektyvumu) progreso 
paspartinimu ir naujų problemų – rotacijos tvarkos sušvelninimu, svertinio koeficiento 
įvedimu ir studentų tvarkaraščių problemomis – sprendimo siūlymais. Sukurta nauja darbo 
grupė tolesniam Rezoliucijos vykdymui, kurios vadovas studijų reikalų prorektorius prof. 
hab. R. Jurkevičius. 
 
Nuo gegužės 7d. įvyko trys susitikimai su šia darbo grupe, kuriuose aptarta: „First class“ 
sistemos naudojimo problemos, egzminų kodavimo problemos (nutarta koduoti egzaminus 
BAR kodais bei koduojant naudoti lsmusis sistemą po jos atnaujinimo), LSMU karjeros 
centro integracijos problemos, studentų vasaros praktikos atlikimo galimybės, 
Informacinių technologijų centro veikla bei su ja susijusios problemos universiteto mastu, 
egzaminų vertinimo sistemos nebuvimas,  bakalauro/ magistro baigiamųjų darbų 
reglamentų unifikavimo galimybės, studijų kokybės vertinimo anketų atnaujinimas, dekanų 
bei fakultetų tarybos narių susitikimai su studentais. 
 

 Rezidentų apklausa.  
 



LSMU SA bei VU SA buvo įpareigotos Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti priežastis, 
kodėl jaunieji gydytojai, baigę rezidentūros studijas, nenori važiuoti dirbti į regionines bei 
rajonines ligonines. Siekdama objektyviai išsiaiškinti problemos priežastis LSMU SA atliko 
gydytojų rezidentų ir Lietuvos regioninių ligoninių apklausą. Anketų analizė pateikta SAM, 
ŠMM bei Valstybės kontrolei. Šiuo metu atsakymų į pateiktas problemas dar negauta. 
 

 Tęsti susitikimai su studentais dėl studijų kokybės. 
 

Metų bėgyje surengti produktyvūs susitikimai su visų universiteto fakultetų studentais, 
kurių metu diskutuota apie fakultetų problemas. Problemos susistemintos, su jomis 
supažindintas prorektorius studijų reikalams prof. Renaldas Jurkevičius ir fakultetų 
dekanai, dekanų paprašyta atsakyti, kokie yra galimi šių problemų sprendimo būdai.  

Organizuotas susitikimas su Medicinos antro kurso studentais dėl egzaminų nelankymo 
problemos. 

 Toliau tęsiama Akademinio sąžiningumo programa . 
 
SA atstovai apsilankė 32 - iuose įvairių fakultetų studentų egzaminuose, kuriuose buvo 
kreipiamas dėmesys ne tik į studentų, bet ir į dėstytojų elgesį. Egzaminuose 
besilankiusių SA narių pastebėjimai, komentarai bus apibendrinti ir teikiami siūlymai, 
kaip išvengti nesąžininguo studentų elgesio. Taip pat LSMU SA nariai gegužės 23 d. 
dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuotoje konferencijoje „Akademinis 
sąžiningumas ir aukštojo mokslo vertė Lietuvoje“. 

 

 

 Paskelbta informacija surinkta per diskusijas su studentais apie probleminio 
mokymo tobulinimo perspektyvas.  
 

Balandžio 26 – 27 dienomis LSMU vyko mokslinė praktinė konferencija „Medicinos studijų 
programos plėtra“, kurioje buvo pristatyti diskusijų su studentais rezultatai. Viena iš 
konferencijos dalių buvo Ženevos universiteto ekspertų diskusija su Medicinos fakulteto 
studentais, kurios metu dar kartą buvo išsakytos aktualiausios problemos, su kuriomis 
susiduria studentai. 

 Pirmakursių sutarčių peržiūra.  
 

Akademinio komiteto nariai peržiūrėjo tiek VNF, tiek VF vietose studijuojančiųjų studentų 
pasirašomas studijų sutartis.  
 

 Fakultetų tarybų narių mokymai. 
 



Fakultetų tarybos nariai supažindinti su esminiais pokyčiais ir siektinais tikslais modernios 
Europos aukštojo mokslo vizijos įgyvendinime. Supažindinti su esamais ir kuriamais 
universiteto dokumentais. Nubrėžtos kryptis kuriomis dirbs LSMU Studentų atstovybė 
ateinančiais metais, supažindinti fakultetų tarybų nariai su papildomomis jų funkcijomis 
atstovaujant. 
 
Surengti Akademinio komiteto narių mokymai Bolonijos proceso ir Aukštojo mokslo 
reformos temomis. SA nariai taip pat supažindinti su svarbiausiais Universiteto 
dokumentais.  
 
 

 Geriausių dėstytojų rinkimai. 
 
Studentų atstovybė dar vasarį studentams išplatino informaciją apie rengiamus geriausių 
dėstytojų rinkimus,  kurių metu studentai išsakė nuomonę apie savo favoritus. Išrinkti 
nominantai buvo paskelbti ir apdovanoti LSMU diplomų įteikimo šventėje.  
 
Šiuo metu jau pradėta ruoštis kitų metų dėstytojų apdovanojimams, renkamos nominacijos, 
rengiama apklausų sistema. 
 

 Studentų vertinimo reglamentas.  
 
Aktyviai prisidėta prie Studentų vertinimo reglamento kūrimo, kuriame bus aiškiai 
apibrežtos vertinimo formos, vertinimo turinys, egzaminavimo tvarka, apeliacijos, 
vertinimo etika ir kiti su vertinimu susiję aspektai. Dokumentą rauošiamasi tvirtinti 
gruodžio 14 d. Senate. 
 

 Studentų motyvacijos tyrimas.  

Atliekamas tyrimas vertinti LSMU studentų motyvaciją. Nors į LSMU šiuo metu stoja patys 
geriausi studentai (remiantis LAMABPO sistema), tačiau paskutiniais metais susiduriama 
su problema, kai studentai masiškai neišlaiko egzaminų.  

Tyrimą sudaro dvi dalys: pirmoji – atliktas bendras vertinimas visų fakultetų studentų, jų 
paprašyta įvardinti faktorius, kurie skatina mokytis ir kurie mažina norą siekti žinių savo 
pasirinktoje specialybėje; antroji dalis – bus ruošiama išplėstinė anketa su motyvuojančiais 
ir demotyvuojančiais studijų aspektais, gauti duomenys bus analizuojami ir daromos 
išvados. 

 

BENDRA SA VEIKLA 

 

 Nutarta „Kaunas internation medical student`s asociation“ (KIMSU) prijungti prie 
LSMU SA kaip LSMU SA tarptautinį padalinį lygiagrečiai su rezidentų bei doktorantų 
tarybomis.  



 

 Kuratorių programos vykdymas, analizė ir informacinio paketo pildymas. 

 
Tęsiamas 2011m. rudenį sėkmingai startavęs „Kuratorių“ projektas – remiantis praėjusių 
metų programos analize papildytas informacinis paketas, paskelbti naujų kuratorių 
rinkimai, buvo vykdyti Kuratorių apmokymai.  
 

 Atstovavimo reglamento kūrimas. 
 
LSMU Studentų atstovybė norėdama labiau apibrėžti savo veiklą, tapti atviresne 
studentams, nusprendė sukurti atstovavimo reglamentą, kurį sudarytų: LSMU SA 
doktorantų tarybos bei LSMU SA rezidentų tarybos nuostatai, KIMSU nuostatai, LSMU SA 
rinkimų reglamentas, LSMU seniūnų nuostatai. Nuspręsta skelbti atvirus konkursus, 
kuriuose studentai galėtų pretenduoti užimti Senato, fakultetų tarybos narių vietas.  
 

 Dalyvauta rengiant LSMU Statuto pakeitimo projektą. 
 
LSMU Statute įtvirtintas studentų dalyvavimas fakultetų tarybose (tarybą sudaro nemažiau 
20% studentų) bei institutų tarybose (tarybą sudaro ne mažiau 10% studentų). 

 

Rezidentų taryba 

 

Rezidentų tarybos nariai:  

 Pirmininkas:  Rokas Jurkonis (Ortopedija traumatologija) 
 

 Paulius Mocevičius (Chirurgija); kadencija baigėsi 
 Juozas Kupčinskas (Gastroenterologija); kadencija baigėsi 
 Deimantė Karaliūtė (Pulmonologija); kadencija baigėsi 
 Rūta Žiužnytė (Nefrologija); 
 Justina Kačerauskienė (Akušerija – ginekologija); 
 Aida Mankutė  (Anesteziologija – reanimatologija);  kadencija baigėsi 
 Audra Mundinaitė (Anesteziologija – reanimatologija); 
 Justina Klimaitė (Vaikų ligos); 
 Marija Šimukonienė (Radiologija); 
 Agnė Mirinavičiūtė (Šeimos medicina); kadencija baigėsi 
 Eglė Rupšytė (Odontologija); 
 Gintarė Sabaliauskienė (Veterinarinė medicina). 

 
 
 
 



REZIDENTŲ TARYBOS 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vidinė veikla: 

 Atstovavimas universiteto struktūrose - Senate, komitete, komisijose, darbo grupėse 
 Aktyvus dalyvavimas ruošiant dokumentus ir teisės aktus: 

o Rezidentūros reglamentai (medicinos, odontologijos, veterinarijos); 
o Gydytojo rezidento kasdieninės veiklos dienynas; 
o Gydytojo rezidento pareiginiai nuostatai; 
o Rezidentūros programų keitimas (atstovai); 
o Bazių vertinimo ir atrankos reglamentas; 
o Rezidentūros komisijos, Rezidentūros komiteto darbo reglamentų projektai; 
o Bendro priėmimo į rezidentūros studijas principai; 
o Motyvacinio pokalbio kriterijų aprašas; 
o Sutarčių su rezidentais ir internais projektai; 

 Atstovų delegavimas į Rezidentūros komitetus; 
 Vidinės informacinės bazės atstovams sukūrimas;  
 Vykdytos vidinės gydytojų rezidentų apklausos. 
 
 
Gydytojai rezidentai buvo klausinėjami apie bazių pasirinkimą, privestinį įdarbinimą, 
studijų kokybės klausimais. 
 
 Dalyvauta Studijų kokybės komisijoje. Spręsti klausimai dėl rezidentų aktyvumo 

kokybės vertinime.  

Išorinė veikla: 

 Aktyviai dalyvauta ir pasisakyta gydytojų rezidentų priverstinio įdarbinimo 
klausimais (SAM, ŠMM, VU, žiniasklaidoje); 

 Ruošti dokumentai dėl LRV nutarimų keitimo projektų; 
 Aktyviai dalyvauta ir reikšta  nuomonė diskusijose ŠMM dėl stipendijų fondo 

mažinimo; 
 Dalyvauta SKVC dėl rezidentūros programų tobulinimo; 
 Studentų atstovybė ir Rezidentų taryba atstovavo studentus ŠMM ir SAM dėl bendro 

stojimo ir sąlygų tarp VU ir LSMU vienodinimo. Vykdytos diskusijos koncencusui 
priimti. Aktyviai gintos būsimų LSMU gydytoju rezidentų bei universiteto 
autonomiškumo teisės; 

 Vvkdyta apklausa dėl galimybės gydytojams rezidentams dirbti regionuose, 
rezultatai pateikti ŠMM ir SAM tęsiant diskusiją apie jaunų gydytojų nenorą 
darbintis regionuose. 
 



DOKTORANTŲ TARYBOS 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Doktorantų savivaldos stiprinimas ir atstovavimas: 

Dalyvauta: 
 

 Studentų atstovybės Tarybos; 
 Universiteto Senato ir jo komisijų;  
 Universiteto darbo grupių; 
 Studijų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos komisijos veikloje; 

 
Įvykdyta: 
 

 Doktorantų atstovai pirmą kartą deleguoti į Universiteto institutų 
tarybas;Doktorantų atstovavimo principas įtvirtinamas kaip teisinė norma institutų 
nuostatuose. 

 Dalyvauta susitikime su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, aptartos bendros 
problemos ir bendradarbiavimo galimybės. 

 Dalyvauta LR Seime organizuotoje konferencijoje „Aukštųjų mokyklų autonomija: 
sąvoka ir jos taikymas šiandienos kontekste“  

 
Neįvykdyta: 
 

 Doktorantūros reglamento tobulinimas, įtvirtinant įstatymais ir kitais teisės aktais 
numatytas doktorantų teises – neįvykdyta 

 Susitikimai su doktorantais ir diskusijos aktualiais doktorantūros klausimais 
 

Informacijos sklaida  

Įvykdyta: 

 Doktorantų informacijos sistemos vystymas. 
 
Sistemoje skelbiama pagrindinė doktorantų savivaldos informacija, sukurta pilna 
elektroninė konferencijų tezių sistema, renginių kalendorius.  
 
Neįvykdyta: 

 Interaktyvus viešai pildomas renginių kalendorius ir integracija su universiteto 
puslapiu bei intranetu – neatlikta, nes dar nebaigtas paties universiteto puslapio 
rengimas ir intraneto diegimas. 

 Apklausa apie aktualiausias doktorantų problemas – neįvykdyta 
 



Doktorantams ir akademinei bendruomenei aktualių renginių organizavimas  

 Organizuota nacionalinė mokslinė doktorantų konferencija „Mokslas – sveikatai 
2012“  
 

Pirmą kartą konferencija organizuota pilnai elektronine sistema – tezių pateikimas, 
konferencijos programos sudarymas ir skelbimas, elektroninis konferencijos tezių leidinys, 
registruojamas eLABa bibliotekoje 
 

 Studentų mokslinės draugijos mokslinių darbų konferencijoje dalyvauta 
vertinimo komisijos sudėtyje. 

Skaityti pranešimai Studentų mokslinės draugijos organizuotoje mokslo populiarinimo 
priemonėje „Medicinos mokslų mokykla“. 


