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Pirmoji

Priėmimo reikalavimai

Vidurinis išsilavinimas. Privalomi istorijos ir užsienio kalbos
baigiamieji egzaminai.

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Studijų programos Socialinis darbas medicinoje paskirtis –
rengti kvalifikuotus socialinio darbo specialistus, gebančius
optimizuoti paciento/kliento ir jį supančios aplinkos
tarpusavio sąveiką visuose sveikatos ir socialinės apsaugos
sistemų lygiuose. Baigę studijų program absolventai gebės
inicijuoti teigiamus pokyčius paciento/kliento gyvenime,
įgalinant pacientą/klientą dalyvauti ir priimti sprendimus
pagalbos planavimo ir jos teikimo procesuose. Studijų
programoje taikomi mokymo metodai akcentuoja studentų
savarankiškumo, kūrybingumo, bendravimo įgūdžių
ugdymą, pabrėžiant profesines vertybes ir etiką. Studijų
metu studijuojami bendrauniversitetiniai ir specialieji
socialinio darbo krypties) dalykai. Kiekviename semestre
studentai atlieka socialinio darbo praktiką sveikatos ir
socialinės pagalbos įstaigose. Visų studijų laikotarpiu
studentams teikiamos individualios ir grupinės praktikos
supervizijos, kurių metu studentai reflektuoja savąją patirtį.

Profesinės karjeros galimybės

Asmenys, baigę Socialinio darbo medicinoje programą, gali
dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės
paramos ir globos įstaigose, bendruomenių centruose,
Lietuvos ir tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose,
savivaldybių padaliniuose ir seniūnijose, ES valstybių
partnerystės projektuose. Programos absolventai dirba
tiesioginį darbą su klientais, vadovauja socialinėms
institucijoms, administruoja socialines programas, formuoja
šalies socialinę politiką, vykdo mokslinę veiklą, tęsia
studijas magistrantūros programose.

Studentų mainų galimybės

Švedija (Malardaleno universitetas);
Švedija (Kristianstado universitetas);
Olandija (Utrechto universitetas);
Vokietija (Bielefeldo universitetas)

Tolesnių studijų galimybės

Socialinio darbo, Sociologijos, Visuomenės sveikatos,
Visuomenės sveikatos vadybos, Viešojo administravimo
magistrantūros studijos

Studijų rezultatų vertinimas

Taikomas kaupiamasis vertinimas – studijų rezultatai
įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu
darbu, projektu, atvejo analize ir kt.), o galutinis pažymys
susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo
įvertinimu – bakalauro diplominio darbo gynimu.

Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Pirmininkas: Doc. Rūta Butkevičienė
Sekretorė: Lekt. Polina Šedienė
Nariai: Lekt. Gvidas Urbonas
Prof. Linas Šumskas
Asist. Lina Danusevičienė
Doc. Ramunė Jurkuvienė
Dr. Lina Spirgienė
Dr. Giedrė Širvinskienė
Irina Šiaudvytienė (socialinis partneris)
Aušra Mazgienė (socialinis partneris)
Audronė Bartosevičiūtė (studentė)

