Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Studentų mokslinės draugijos
2014/2015 mokslo metų veiklos ataskaita
(pateikiama nuo 2014 m. spalio 13 d. iki 2015 m. spalio 31 d.)
1.

2014/2015 m.m. Draugijoje buvo 1313 narys.

2.

Finansinių metų pabaigoje Draugija samdomų darbuotojų neturėjo.

3.

2014/2015 m.m. veikė 49-53 moksliniai būreliai.

4.

Sukurti ir patvirtinti Būrelio veiklos nuostatai.

5.

Būrelių vykdyta veikla:
•

susirinkimai;

•

seminarai;

•

paskaitos;

•

jungtinės konferencijos;

•

multidisciplininės konferencijos;

•

išvykos bei susitikimai su VU MF SMD;

•

mokslinės stovyklos;

•

visuomeninės akcijos.

6.

Įsteigti 5 nauji būreliai:
•

Klinikinės farmakologijos būrelis;

•

Vaikų ir paauglių psichiatrijos būrelis;

•

Veterinarinės medicinos būrelis;

•

Gyvulininkystės technologijos būrelis;

•

Maisto mokslo būrelis.

7.

Panaikintas LSMU SMD Bioetikos būrelis.

8.

Per metus LSMU SMD Būreliai suorganizavo daugiau nei 500 įvairių renginių, tarp kurių:
susirinkimai (66,3%), konferencijos (16,6%), visuomeninės akcijos (12,0%), viešosios paskaitos
(5,0%).

9.

Suorganizuota Medicinos mokslų mokyklos paskaitų ir seminarų ciklas:
•

•

Suorganizuotos 2 paskaitos:
1.

Prof. habil. dr. D. Pangonytė „Kaip pristatyti mokslinį darbą?“;

2.

Prof. dr. M. Stankūnas „Statistikos pagrindai“.

Suorganizuoti 2 statistikos seminarų ciklai;

•

Suorganizuotos dvi Medicinos mokslų mokyklos stovyklos.

10. Organizuoti susitikimų ciklai „Susitikimas su asmenybe”. Iš viso įvykdyti 3 susitikimai su
asmenybėmis. Susitikimuose dalyvavo: prof. dr. Žilvinas Saladžinskas, prof. dr. Andrius Macas,
prof. dr. Jolanta Justina Vaškelytė.
11. Suorganizuoti protų kovų žaidimų „Proelium cerebri” 9 turnyrai. Žaidimuose dalyvavo daugiau
kaip 50 komandų ir daugiau kaip 400 dalyvių.
12. Suorganizuotas turnyras mokiniams VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinėje
mokykloje.
13. Pakeistos klinikinių situacijų sprendimo konkurso „SMD House” taisyklės.
14. Suorganizuoti trys klinikinių situacijų sprendimo konkursai „SMD House”. Projekte dalyvavo
daugiau nei 50 studentų.
15. Suorganizuoti Alumni klubo narių susitikimas Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir Alumni
klubo gimtadienis.
16. Pradėtas „Alumni mentorytės“ projektas.
17. Suorganizuotos 35 „Būrelių kovos”. Konkurse dalyvavo 20 būrelių. „Būrelių kovų” projektą
nugalėjo LSMU SMD Intensyvios terapijos ir Neurologijos būreliai.
18. Į „Būrelių kovų” organizavimą įtraukti gydytojai rezidentai, atnaujintos taisyklės.
19. Nuspręsta „SMD House” ir „Būrelių kovų” projektus apjungti ir pateikti Draugijos nariams
naują projektą – „Housų kovos”.
20. Suorganizuotos 7 EMSA Science Valley praktinės dirbtuvės.
21. Patvirtinti LSMU SMD Veiklos Europos medicinos studentų asociacijoje nuostatai.
22. Kartu su Slaugos fakultetu 2015 m. balandžio 23-24 d. suorganizuota konferencija „Slaugos ir
reabilitacijos teorija ir praktika“.
23. Suorganizuota 3-oji „Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija” (International Health Sciences
Conference). Konferencijoje dalyvavo 428 dalyviai iš 7 šalių, buvo pristatyti 223 moksliniai
darbai, kuriuos įvertino 90 komisijos narių. Konferencijos metu įvyko 14 praktinių dirbtuvių bei
buvo išklausytos kviestinių lektorių – dr. Martin Coath ir dr. Algirdo Žiogo paskaitos.
24. Suorganizuota 67-oji „Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija“. Konferencijoje dalyvavo
567 dalyviai, buvo pristatyti 652 moksliniai darbai, mokslinius darbus recenzavo daugiau nei
140 recenzentų. Konferencijos metu vyko dr. Ryčio Leonavičiaus paskaita. Įsteigtas pirmasis
Alumni klubo prizas už originaliausią mokslinį darbą konferencijoje.
25. Išduotos 435 mokslinės veiklos pažymos: stojantiems į LSMU rezidentūros studijų programas
– 264 pažymos, stojantiems į Vilniaus universiteto rezidentūros studijų programas – 144
pažymos, stojantiems į magistrantūros studijų programas – 27 pažymos.

2014/2015 mokslo metų finansinė ataskaita
(pateikiama nuo 2014 m. spalio 13 d. iki 2015 m. spalio 31 d.)
2014 m. spalio 13 d. Draugija turėjo lėšų atitinkančių 1 466,70 €. Laikotarpiu nuo 2014 m.
spalio 13 d. iki 2015 m. spalio 31 d. iš viso buvo gauti 51 079,87 €. Per minėtą laikotarpį išleisti
45 408,54 €. 2015 m. spalio 31 d. Draugijos lėšų likutis buvo 7 138,03 €.
1. Pajamos (1 pav.):
1. Parama – 21 615,71 €;
2. Konferencijos – 14 787,00 €;
3. Narystės mokesčiai – 7 391,11 €;
4. Stovyklos ir seminarai – 6 691,09 €;
5. Kita – 594,97 €.
2. Išlaidos (2 pav.):
1. Prizai ir reprezentacinės išlaidos – 13 311,57 €;
2. Maistas ir buitinės prekės – 12 263,07 €;
3. Patalpų, įrangos nuoma ir paslaugos – 8 924,68 €;
4. Kanceliarinės išlaidos ir spausdinimas – 6 638,92 €;
5. Mokesčiai – 1 891,99 €;
6. Transportas – 1 549,86 €;
7. Kita – 828,44 €.
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