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Programos duomenys
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studijų sritis
studijų kryptis
studijų trukmė
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studijų forma

621B70004
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Slauga
2 metai
120 kreditų
Nuolatinė

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis/profesinė kvalifikacija

Išplėstinės slaugos praktikos magistro laipsnis ir
profesinė kvalifikacija pagal pasirinktą šaką

Pakopa

Antroji studijų pakopa (magistrantūra)

Priėmimo reikalavimai

Slaugos bakalauras, slaugos profesinis bakalauras (po
papildomųjų studijų)

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Studijų programos tikslas - parengti kompetentingą
išplėstinės praktikos slaugytoją, įgijusį naujausių žinių,
praktinių įgūdžių, pasižymintį kritiniu mąstymu ir
besivadovaujantį suformuota profesinių bei asmeninių
vertybių sistema, gebantį taikyti moksliniais tyrimais
grįstus išplėstinės slaugos praktikos sprendimus,
savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros,
įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje,
daugiaprofesinėje aplinkoje siekiant efektyviai spręsti
sveikatos priežiūros sistemos problemas.
Magistrantūros studijų programa su šakomis
Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai galės dirbti
savarankiškai, perimant dalį gydytojų funkcijų. Taip pat,
išplėstinės praktikos slaugytojai galėtų dirbti tiek
savarankiškai, tiek įgūdžių derinimo (angl. skill-mix)

principu, nuo pasirinkto veiklos modelio.
Profesinės karjeros galimybės

Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai galės teikti
sveikatos priežiūros paslaugas asmens namuose, pirminės
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, stacionariose
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ir
palaikomojo gydymo ligoninėse, paliatyviosios pagalbos
centruose, greitosios pagalbos stotyse.

Studentų mainų galimybės

Skandinavijos universitetai

Tolesnių studijų galimybės

Doktorantūros studijos

Studijų rezultatų vertinimas

Vertinama kaupiamuoju balu, kai galutinis pažymys
susideda iš kaupiamosios dalies, t.y. studijų eigoje gauto
įvertinimo, ir baigiamojo patikrinimo metu gauto
įvertinimo sumos. Kaupiamojo vertinimo sudėtinėmis
dalimis vertinami tam tikri siekiami studijų rezultatai.
Galutinį pažymį sudaro dalyko (modulio) programoje
nustatytos kaupiamojo vertinimo sudėtinės dalys (pvz.:
tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas
raštu), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų
dalyko programoje.
Teorinių žinių patikrinimui – testas; egzaminas
Praktinių žinių patikrinimui – praktikinis egzaminas
(OSCE), klinikinių situacijų simuliacija.
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