	
  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Studentų mokslinės draugijos
2012/2013 mokslo metų veiklos ataskaita
(pateikiama nuo 2012 lapkričio 15 d. iki 2013 lapkričio 12 d.)
1. 2012/2013 m.m. veikė 47 moksliniai būreliai.
2. Vykdyta veikla būreliuose:
a. Susirinkimai.
b. Seminarai.
c. Paskaitos.
d. Jungtinės konferencijos.
e. Multidisciplininės konferencijos.
f. Išvykos bei susitikimai su VU MF SMD.
g. Mokslinės stovyklos.
h. Visuomeninės akcijos.
3. Steigiamąjį susirinkimą įvykdė LSMU SMD Skubios medicinos pagalbos būrelis.
4. Panaikintas LSMU SMD Fiziologijos būrelis.
5. Suorganizuotas Medicinos mokslų mokyklos paskaitų ir seminarų ciklas.
6. Suorganizuotos trys Medicinos mokslų mokyklos.
7. Sukurtas Medicinos mokslų mokyklos tinklalapis – www.medicinosmokslumokykla.lt.
8. Tęsiamas susitikimų ciklas „Susitikimas su asmenybe”. Įvykdyti 4 susitikimai su asmenybėmis,
kuriuose dalyvavo: prof. R.J. Nadišauskienė, doc. K. Skauminas, prof. J. Pundzius, prof.
D.Adukauskienė.
9. Įvykdyti du klinikinių situacijų sprendimo konkursai „Būk kietesnis už House”: 2013 vasario 20d.
I-III kurso studentams, 2013 balandžio 5d. V-VI kurso studentams. Išspręstos 8 sudėtingos
klinikinės situacijos iš LSMUL KK, turuose iš viso dalyvavo 32 studentai.
10. Surengti 6 etapai protų kovų žaidimų „Proelium cerebri”, kuriuose iš viso dalyvavo 17 komandų ir
110 LSMU studentų.
11. 2013m. kovo 20d. paminėtas LSMU SMD Alumni klubo gimtadienis Kauno valstybinėje
Filharmonijoje.
12. Išrinktas naujas LSMU SMD Alumni klubo prezidentas doc. Kęstutis Petrikonis.
13. Surengtas LSMU SMD Alumni klubo narių susirinkimas (veiklos, tarybos formavimo aptarimas).

	
  

	
  

14. SMD Alumni klubas bendradarbiavo International Health Sciences Conference bei Jaunųjų
mokslininkų ir tyrėjų konferencijos metu, kaip recenzentai, komisijos nariai bei teikė pagalba
platinant informaciją.
15. SMD Alumni klubas bendradarbiavo Medicinos mokslų mokyklos metu: skaitė paskaitas, dalinosi
sukaupta patirtimi su studentais, buvo komisijos nariai.
16. Pirmą kartą suburta SMD Alumni klubo komanda, dalyvaujanti SMD projekte „Proelium cerebri“.
17. Sukurta SMD Alumni klubo „Google“ grupė informacijos sklaidos gerinimui.
18. LSMU SMD oficialiai įstojo į Europos medicinos studentų asociaciją (EMSA).
19. Europos medicinos studentų asociacijos generalinės asamblėjos metu Medical Science Pillar
krypties veikla Europoje atiteko Lietuvai.
20. Europos medicinos studentų asociacijos generalinės asamblėjos metu buvo surengta Chirurgijos
būrelio Siuvimo mokykla.
21. Suorganizuotos Studentų mokslinės draugijos „Būrelių kovos”, kuriuose dalyvavo 11 būrelių,
buvo įvykdyta 21 kova, bei iš viso užduoti 147 klausimai kovų metu.
22. Surengta antroji Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija. Konferencijoje pristatyta 133
mokslinių darbų, įvyko 17 sekcijų, geriausi darbai pristatyti plenarinėje sekcijoje. Į konferenciją
atvyko 273 dalyviai. Konferenciją organizuoti padėjo 71 savanoris. Išklausytos keturios lektorių
paskaitos bei įvykdyta 12 skirtingų praktikinių mokymų.
23. Surengta Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija 2013. Konferencijoje pristatyta 575
mokslinių darbų, įvyko 26 sekcijos, geriausi darbai pristatyti plenarinėje sekcijoje. Konferencijoje
dalyvavo 668 dalyviai. Konferenciją organizuoti padėjo 71 savanoris.
24. Išduotos 86 pažymos stojantiems į Vilniaus universiteto rezidentūros studijas ir 199 pažymos
stojantiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijas.
25. 2013 m. patvirtintos naujos mokslinės veiklos balo skaičiavimo taisyklės, kurios įsigalioja nuo
2014/2015 m. rezidentų priėmimo.

	
  

	
  

2012/2013 mokslo metų finansinė ataskaita
(pateikiama nuo 2012 lapkričio 5 d. iki 2013 spalio 12 d.)
1. 2012 lapkričio 5 d. - 2013 spalio 12 d. laikotarpių iš viso buvo gauta 87 880,38 Lt. Per minėtą laikotarpį
išleista 82 286,52 Lt ( 1 pav.)
2. Gautos pajamos iš: konferencių dalyvių mokesčiai – 40 559,81 Lt, remėjų paramos – 21 193,23 Lt, SMD
narystės mokesčių – 18 395,00 Lt, organizuotų stovyklų dalyvių mokesčių – 7 340,00 Lt. Kitos rūšies
pajamos – 392,34 Lt. (2 pav.)
3. Išleistos išlaidos: maitinimui ir nuomai – 25 433,67 Lt, buitinėms prekėms ir reprezentacinėms išlaidoms
– 17 424,39 Lt, kanceliarinėms prekėms ir paslaugoms – 27 893,16 Lt, Europos medicinos studentų
asosiacijos reikmėms – 4 611,30 Lt, transporto išlaidoms – 2 821,37 Lt, mokslinių darbų paramai –
1 982,85 Lt, įvairiems mokesčiams – 1 734,78 Lt. Kitos rūšies išlaidos – 385,00 Lt. (3 pav.)
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2 pav. Pajamos

3 pav. Išlaidos
Parengė LSMU SMD valdyba

	
  

