
 

 

 

 

 

 

I-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

 

INOVACIJOS IR TECHNOLOGIJOS SLAUGOS MOKYME IR PRAKTIKOJE  

 

2018 m. balandžio 26 d. 

 

Maironio g. 7, Utena 

 

Konferencijos tikslas - skatinti mokslinę ir praktinę diskusiją apie naujas slaugos specialistų rengimo 

tendencijas. 

Konferencijos temos: 

 

 Simuliacinis mokymas slaugos mokyme ir praktikoje 

 Tarpkultūrinė slauga 

 Įrodymais grįsta slaugos praktika  

 ES šalių patirtis slaugos specialistų rengimo srityje  

 Socialinė partnerystė slaugoje 

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų. 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS: 

 
Prof. dr. Gintautas Bužinskas, Utenos kolegijos direktorius, Lietuva 

Aliona Sinicienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, Lietuva 

Doc. dr. Raimundas Čepukas, Utenos kolegijos Medicinos fakulteto dekanas, Lietuva 

Raimonds Estreich, Pflegedienst Alpha PLUS, Vokietija 

Livija Jankovska, Daugpilio medicinos kolegijos direktorė, Latvija 

Dr. Iveta Strode, Medicinos katedros vedėja, P. Stradins medicinos kolegija prie Latvijos universiteto, 

Latvija 

Dr. Joanna Soin, Skierniewice valstybinė kolegija, Lenkija 

Prof. dr. Aurelija Blaževičienė, Slaugos ir rūpybos katedros vedėja, LSMU, Lietuva 

Dr. Daiva Kriukelytė, Slaugos ir rūpybos katedros lektorė, LSMU, Lietuva  

Dalius Drunga, Utenos ligoninės direktorius, Lietuva 

Danguolė Šakalytė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros vedėja, Utenos kolegija, Lietuva 

Zita Petravičienė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorė, Utenos kolegija, Lietuva 

Rūta Jurgelionienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, Utenos kolegija, Lietuva 

Paulius Šakalis, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorius, Utenos kolegija, Lietuva 



 

 

INFORMACIJA PRANEŠĖJAMS 

  Tezių pavadinimas.   

  Galima pateikti mokslinius straipsnius ar klinikinius atvejus.  Tezių planas: 

o moksliniam darbui: pavadinimas, įvadas, tikslas / metodai, išvados, literatūros 

sąrašas.  

o klinikiniam atvejui: pavadinimas, įvadas, atvejo analizė, diskusija, išvados.  

 Tezėse turi būti pateiktas minimalus atlikto darbo ir gautų statistinių rezultatų aprašymas, bet 

neturi būti pateikiamos  diagramos, lentelės, nuotraukos.  

 Tezės pateikiamos elektroniniame formate .doc or .docx. Šriftas - Times New Roman, dydis 

12, paryškintos antraštės. 

 Rekomenduojama apimtis iki 350 žodžių. 

 Lapo formatas: Word for Windows, Times New Roman, dydis 14, viengubas tarpas. 

Paraštės: 2,5 cm viršuje, apačioje, kairėje, dešinėje.  

 Autorių duomenys: autorių vardai ir pavardės turi būti parašyti po pavadinimu su 2 eilučių 

tarpu, 14 dydžiu, Times New Roman. Išnašoje reikėtų nurodyti autoriaus vardą, pavardę, 

pavadinimą, mokslinį laipsnį, institucijos, iš kurios jis atvyksta, pavadinimą ir adresą, telefono 

numerį ir el. pašto adresą.  

 

Svarbiausios datos: 
 Terminai  

Registracija 2018 m. balandžio 23 d.  

Tezių pateikimas: conference2018@utenos-kolegija.lt 2018 m. balandžio 16 d.    

Konferencijos programa dalyviams išsiunčiama 2018 m. balandžio 17 d. 

Konferencijos pradžia 2018 m. balandžio 26, 10.00 

val. 

Konferencijos mokestis - 10 EUR 2018 m. balandžio 23 d.  

Konferencijos mokestis sumokamas:  AB bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, 

SWIFT: HABALT22 A.s. LT96 7300 0100 0260 7628, įmonės kodas: 111965850 

Mokant konferencijos mokestį turi būti nurodyta: už konferenciją ir mokėtojo vardas ir 

pavardė  

  

 

Kontaktinis asmuo: Danguolė Šakalytė conference2018@utenos-kolegija.lt  

 

Registracijos forma 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDI_dfcG0u5TpnqhvNKpj2Kj2RPzOOzI7_ltyDvJTTv2IJVg/v

iewform?usp=sf_link  
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