Kas yra socialinis darbas medicinoje?
Tai – novatoriška, plataus pritaikymo, humanistinė profesija. Socialinis darbas medicinoje
padeda:
• suprasti žmones ir jų elgesį ligos, negalios
kontekste;
• atliepti paciento ir jo šeimos psichosocialinius poreikius;
• siekti pokyčių įgyvendinant socialinį teisingumą ir gerovę.
Ko studentai išmoks studijuodami programoje „Socialinis darbas medicinoje“?
Studijų metu studentai išmoks atpažinti asmens,
šeimos, bendruomenės socialinius poreikius
įvairių sveikatos problemų kontekste, gebės
planuoti ir teikti profesionalią pagalbą dirbant
komandoje su kitais sveikatos priežiūros specialistais, kritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti tiek
konkrečioje organizacijoje, tiek bendruomenėje.

Kodėl verta pasirinkti Socialinio darbo
medicinoje studijas Lietuvos sveikatos
mokslų universitete?
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Kur gali dirbti absolventai?
•

Studijų trukmė: 4 metai

Erasmus+ programos stažuotės Europos
Sąjungos universitetuose. Visiems norintiems!
Studijos kartu su kitų LSMU ir užsienio
universitetų studijų programų studentais.
Puikios perspektyvos tolesnėms studijoms
magistrantūroje.
Tarptautinio lygio dėstytojų komanda.
Profesinė praktika Lietuvos ir užsienio sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose,
nevyriausybinėse ir tarptautinėse paramos
organizacijose bei projektuose.
Dėmesys kiekvienam studentui (ei)!
Bičiuliška studijų bei laisvalaikio atmosfera
ir draugai visam gyvenimui.
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Ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos
centruose, sanatorijose.
Socialinės globos ir paramos įstaigose.
Psichosocialinio konsultavimo tarnybose.
Bendruomenių centruose.
Nevyriausybinėse ir tarptautinėse paramos
organizacijose.
Savivaldybių padaliniuose ir seniūnijose.

Ką apie studijų programą mano ją baigusieji?
„Socialinio darbo slėpinys: taip įbridau, kad negaliu
išbristi.“
Bronius
„Man ši programa leido pažinti save. Turbūt tai viską ir
pasako. <...> Ši programa yra tikrai orientuota į studentą
ir socialinį darbą apskritai.“
Guoda
„Nuo pirmojo kurso atliekamos praktikos neleidžia tapti
tik „teoriniais“ bakalaurais.“
Eglė
„Studijų LSMU metu patyriau netipišką bendravimą
tarp dėstytojo ir studento. Abipusė pagarba, dialogas ir
lygiavertiškumo jausmas mane lydėjo visus keturis studijų
metus.“
Inga
„Būtent šios studijos mane drąsino ir stiprino, augino
norą tęsti studijas ir dirbti šį darbą. Svarbiausia – padėjo
svajonę paversti realybe. Todėl dabar esu šios programos
absolventė ir dėstytoja.“
Almanė

