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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
VEIKLOS ATASKAITA
2021 m. lapkričio 25 d. – 2022 m. lapkričio 24 d.

LSMU Studentų atstovybėje viso veikė - 200 aktyvių narių. Juos sudarė studentai iš 7
fakultetų (lietuviai ir užsienio studentai), rezidentai bei doktorantai.
Šiuo laikotarpiu Studentų atstovybės Tarybą sudarė:
1. Ieva Petrutytė, LSMU SA prezidentė, Tarybos pirmininkė;
2. Aleksandr Kasradze, OF, Tarybos sekretorius;
3. Aistė Dravininkaitė, VF;
4. Evelina Alūzaitė, SLF;
5. Gabija Skirevičiūtė, GMF;
6. Ignas Simanauskas, MF;
7. Martyna Vengrytė, FF;
8. Paulina Bučinskaitė, VSF;
9. Rugilė Valentinaitė, MF;
10. Anna Newmark, užsienio studentų atstovė;
11. Daina Bastytė, LSMU doktorantė;
12. Mindaugas Stonis, LSMU rezidentas.
Šiuo laikotarpiu Studentų atstovybės komitetams bei projektams vadovavo:
1. Ieva Petrutytė, prezidentė;
2. Paulina Bučinskaitė, viceprezidentė;
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3. Jurgita Baleišytė, atstovų koordinatorė;
4. Gerda Kvitko, bendrabučių reikalų koordinatorė;
5. Goda Kaupytė, akademinio komiteto koordinatorė (iki 2022 m. liepos mėn.);
6. Viktorija Viskantaitė, akademinio komiteto koordinatorė (nuo 2022 m. rugsėjo
mėn.);
7. Eglė Pušinaitytė, socialinio komiteto koordinatorė;
8. Ugnė Kuzaitytė, informacinio komiteto koordinatorė (iki 2022 m. rugsėjo mėn.);
9. Elžbieta Skirbutytė, informacinio komiteto koordinatorė (nuo 2022 m. rugsėjo
mėn.);
10. Dominyka Visockytė, laisvalaikio komiteto koordinatorė;
11. Margiris Alesius, marketingo ir projektų komiteto koordinatorius;
12. Urtė Gasiulytė, žmogiškųjų išteklių koordinatorė;
13. Vaidas Dagys, žmogiškųjų išteklių koordinatorius;
14. Beatričė Linkauskaitė, kuratorių projekto koordinatorė;
15. Ieva Balaišytė, biuro administratorė ir LSP koordinatorė.

1.

1.1.

Akademinis komitetas

Gruodis
1.1.1.

Buvo sukurtas ir socialiniuose tinkluose paskelbtas pranešimas apie ginčų
nagrinėjimą.

1.2.

Sausis
1.2.1.

Studijų kokybės termometro viešinimas;

1.2.2.

Sukurti ir socialiniuose tinkluose paskelbti informaciniai pranešimai apie
akademinį nesąžiningumą ir apeliacijas.

1.3.

Vasaris
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1.3.1.

Parengtas SA žiemos naujienlaiškis, kuriame apžvelgtos svarbiausios SA
veiklos gruodžio - vasario mėnesiais.

1.4.

Kovas
1.4.1.

Parengta akademinė informacija Kuratorių projektui;

1.4.2.

Pasiruošimas GRAND akademinės ir atstovavimo srities mokymams, kurie
buvo organizuoti kartu su VGTU SA;

1.4.3.

Suorganizuota psichologės Agnės Paškevičiūtės paskaita apie vidinį
kritiką, laiko planavimą ir kaip tvarkytis su nerimu (kartu su socialiniu
komitetu).

1.5.

Balandis
1.5.1.

Studijų kokybės termometro viešinimas;

1.5.2.

Atlikta apklausa apie problemas, su kuriomis susiduria studentai.
Apklausos rezultatai apibendrinti, aptarti susitikimo su Studijų centru
metu. Dažniausiai pasikartojančios problemos suskirstytos pagal studijų
programas, perduotos SPK studentų atstovams.

1.6.

Gegužė
1.6.1.

Studijų reglamento nagrinėjimas, įvairių situacijų sprendimas;

1.6.2.

Parengtas SA pavasario naujienlaiškis su svarbiausiomis SA vykdytomis
veiklomis kovo - gegužės mėnesiais.

1.7.

Birželis
1.7.1.

Rezidentūros motyvacinių pokalbių stebėjimo ataskaitų nagrinėjimas ir
apibendrinimas.

1.8.

Rugsėjis
1.8.1.

Naujų SA narių supažindinimas su Akademinio komiteto veikla. Naujiems
ir seniems nariams pristatytas Akademinio komiteto rudens veiklos planas;

1.8.2.

Sukurtas ir paviešintas „Seniūno protokolas“ – buvo surinkti visų grupių ir
kursų seniūnų duomenys;

1.8.3.
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1.9.

Spalis
1.9.1.

Pradėti planuoti seniūnų mokymai (ieškoma lektorių, kuriamos užduotys);

1.9.2.

Nauji bei pirmo kurso seniūnai pridėti į Facebook seniūnų grupę greitesnei
komunikacijai.

1.10.

Lapkritis
1.10.1.

Pasidalinta informacija apie akademinį nesąžiningumą ir kaip teikti
apeliacijas SA socialiniuose tinkluose;

1.10.2.

Suorganizuoti seniūnų mokymai. Jų metu buvo pristatyta svarbiausia
informacija apie akademinius ir socialinius reikalus bei atstovavimą
Universitete. Seniūnai galėjo teorines žinias pritaikyti praktiškai darbo
grupėse nagrinėdami situacijas;

1.10.3.

Suorganizuotas „QUIZ“ Instagram ir Facebook paskyrose. Žaidimo tikslas
buvo supažindinti studentus su svarbiausiais Studijų reglamento punktais
bei svarbiausia informacija, reikalinga Universitete;

1.10.4.

Pradėtas planuoti „Reglamento workshop“ visiems SA nariams,

kurio

metu kiekvienas galės pasitikrinti, kaip išmano Studijų reglamentą.

2.

2.1.

Socialinis komitetas

Gruodis
2.1.1.

Kalėdinių

dovanėlių

pakavimas

ir

dovanojimas

universiteto

administracijai.
2.2.

Sausis
2.2.1.

Tęsta veikla su studentų poreikių apklausa. Analizuojami rezultatai,
ieškoma problemų sprendimo būdų.
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2.3.

Vasaris
2.3.1.

Vykdyta akcija “Meilės mėnuo”, kurios metu studentai buvo skatinami
dalyvauti konkurse įkeliant Instagram story, kaip studentas įsivaizduoja
meilę;

2.3.2.

Paskelbti informaciniai pranešimai socialiniuose tinkluose apie stipendijas
bei paskolas.

2.4.

Kovas
2.4.1.

Paminėta Pasaulinė Dauno sindromo diena;

2.4.2.

Surengta paskaita su psichologe Agne Paškevičiūte apie vidinį kritiką,
laiko planavimą ir kaip tvarkytis su nerimu (kartu su socialiniu komitetu);

2.4.3.

Suorganizuotas žaidimas “Galvok, atrask ir pasiimk” I dalis, skirtas
supažindinti studentus su laisvalaikio erdvėmis universitete (iš studentų
poreikių anketos matoma, kad studentams trūksta žinių apie laisvalaikio
erdves universitete).

2.5.

Balandis
2.5.1.

Atlikta bendrabučių kokybės apklausa bendradarbiaujant su bendrabučių
reikalų koordinatore.

2.6.

Gegužė
2.6.1.

Susisteminti ir apibendrinti bendrabučių kokybės apklausos rezultatai;

2.6.2.

Paskelbti studentų poreikių anketos rezultatai, studentai supažindinti su jau
pradėtais vykdyti darbais;

2.6.3.
2.7.

Birželis
2.7.1.

2.8.

Suorganizuotas žaidimas “Galvok, atrask ir pasiimk” II dalis.
Kito pusmečio veiklos planavimas;

Rugsėjis
2.8.1.

Naujų SA narių supažindinimas su Socialino komiteto veikla. Naujiems ir
seniems nariams pristatytas Socialinio komiteto rudens veiklos planas.

2.9.

Spalis
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2.9.1.

Spalio 10 d. paminėta tarptautinė psichinės sveikatos diena – sukurtas ir
SA socialiniuose tinkluose paviešintas filmukas, kuriame studentams
priminta apie Universitete esančią psichologinę pagalbą bei kaip
užsiregistruoti psichologo konsultacijai;

2.9.2.

Salio 24-28 dienomis įvykdyta akcija „Gerumo savaitė“, kurios metu
Universitete paskelbtos dėkingumo, komplimentų dienos, paskatinta kraujo
donorystė, studentai pavaišinti sausainiais ir arbata, aplankyta LSMUL KK
Vaikų endokrinologijos klinika, išdalintos SA narių padarytos apyrankės
bei palinkėjimai sergantiems vaikams;

2.10.

Lapkritis
2.10.1.

Lapkričio 16 d. paminėta tarptautinė tolerancijos diena – Facebook
puslapyje paskelbtas priminimas studentams būti tolerantiškiems, elgtis
etiškai bei gerbti vienas kitą;

2.10.2.

Lapkričio 17 d. studentai pasveikinti su tarptautine studentų diena.

3.

Bendrabučių reikalų koordinatorė

Tęstinė veikla:
●

Bendrabučių nuolaidų dokumentų formavimas ir tvarkymas;

●

Atstovavimas bendrabučių kokybės reikalų nacionaliniu lygmeniu;

●

Studentų konsultacija aktualiais klausimais;

●

Dalyvavimas bendrabučių komisijos posėdžiuose;

● Dalyvavimas LSMU Studentų bendrabučių nuostatų keitimo darbo grupėje;

3.1.

Gruodis
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3.1.1.

Dokumentų šablonų sukūrimas (bendrabučių seniūnų veiklos ataskaitos ir
išrinkimo);

3.1.2.
3.2.

3.3.

Tęstinė veikla.

Sausis
3.2.1.

Atnaujintas bendrabučių seniūnų sąrašas;

3.2.2.

Tęstinė veikla.

Vasaris
3.3.1.

Bendrabučių reikalų koordinatoriaus veiklos viešinimas;

3.3.2.

Bendrabučių informacijos viešinimas (gavimas, nuolaidos, kambario
keitimas, svečiai);

3.3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Kovas
3.4.1.

Bendrabučių seniūnų darbo stebėsena (susirinkimai);

3.4.2.

Bendrabučių kokybės anketa (bendradarbiaujant su socialiniu komitetu);

3.4.3.

Tęstinė veikla.

Balandis
3.5.1.

Pradėtos vienodinti bendrabučių vidinės taisyklės;

3.5.2.

Bendrabučių seniūnų darbo stebėsena (susirinkimai);

3.5.3.

Tęstinė veikla.

Gegužė
3.6.1.

Pateikti pasiūlymai Studentų bendrabučių nuostatų keitimui;

3.6.2.

Tęstinė veikla.

Birželis
3.7.1.

3.8.

Tęstinė veikla.

Rugpjūtis
3.8.1.

3.9.

Tęstinė veikla.

Tęstinė veikla.

Rugsėjis
3.9.1.
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3.10.

3.9.2.

Bendrabučių seniūnų darbo stebėsena (susirinkimai);

3.9.3.

Tęstinė veikla.

Spalis
3.10.1.

Spalio

6

d.

suorganizuotas

kasmetinis

bendrabučių

seniūnų,

administratorių ir apgyvendinimo tarnybos vadovės susirinkimas, kurio
metu aptartos kiekvieno bendrabučio aktualiausios problemos, diskutuoti
geriausi

sprendimo

būdai,

nuspręsta

kitą

mėnesį

apsilankyti

bendrabučiuose gyvai, įvertinti situaciją;
3.10.2.
3.11.

Tęstinė veikla.

Lapkritis
3.11.1.

Apsilankyta visuose studentų bendrabučiuose, įvertinta bendrų patalpų,
kambarių kokybė, su bendrabučių seniūnais, administratorėmis aptartos vis
dar aktualios problemos, pateiktos rekomendacijos bendrabučių kokybės
gerinimui;

3.11.2.

Tęstinė veikla.

4.

4.1.

Informacinis komitetas

Gruodis
4.1.1.

Pirmasis susitikimas su informacinio komiteto nariais. Informacinio
komiteto darbo grupės formavimas;

4.1.2.

Sveikinimų su žiemos šventėmis maketų kūrimas, sklaida;

4.1.3.

Kalėdinio renginio “Kalėdinių dovanų paieška” viešinimas socialiniuose
atstovybės tinkluose;

4.1.4.

Hario Poterio klausimyno informacinė sklaida Instagram socialinių tinklų
platformoje.
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4.2.

Sausis
4.2.1.

Marketingo veiklos “THROWBACK” sklaida socialinėse platformose,
Naujųjų metų proga, padėka rėmėjams;

4.2.2.

Informacijos, apie studentų susisiekimą su dėstytojais per universiteto
suteiktus paštus, viešinimas Facebook socialiniuose tinkluose;

4.2.3.

Maketo kūrimas, sklaida sausio 13 d. minėjimui;

4.2.4.

Akcijos

akademiniam

nesąžiningumui

skatinti

maketo

kūrimas,

informacijos sklaida LSMU SA Facebook platformoje;
4.2.5.

Maketo kūrimas, informacijos sklaida LSMU SA Facebook platformoje
apeliacijų teikimo skatinimui;

4.2.6.

Socialinio komiteto parengtos studentų apklausos “Studentų poreikių
anketa” sklaida;

4.2.7.
4.3.

Studijų kokybės termometro viešinimas socialiniuose tinkluose.

Vasaris
4.3.1.

LSMU VA Karjeros dienos “Ateitį planuok šiandien” viešinimas Facebook
socialiniame tinkle;

4.3.2.

Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose studentų atstovų pozicijoms
užimti;

4.3.3.

Informacijos apie paskolas studentams maketo kūrimas, viešinimas
socialiniuose LSMU SA socialiniuose tinkluose;

4.3.4.

Informacijos apie LSMU SA Studijų centro autoatsakiklį viešinimas;

4.3.5.

Maketo kūrimas, sklaida vasario 16 d. minėjimui;

4.3.6.

Maketo kūrimas, informacijos sklaida apie studentų stipendijas;

4.3.7.

Kuratorių projekto fotosesija;

4.3.8.

Kuratorių projekto informacinė sklaida;

4.3.9.

Žmogiškųjų išteklių komiteto organizuojamų vasario mokymų reklaminė
sklaida;

4.3.10.
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4.3.11.

Akimirkų iš Valentino dienos renginio dalijimasis socialiniuose tinkluose,
rėmėjų reklaminė sklaida ir padėkos;

4.3.12.
4.4.

Žiemos sezono naujienlaiškio rengimas, maketavimas, sklaida.

Kovas
4.4.1.

Bendrabučio reikalų koordinatoriaus veiklos viešinimas;

4.4.2.

Informacijos sklaida apie LSMU bendrabučius;

4.4.3.

Maketo kūrimas, sklaida kovo 11 d. minėjimui;

4.4.4.

Paskaitos studentams su kviestiniu lektoriu informacinė sklaida, maketo
kūrimas;

4.4.5.

Akcijos “Galvok, atrask ir pasiimk” sklaida socialiniuose tinkluose,
maketo kūrimas;

4.4.6.

Akcijos “Pasaulinė dauno sindromo diena” informacinė sklaida, maketo
kūrimas;

4.4.7.

Informacijos apie konkursą vardinėms stipendijoms gauti sklaida
socialiniuose tinkluose, maketo kūrimas;

4.4.8.

Renginio “LSMU Garbė 2022” sklaida socialiniuose tinkluose, maketo
kūrimas;

4.4.9.
4.4.10.

Akcijos “Dovanok į rankas” viešinimas;
2021 - 2022 m.m. Studijų kokybės termometro, rudens semestro rezultatų
viešinimas.

4.5.

Balandis
4.5.1.

Renginio “LSMU Garbė 2022” balsavimo skelbimas, tarpinių rezultatų
skelbimas, balsuojančių supažindinimas su nominantais pasitelkiant
socialinius LSMU SA tinklus, maketų kūrimas;

4.5.2.

Apklausos apie LSMU studentams dažniausiai kylančias problemas
viešinimas, maketo kūrimas;

4.5.3.

Informacijos apie pagalbą studentams, turintiems specialiųjų mokymosi
poreikių sklaida, maketo kūrimas;
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4.5.4.

Studijų termometro viešinimas “Pamatuok moduliui temperatūrą”, maketo
kūrimas;

4.5.5.

“Edukacijos pavasaris 2022” sklaida;

4.5.6.

Informacijos apie studijų termometro anonimiškumą sklaida;

4.5.7.

Sveikinimų su pavasario šventėmis maketų kūrimas, sklaida;

4.5.8.

Sveikinimo su medicinos darbuotojų diena maketo kūrimas, viešinimas
atstovybės socialiniuose tinkluose;

4.5.9.

Sveikinimo su veterinarijos diena maketo kūrimas, viešinimas atstovybės
socialiniuose tinkluose;

4.5.10.
4.6.

Socialinio internatūros balo viešinimas, maketo kūrimas.

Gegužė
4.6.1.

Kultūros savaitės protmūšio “100 - mečio protas” reklaminė sklaida;

4.6.2.

Žmogiškųjų

išteklių

komiteto

organizuojamų

reklaminė sklaida. Šiame renginyje

pavasario

mokymų

buvo surengti maketavimo ir

fotografavimo mokymai informacinio komiteto nariams ir kitiems
žingeidiems LSMU SA nariams;
4.6.3.

Informacijos apie atsiskaitymo peržiūros galimybes sklaida, maketo
kūrimas;

4.6.4.

Akimirkų iš “Kuratorių projekto 2022“ išvažiuojamųjų mokymų
dalinimasis;

4.6.5.

Kraujo donorystės akcijos viešinimas ir maketo kūrimas;

4.6.6.

Poreikių anketos rezultatų viešinimas;

4.6.7.

Akcijos akademiniam sąžiningumui skatinti maketo kūrimas, informacijos
sklaida LSMU SA Facebook platformoje.

4.7.

Birželis
4.7.1.

Informacijos sklaida apie pasikeitimus LSMU bendrabučiuose;

4.7.2.

Maketo kūrimas informacijos sklaida LSMU SA Facebook platformoje
apeliacijų teikimo skatinimui;
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4.7.3.

LSMU studentams kylančių problemų apklausos rezultatų sklaida;

4.7.4.

Pavasario sezono naujienlaiškio rengimas, maketavimas, sklaida;

4.7.5.

Maketo kūrimas, informacinė sklaida studentų specialiųjų poreikių anketai
viešinti.

4.8.

4.9.

Rugpjūtis
4.8.1.

Informacijos, susijusios su bendrabučiais, viešinimas;

4.8.2.

Bendrabučių seniūnų darbo stebėsena (susirinkimai);

4.8.3.

Tęstinė veikla.

Rugsėjis
4.9.1.

Konkurso studentų atstovų pozicijoms studijų programų komitetuose bei
fakultetų tarybose užimti viešinimas;

4.9.2.

Informacinė sklaida apie Lietuvos studento pažymėjimo įsigijimą,
teikiamas nuolaidas;

4.9.3.

Informacijos apie paskolas studentams maketo kūrimas, viešinimas
socialiniuose LSMU SA tinkluose;

4.9.4.

Informacijos apie LSMU SA naujų narių priėmimą maketo kūrimas,
renginio viešinimas socialiniuose LSMU SA tinkluose;

4.9.5.

JKVM (jaunesniųjų karininkų vadų mokymų) maketo kūrimas, pristatymų
datų viešinimas LSMU SA socialiniuose tinkluose;

4.9.6.

LSMU SA „Facebook” ir „Instagram” istorijose („Story”) dalinimasis apie
atvirų susirinkimų savaitę (2022.09.26-29) - laisvalaikio, socialinio,
informacinio, akademinio, marketingo ir projektų komitetų;

4.9.7.

Informacinio komiteto susirinkimas – nutarta atnaujinti darbo grupes,
aptartos galimybės, kaip aktyvinti LSMU SA „Instagram” paskyrą, spalio
veiklos planai, teirautasi apie informacinio komiteto narių norą organizuoti
maketų bei fotografavimo mokymus.

4.10.

Spalis
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4.10.1.

Socialinio komiteto sukurto filmuko pasaulinei psichinės sveikatos dienai
viešinimas LSMU SA socialiniuose tinkluose;

4.10.2.

Maketo kūrimas, sklaida naujajai kavinei „Medikas Bistro”, įsikūrusiai VA
centriniuose rūmuose;

4.10.3.

Informacijos apie studentų susisiekimą su dėstytojais per universiteto
suteiktus paštus viešinimas „Facebook” ir „Instagram” socialiniuose
tinkluose;

4.10.4.

Informacijos sklaida apie LSMU pirmą kartą su moterų krepšinio klubu
„Aistės-LSMU“ organizuojamą 3x3 krepšinio turnyrą Rektoriaus taurei
laimėti visose LSMU pirmakursių „Facebook” grupėse;

4.10.5.

Laisvalaikio komiteto rengiamų pirmakursių krikštynų maketo kūrimas,
sklaida;

4.10.6.

Skatinimas prisijungti prie LSMU SA doktorantų tarybos „Facebook”
socialiniame tinkle;

4.10.7.

Marketingo ir projektų komiteto surastų partnerių pirmakursių stovykloms
viešinimas socialiniuose tinkluose, akimirkos iš stovyklos, padėka
rėmėjams;

4.10.8.

SA rudens mokymų akimirkų dalinimasis LSMU SA „Instagram”
istorijose („Story”);

4.10.9.

LSMU SA Ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijos maketo kūrimas,
sklaida LSMU SA socialinėse platformose, internetiniame puslapyje;

4.10.10.

Informacinio komiteto susirinkimas – darbų pasiskirstymas komitete,
praėjusio mėnesio aptarimas, nutarta maketavimo ir fotografavimo
mokymus organizuoti informacinio komiteto viduje;

4.10.11.

Socialinio komiteto gerumo savaitės (2022.10.24-28) maketų kūrimas,
sklaida LSMU SA „Facebook”, „Instagram” paskyrose;

4.10.12.

Laisvalaikio komiteto organizuojamo „Halloween” vakaro LSMU SA
nariams akimirkų dalinimasis LSMU SA „Instagram” istorijose („Story”);
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4.10.13.

Informacinė sklaida apie lapkričio 11 d. vykusius mokymus - „Vyrų ir
moterų lygybė bei nediskriminavimas“, „Profesionalumo kompetencija“
LSMU pirmakursių „Facebook” grupėse;

4.10.14.

LSP informacinio filmuko kūrimas ir viešinimas socialiniuose studentų
atstovybės tinkluose.

4.11.

Lapkritis
4.11.1.

Informacijos apie akademinį nesąžiningumą maketo kūrimas, sklaida;

4.11.2.

Akademinio komiteto organizuojamų seniūnų mokymų maketo kūrimas,
sklaida;

4.11.3.

Kvietimas susipažinti su kandidatais į LSMU SA prezidento ir LSMU
senato postus, kandidatų, į LSMU SA prezidento postą, debatų maketo
kūrimas, sklaida socialiniuose studentų atstovybės tinkluose;

4.11.4.

Informacijos sklaida apie Veterinarijos akademijos studentų asociacijos
(VASA) ir SA rengiamą akciją – Pyragų dieną;

4.11.5.

Akademinio komiteto paruoštų klausimų ir atsakymų („Quiz”) dalinimasis
LSMU SA „Facebook” ir „Instagram” socialinių tinklų istorijose
(„Story”);

4.11.6.

LSMU SA „Facebook” paskyroje pasidalinta kvietimu LSMU studentams
jungtis į psichologinio atsparumo grupes;

4.11.7.

Informacinė sklaida apie internatūros socialinį balą – maketų kūrimas,
teksto rašymas;

4.11.8.

Informacijos sklaida apie atvirą paskaitą, organizuojamą LSMU, „Laimė
laksto keturiomis”;

4.11.9.

Informacijos apie LSMU bibliotekoje vykstančias „Šimtmečio slėpynes”
dalinimasis LSMU SA „Facebook” ir „Instagram” paskyrose;

4.11.10.

Maketo kūrimas, informacijos sklaida LSMU SA „Facebook” ir
„Instagram” platformose dėl apeliacijų teikimo;
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4.11.11.

Informacijos sklaida apie Kauno klinikų Kraujo donorystės centro akciją
visose LSMU pirmakursių „Facebook” grupėse;

4.11.12.

Informacinė sklaida apie vardinių stipendijų konkursą – maketo kūrimas,
teksto rašymas;

4.11.13.

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas LSMU SA „Facebook” ir
„Instagram” socialiniuose tinkluose – maketo kūrimas, teksto rašymas;

4.11.14.

Tarptautinės studentų dienos minėjimas LSMU SA „Facebook” ir
„Instagram” socialiniuose tinkluose - maketo kūrimas, teksto rašymas.

5.

5.1.

5.2.

Marketingo ir projektų komitetas

Gruodis
5.1.1.

Rėmėjų ir galimų partnerių sąrašo sukūrimas;

5.1.2.

Vidiniai laiškų rašymo mokymai;

5.1.3.

Laiškų etiketo pristatymas.

Sausis
5.2.1.

#THROWBACK padėkos, rėmėjams, už pagalbą rengiant renginius, įrašas
socialiniuose tinkluose;

5.2.2.

Rėmėjų ir galimų partnerių sąrašo pildymas ir taisymas;

5.2.3.

Valentino dienos protmūšio rėmėjų išrinkimas ir pasiruošimas su jais
susisiekti;

5.2.4.
5.3.

LSMU projektų pristatymas.

Vasaris
5.3.1.

Valentino dienos protmūšio rėmėjų (prizų) pristatymas ir parengimas
renginiui;

5.3.2.

GRAND Akademo ir atstovų mokymų rėmėjų paieška;

5.3.3.

LSMU SA kuratorių projekto analizė.
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5.4.

5.5.

Kovas
5.4.1.

LSMU GARBĖ 2022 rėmėjų atrinkimas ir pasiruošimas susisiekti;

5.4.2.

GRAND Akademo ir atstovų rėmėjų pristatymas ir parengimas renginiui.

Balandis
5.5.1.

5.6.

Gegužė
5.6.1.

5.7.

LSMU GARBĖ 2022 rėmėjų (dekoracijų) pristatymas ir parengimas.
Išgryninta renginio idėja, kuria bus rašomas projektas.

Birželis
5.7.1.

Projekto rašymas;

5.7.2.

Pirmakursių stovyklos rėmėjų sąrašo ir bendradarbiavimo pasiūlymo
sukūrimas.

5.8.

Rugpjūtis
5.8.1.

5.9.

5.10.

5.11.

Rėmėjų paieška Pirmakursių stovykloms.

Rugsėjis
5.9.1.

Nauji SA nariai buvo supažindinti su komiteto veikla, darbo principais;

5.9.2.

Padarytas skambučio workshop‘as su abėcėlės raidėmis;

5.9.3.

Pradėta bendrauti su galimais ilgalaikiais SA partneriais.

Spalis
5.10.1.

Laiškų etiketo pristatymas komiteto nariams;

5.10.2.

Supažindinimas su LSMU SA projektais, renginiais.

Lapkritis
5.11.1.

Atliktas rėmėjų paieškos worksop‘as pagal komiteto darbo principus.

6.

6.1.

Žmogiškieji ištekliai

Gruodis
6.1.1.
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6.1.2.

Pokalbiai su visais SA naujais nariais atskirai (po vieną). Pokalbiai
pasiteisino, jų metu sužinoti naujų narių lūkesčiai, į kuriuos buvo
atsižvelgta organizuojant mokymus;

6.1.3.

Kalėdinis susitikimas su SA nariais. Susitikimas pavykęs, nariai patenkinti,
susitikimo metu buvo formuojama komanda ir vidinis ryšys.

6.2.

Sausis
6.2.1.

Komandos formavimas. Buvo formuojama komanda ir vidinis ryšys;

6.2.2.

Tęstinė veikla. Pokalbiai su naujais SA nariais atskirai (po vieną).
Pokalbiai pasiteisino, jų metu sužinoti naujų narių lūkesčiai, į kuriuos buvo
atsižvelgta organizuojant mokymus;

6.2.3.

Susitikimai su universiteto organizacijomis. Susitikimo su Studentų
odontologų asociacija (SOA) ir Studentų farmacininkų draugija (SFD)
metu atnaujintas ryšys tarp universiteto organizacijų, susipažinta su
organizacijų nariais, su kuriais tikimasi bendradarbiauti ateityje.

6.3.

Vasaris
6.3.1.

Suorganizuoti vidiniai mokymai, kurių metu buvo keliamas SA narių
viešojo kalbėjimo ir prezentacijų pristatymo kompetencijų lygis;

6.3.2.

Tęstinė veikla. Susitikimai su universiteto organizacijomis. Susitikimas su
Veterinarijos akademijos studentų asociacija (VASA).

6.4.

Kovas
6.4.1.

Komandos formavimas - formuojama komanda ir stiprinamas vidinis
ryšys;

6.4.2.

Tęstinė veikla. Susitikimai su universiteto organizacijomis. Susitikimas su
Visuomenės sveikatos studentų draugija (VSSD).

6.5.

Balandis
6.5.1.

Pokalbiai su visais SA nariais, kurių metu atlikta naujų SA narių refleksija
apie pirmų metų veiklas atstovybėje, santykius su kitais SA nariais. Senų
SA narių pokalbių metu sužinotos atstovybėje esančios aktualios
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problemos, santykiai su kitais SA nariais. Pokalbių metu fiksuotos narių
siūlomos idėjos, kylančios problemos, siūlomi problemų sprendimo būdai
ir visa tai pristatyta SA valdybai;
6.5.2.

Parengta anketa komitetų darbo įvertinimui. Buvo objektyviai įvertinti
komitetai, anketos rezultatai perduoti komitetų koordinatoriams;

6.5.3.

Tęstinė veikla. Susitikimai su universiteto organizacijomis. Susitikimas su
LSMU studentų ir gydytojų korporacija Fraternitas Lituanica et Patria.

6.6.

Gegužė
6.6.1.

Suorganizuoti pavasario mokymai, kurių metu vyko informaciniam
komitetui

naudingų

įgūdžių

lavinimas,

kompetencijų

kėlimas

fotografavimo ir maketavimo srityse;
6.6.2.

Tęstinė veikla. Susitikimai su universiteto organizacijomis. Susitikimas su
LSMU studentų moksline draugija (LSMU SMD).

6.7.

Birželis
6.7.1.

6.8.

Alumni gairių kūrimas.

Liepa
6.8.1.

Suorganizuoti

SA

vasaros

mokymai

Universiteto

stovyklavietėje

Latežeryje.
6.9.

Rugpjūtis
6.9.1.

Suorganizuoti organizacijų mokymai, kuriuose dalyvavo visų Universiteto
studentiškų organizacijų nariai, susipažino tarpusavyje, mokėsi didelių
renginių organizavimo, ruošėsi artėjančioms Pirmakursių stovykloms.

6.10.

Rugsėjis
6.10.1.

Suorganizuoti naujų narių priėmimai. Priimti 45, SA veikla susidomėję,
studentai.

6.11.

Spalis
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6.11.1.

Suorganizuoti SA rudens mokymai – naujiems nariams suteiktos bazinės
žinios,

reikalingos

dalyvaujant

SA

veiklose,

pakeltos

turimos

kompetencijos. Seniems nariams pakeltos kompetencijos ir pagilintos
turimos žinios. Suformuota komanda ir vidinis ryšys;
6.11.2.

Pradėti vykdyti motyvaciniai pokalbiai su visais SA nariais, sužinoti narių
poreikiai, lūkesčiai ir tikslai, kurie bus panaudoti organizuojant mokymus;

6.11.3.
6.12.

Sudarytas ir atnaujintas SA narių sąrašas.

Lapkritis
6.12.1.

Tęstinė veikla. Pokalbiai su visais SA nariais, sužinoti narių poreikiai,
lūkesčiai, motyvacija ir tikslai, kurie bus panaudoti organizuojant
mokymus;

6.12.2.

Sudarytas ir atnaujintas SA narių sąrašas.

7.
7.1.

Laisvalaikio komitetas

Gruodis
7.1.1.

Suorganizuotas kalėdinis renginys - ,,Kalėdinių dovanų paieška”. Trijų
dalių žaidimas, kurio metu socialinėje erdvėje

buvo skelbiamos

užuominos, kur yra paslėpta atvirutė, kurią radus buvo galima atsiimti
prizą;
7.1.2.
7.2.

Buvo suorganizuota filmo peržiūra su SA nariais.

Sausis
7.2.1.

Studentų atstovybės Instagram paskyroje buvo pasidalinta 10 klausimų
apie Hario Poterio filmus, tai sulaukė didelio susidomėjimo;

7.2.2.
7.3.

Buvo pradėta ruoštis Vasario mėnesio renginiams.

Vasaris

LSMU studentų atstovybė
A.Mickevičiaus g. 9,
LT - 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 327 214
Faks. (8 37) 220 733
El.p. info@lsmusa.lt
www.lsmusa.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 302569715
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT93 7044 0600 0767 6653

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
Lithuanian University of Health Sciences Students’ Union

7.3.1.

Įvyko Valentino dienos protmūšis ,,Valentinas (nebe) vienas”. Jo metu 18
komandų varžėsi 4 turuose dėl puikių prizų. Buvo minimas ir Lietuvos
universiteto šimtmetis, tam buvo skirtas visas turas klausimų.

7.4.

Kovas
7.4.1.

Įvyko pirmoji žaidimo ,,Galvok, atrask ir pasiimk” dalis. Kartu su
socialiniu komitetu buvo norima supažindinti studentus su universitete
esančiomis laisvalaikio erdvėmis.

7.5.

Balandis
7.5.1.

Buvo suorganizuotas didžiausias metų renginys ,,LSMU Garbė 2022”,
kurio metu buvo apdovanoti universitetui nusipelnę bendruomenės nariai.
Visą renginį vainikavo ,,Saulės kliošo” koncertas.

7.6.

Gegužė
7.6.1.

Įvyko Kultūros savaitės protmūšis ,, 100-mečio protas”. Kultūros savaitės
metu Studentų atstovybė organizuoja tradicinį protmūšį, kurios klausimai
koreliuoja su Kultūros savaitės temomis, o šiais metais buvo minimas ir
Lietuvos universiteto šimtmetis;

7.6.2.
7.7.

Birželis
7.7.1.

7.8.

Įvyko antras žaidimo ,,Galvok, atrask ir pasiimk” etapas.
Buvo užbaigti metų darbai ir pradėtos dėlioti mintys pirmakursių stovyklai.

Rugpjūtis
7.8.1.

Suorganizuotos 3 pirmakursių stovyklos visų fakultetų pirmakursiams.
Stovyklų

metu

pirmakursiai

susipažino,

vykdė

užduotis,

mokėsi

Universiteto gyvenimo ypatumų.
7.9.

Rugsėjis
7.9.1.

7.10.

Pasiruošiamieji darbai naujiems mokslo metams. Pasiruošta naujų narių
priėmimo renginiui reikalingais Laisvalaikio komiteto pristatymu ir
užduotimi.

Spalis
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7.10.1.

Suorganizuotos Pirmakursių krikštynos’22 – dvi dienas trukęs renginys
pabėgimo kambario tipo. Pirmakursių komandos turėjo atlikti tam tikras
užduotis, kurių atsakymai duodavo raidę ir iš raidžių susidėliojo
atsakymas, kur paslėptas raktas;

7.10.2.

Naujų komiteto narių organizuotas Helovyno vakaras visai organizacijai –
buvo paruoštas ir pravestas ,,Murder Mystery” žaidimas, Kahoot protmūšis
ir kitos veiklos.

7.11.

Lapkritis
7.11.1.

Pasiruošimas konferencijai ir pareigų perdavimui būsimam koordinatoriui
(-ei);

7.11.2.

SA 33-iojo gimtadienio organizavimas. Vietos, maitinimo, muzikos ir
įrangos paieška. Studentiškų organizacijų, Alumni kvietimas į renginį;

7.11.3.

Draugo dienos sveikinimas. Socialiniuose SA tinkluose paskelbtas draugo
dienos sveikinimas ir priminimas būti dėkingiems žmonėms, kurie yra
šalia.

Kuratorių projektas

8.

8.1.

Gruodis
8.1.1.

Komunikacija su buvusiomis Kuratorių projekto koordinatorėmis. Prašyta
patarimų dėl vietos išvažiuojamiesiems mokymams ir kitų detalių;

8.1.2.

„Kuratoriai’21“

pažymėjimų

atidavimas.

Susitarta

su

buvusiomis

koordinatorėmis, kad nespėję atsiimti pažymėjimų kuratoriai galės juos
pasiimti vėliau.
8.2.

Sausis
8.2.1.

Organizacinės grupės formavimas ir narių paieška. LSMU SA nariai ir
Kuratoriai‘21 Facebook grupėse pasidalinta anketa, kurią užpildė 19
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studentų, norinčių tapti Kuratorių projekto 2022 organizacinės grupės
nariais;
8.2.2.

Naujos temos, logotipo sukūrimas. Projekto apipavidalinimo planavimas.
Organizuotas susirinkimas, jo metu buvo sprendžiama fotosesijos tema ir
kitos detalės, naujos logotipo spalvos (tamsiai mėlyna ir rožinė),
pasiskirstyti fotosesijos planavimo darbai.

8.3.

Vasaris
8.3.1.

Fotosesija, reklaminių plakatų maketavimas. Fotosesija vyko vasario 16 d.,
LSMU Farmacijos fakultete, tema - skrydžių palydovai;

8.3.2.

Studentų informavimas apie Kuratorių projektą. Sukurti maketai (1
pagrindinis projekto plakatas, 10 maketų sklaidai soc. tinkluose, 1 skirtas
pranešti apie išsiųstus laiškus užsiregistravusiems į projektą, keli
papildomi, skirti LSMU SA Instagram story), skirti projekto sklaidai
LSMU SA soc. tinkluose ir registracijos į projektą anketos viešinimui;

8.3.3.

Projekto dalyvių (būsimų kuratorių) registracija. Pasibaigus registracijos
laikui, į projektą užsiregistravo 106 studentai.

8.4.

Kovas
8.4.1.

Būsimų

kuratorių

motyvaciniai

pokalbiai.

Motyvaciniai

pokalbiai

organizuoti kovo 16 - 28 d. Pokalbiai buvo naudingi, objektyviai vertinta
norinčių tapti kuratoriais studentų motyvacija, patirtis. Iš pradinio sąrašo
išbraukti keli studentai, negalėję pademonstruoti užtektinai motyvacijos;
8.4.2.

Kuratoriui

reikalingos

santraukos

ruošimas.

Paruošta

santrauka

kuratoriams, dar kitaip vadinama “Kuratoriaus cheat sheet”, kurioje
sudėjome svarbiausią ir naudingiausią informaciją apie kuratoriaus
pareigas, akademinę, informacinę bei socialinę sritis ir kitus naudingus
patarimus kuruojant pirmakursius.
8.5.

Balandis
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8.5.1.

Vietiniai mokymai, skirti įtvirtinti teorines būsimų kuratorių žinias
socialinėje ir akademinėje srityje. Veiklų planavimas, sąmatos rengimas.
Kuratoriai’22 vidiniai mokymai vyko balandžio 9 d., LSMU Farmacijos
fakultete, dalyviams pristatytos kuratoriaus pareigos, priminti svarbiausi
pirmakursiams Studijų reglamento punktai iš socialinės bei akademinės
dalies, priminta kaip naudotis LSMU informacinėmis sistemomis;

8.5.2.

Projekto „Kuratoriai’22“ atributikos aptarimas ir užsakymas. Užsakyta
dalis atributikos - džemperiai organizacinei grupei. Daugiausiai prisidėję
prie projekto veiklų ir atsakingiausi nariai turėjo galimybę džemperius
gauti nemokamai.

8.6.

Gegužė
8.6.1.

Išvažiuojamieji mokymai (komunikavimo įgūdžių tobulinimas). Veiklų
planavimas,

sąmatos

rengimas.

Mokymai

buvo

labai

sėkmingi.

Kuratoriai’22 išvažiuojamieji mokymai vyko gegužės 14-15 d., Kauno raj.,
sodyboje “Šaltupis”. Mokymus vedė 3 lektorės: Deimantė Jankūnaitė mokė būsimus kuratorius komandos formavimo paslapčių; Evelina
Alūzaitė pasakojo, jog kuratorius yra lyderis ir davė praktinių užduočių
dalyviams; Martyna Vengrytė mokė konfliktų sprendimo įgūdžių. Projekto
organizacinė grupė taip pat paruošė komandos formavimo ir susipažinimo
užduočių mokymų dalyviams;
8.6.2.

Pasiruošimas „Pirmakursio gido’22“ atnaujinimui. Šiais metais nuspręsta,
jog prie pirmakursio gido dizaino prisidės LSMU komunikacijos tarnyba.

8.7.

Birželis
8.7.1.

„Pirmakursio gidas’22“ paruošimas. Su komunikacijos tarnybos pagalba
ruošiami nauji “Pirmakursio gido” maketai ir tikrinama informacija, kuri
bus pateikta gide.

8.8.

Liepa
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8.8.1.

Suderintas galutinis „Pirmakursio gidas’22“ variantas, parengtas siųsti
įstojusiems pirmakursiams.

8.9.

Rugpjūtis
8.9.1.

Gauti pirmakursių sąrašai, pagal grupes išsiuntinėti kuratoriams, priminta
apie pirmuosius jų darbus;

8.9.2.
8.10.

Kuratorių konsultacija jiems iškilusiais klausimais.

Rugsėjis
8.10.1.

Kuratorių

konsultavimas

dėl

pirmakursiams

kylančių

klausimų.

Dažniausiai užduodami klausimai buvo: ką daryti, kai neįmanoma rasti
pirmakursio per soc. tinklus ir neatrašo į universitetinį el. paštą, dėl chalatų
švenčių ir LSMU SA chalatų įsigijimo, pasirenkamųjų dalykų, dalykų
įskaitymo bei studijų programos keitimo;
8.10.2.

Su kuratoriais dalintasi svarbiausia ir aktualiausia informacija, kurią turi
perduoti pirmakursiams: kelis kartus siųstas pirmakursio gidas ‘22,
pirmakursio chalato dienos šventės datos ir kt. Informacija;

8.11.

Spalis
8.11.1.

Užsakytos dovanos kuratoriams – drobiniai maišeliai ir lipdukai;

8.11.2.

Kuratorių pažymėjimų maketo kūrimas. Pasitarus su organizacine grupe,
SA prezidente ir viceprezidente, buvo nuspręsta, jog šiemet kuratorių
pažymėjimai bus elektroniniai – kuratoriai juos gaus į el. Paštus;

8.11.3.

Sukurta anketa pirmakursiams, kurioje jie anonimiškai gali įvertinti savo
kuratorių.

Anketa

ateityje

padės

kitiems

“Kuratorių”

projekto

koordinatoriams vykdant motyvacinius pokalbius bei ruošiant mokymus.
8.12.

Lapkritis
8.12.1.

Kuratorių vertinimo anketos rezultatų analizė. Anketą užpildė 96
pirmakursiai. Anketoje pateikti klausimai apie kuratorių aktyvumą,
bendravimą su pirmakursiais, kompetencijas, taip pat palikta vietos
parašyti pastebėjimus ar pakomentuoti tam tikras situacijas. Su kuratoriais,
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kuriuos pirmakursiai įvertino kaip neaktyvius, buvo susisiekta asmeniškai
ir išsiaiškinta situacija;
8.12.2.

Lapkričio 8 d. suorganizuotas susitikimas su kuratoriais, skirtas aptarti,
kaip sekėsi kuruoti pirmakursius pirmuosius 2 mėnesius, pristatyti
kuratorių vertinimo anketos rezultatus bei išdalinti dovanas. Į susitikimą
atvyko 50 kuratorių;

8.12.3.

Paruošti elektroniniai kuratorių pažymėjimai išsiuntimui.

9.

Atstovų koordinatorė

Tęstinė veikla:
●

9.1.

Nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas delegatų sąrašas;
Gruodis
9.1.1.

Deleguoti studentų atstovai į įvairias apeliacines komisijas (baigiamųjų
darbų

gynimo,

OSCE,

baigiamųjų

egzaminų)

ir

akademinio

nesąžiningumo komisijas;
9.1.2.

Sudaryta anketa SA nariams, norintiems atstovauti studentams įvairiose
komisijose.

9.2.

Sausis
9.2.1.

Deleguoti studentų atstovai į įvairias apeliacines komisijas (baigiamųjų
darbų

gynimo,

OSCE,

baigiamųjų

egzaminų)

ir

akademinio

nesąžiningumo komisijas;
9.2.2.

Sužymėta, kas šiemet baigs studijas, kur reikės naujų FT ir SPK studentų
atstovų;

9.2.3.

Fakultetų dekanatams pristatyta informacija, kurie studentai už aktyvią
veiklą turėtų gauti Dekano padėką diplomų teikimo šventės metu.

9.3.

Vasaris
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9.3.1.

Deleguoti studentų atstovai į įvairias apeliacines komisijas ir akademinio
nesąžiningumo komisijas;

9.3.2.

Bendradarbiaujant su Akademiniu ir Informaciniu komitetais skleista
informacija apie FT ir SPK;

9.3.3.

Facebook platformoje paskelbtas viešas konkursas studentų atstovų
pozicijoms užimti;

9.3.4.

Pradėta ieškoti studentų atstovų - baigiamųjų darbų gynimų ir egzaminų,
kurie vyks birželio mėn., stebėtojų, ir apeliacinių komisijų studentų
atstovų.

9.4.

Kovas
9.4.1.

Deleguoti studentų atstovai į įvairias apeliacines komisijas ir akademinio
nesąžiningumo komisijas;

9.4.2.

Ieškomi studentų atstovai - baigiamųjų darbų gynimų ir egzaminų, kurie
vyks birželio mėn., stebėtojai, ir apeliacinių komisijų studentų atstovai;

9.4.3.
9.5.

9.6.

Pradėti organizuoti užsienio studentų atstovų mokymai.

Balandis
9.5.1.

Skirtas naujas atstovas į Farmacijos fakulteto tarybą;

9.5.2.

Pradėti užsienio studentų atstovų mokymai, kurie truko 5 savaites.

Gegužė
9.6.1.

Užsienio studentų atstovų mokymų pabaiga iš 9 studentų mokymus baigė
5;

9.6.2.

Ieškomi studentų atstovai - baigiamųjų darbų gynimų ir egzaminų, kurie
vyks birželio mėn., stebėtojai, ir apeliacinių komisijų studentų atstovai;

9.6.3.

Atlikta studentų atstovų apklausa SPK ir FT, rinkti labiausiai nusipelnę ir
daugiausiai nuveikę studentų atstovai, jiems skirtos skatinamosios
stipendijos. Sužinotas poreikis, ko studentai norėtų atstovų mokymuose;
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9.6.4.

SPK atstovams išsiųstos išgrynintos problemos, surinktos studentams
kylančių problemų apklausos metu. SPK atstovai šias problemas turėjo
perduoti savo komitetams, vėliau prašėme grįžtamojo ryšio.

9.7.

Birželis
9.7.1.

Deleguoti studentų atstovai - baigiamųjų darbų gynimų ir egzaminų, kurie
vyks birželio mėn., stebėtojai, ir apeliacinių komisijų studentų atstovai;

9.7.2.

Pasiekta, kad Farmacijos fakulteto taryboje būtų deleguojami ne 2, o 3
studentų atstovai.

9.8.

Rugsėjis
9.8.1.

Deleguoti studentų atstovai į kelias akademinio nesąžiningumo komisijas;

9.8.2.

Kartu su Akademinio komiteto koordinatore SA naujų narių priėmimams
parengtos užduotys, susijusios su atstovavimu ir akademine informacija.

9.9.

Spalis
9.9.1.

Atnaujintas lsmusa.lt atstovų sąrašas;

9.9.2.

Peržiūrėtas sąrašas ir sužymėta, kurie atstovai šiais mokslo metais baigia
studijas ir reikės ieškoti naujų;

9.9.3.

Peržiūrėtos Facebook platformoje esančios atstovų grupės, nauji atstovai
pridėti, buvę pašalinti.

9.10.

Lapkritis
9.10.1.

Surengti SPK ir FT atstovų mokymai/susitikimas, kurio metu buvo
aptartos aktualiausios problemos, jų sprendimo būdai, pasidalinimas
patirtimi, tobulinama sistema studentų aktyvumui kelti. Nutarta bendrus
susitikimus rengti dažniau;

9.10.2.

Surasti atstovai ir įvertinta papildomo ERASMUS+ etapo kandidatų
motyvacija;

9.10.3.

Atnaujinti klausimynai SPK ir FT studentų atstovų akreditavimo testų;

9.10.4.

Atnaujintos sąvokos “Kas yra SPK?” ir “Kas yra FT?”;

9.10.5.

Pateikta apklausa SPK ir FT atstovams apie jų pusmečio veiklą.
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STUDENTŲ ATSTOVAVIMAS
Studentų atstovavimas Universitete:
•

Akademinio sąžiningumo komisijose;

•

Apeliacijų komisijose;

•

Skatinamųjų stipendijų skyrimo komisijoje;

•

Vardinių stipendijų skyrimo komisijoje;

•

Bendrabučių komisijoje;

•

Viešųjų pirkimų komisijoje;

•

Studentų rėmimo komisijoje;

•

Ginčų nagrinėjimo komisijoje;

•

Akademinės etikos komisijoje;

•

Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisijoje;

•

Ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijoje;

•

Studentų studijų rezultatų nustatymo ir palyginimo komisijoje;

•

Neįgaliųjų studentų reikalų koordinavimo komisijoje;

•

Darbo grupėse;

•

Rektorate;

•

Senato kolegijoje;

•

Senate;

•

Senato komisijose;

•

LSMU Taryboje.

Studentų atstovavimas nacionaliniu lygmeniu:
•

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdžiuose ir neformaliuose pasitarimuose;
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
Lithuanian University of Health Sciences Students’ Union

•

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) darbo grupėse;

•

LR Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybės užsakymo formavimo komitete narių ir
stebėtojų teisėmis;

•

LR Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos puoselėjimo taryboje;

•

LR Sveikatos apsaugos ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijų posėdžiuose;

•

LR Seimo Sveikatos reikalų komitete.

Buvo vykdyti:
•

Atstovų nuolatinė paieška, mokymas ir delegavimas;

•

Rezidentūros motyvacinių pokalbių stebėjimas;

•

Baigiamųjų darbų gynimų ir egzaminų stebėjimas;

•

Šiuo metu studentų atstovai yra deleguoti visų fakultetų tarybose, studijų programų
komitetuose, komisijose.

Parengtos pozicijos:
•

„Dėl LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų klinikų
darbuotojų darbo sąlygų ir jų įtakos studijų procesui“;

•

„Dėl Odontologijos ir Burnos priežiūros studentų klinikinės praktikos tvarkos“ (kartu su
Vilniaus universiteto studentų atstovybe ir Studentų odontologų asociacija);

•

Du kreipimaisi „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 17
d. įsakymo nr. V-1694 „Dėl nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo
valstybinio užsakymo formavimo komiteto darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

LSMU SA Prezidentė

LSMU studentų atstovybė
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