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Priėmimo reikalavimai

Priėmime į šias studijas gali dalyvauti asmenys turintys bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir atitinkamą profesinę kvalifikaciją. Į studijų
programą gali stoti asmenys, turintieji profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, tačiau jie turi būti išklausę papildomas
studijų krypties studijas. Studentai stodami iš karto pasirenka
studijų programos Sveikatinimas ir reabilitacija specializaciją
(šaką). Kiekviena specializacija (šaka) turi atskirus priėmimo
reikalavimus:
Ergoterapija bendruomenėje – reabilitacijos (ergoterapijos)
bakalauro laipsnis ir ergoterapeuto profesinė kvalifikacija.
Klinikinė kineziterapija, sporto kineziterapija bei sveikatinimas
fiziniais pratimais – reabilitacijos (kineziterapijos) bakalauro
laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Vaikų reabilitacijos – reabilitacijos (ergoterapijos, kineziterapijos)
bakalauro laipsnis ir ergoterapeuto/ kineziterapeuto profesinė
kvalifikacija bei specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis.
Konkursinį balą sudarys bakalauro diplomo priedėlyje visų
išvardintų pažymių vidurkio, stojančiojo motyvacijos įvertinimo
(iki 3 balų) ir mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų) suma. Už
atspausdintą straipsnį žurnale skiriama iki 1,2 balo, už pranešimo
skaitymą mokslinėje konferencijoje – nuo 0,1 iki 0,3 balo.
Stojančiojo motyvaciją ir mokslinę veiklą vertina Fakultetinė
priėmimo į magistrantūros studijas komisija. Vykdant studentų

priėmimą, studentai bus priimami į konkrečią šios studijų
programos specializaciją (šaką).
Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Studijų programa Sveikatinimas ir Reabilitacija – šiuolaikiška 1,5
metų trukmės studijų programa su galimybe pasirinkti
specializacijas (šakas) pagal darbo pobūdį ar interesų sritis:
Ergoterapija bendruomenėje, Klinikinė kineziterapija, Sporto
kineziterapija, Sveikatinimas fiziniais pratimais, Vaikų
reabilitacija. Tai programa, apimanti visus sveikatinimo bei
reabilitacijos aspektus, atsižvelgiant į šių procesų vietą ir
laikotarpį, į amžiaus tarpsnius ir dalyvių sveikatos būklę.

Studentų mainų galimybės

Yra

Tolesnių studijų galimybės

Absolventai įgiję Sveikatos mokslų magistro laipsnį, gali tęsti
studijas doktorantūroje.

Studijų rezultatų vertinimas

Studentų pasiekimų vertinimas yra tiesiogiai siejamas su studijų
rezultatais, o vertinimo principai yra nustatyti LSMU studijų
reglamente. Studentų pasiekimai vertinami remiantis kaupiamojo
balo sistema. Kaupiamasis balas skaičiuojamas dešimties balų
vertinimo sistemoje, sumuojant visus įvertinimus nuo 1 iki 10 ir
dauginant sumą iš koeficiento, kuris atitinka mokomosios dalies
procentinę išraišką. Kaupiamoji dalis sudaro ne mažiau kaip 50
proc. galutinio įvertinimo. Studentas, gavęs 50 procentų ir
daugiau nustatytos kaupiamosios egzamino dalies įvertinimo ir
laikęs, bet neišlaikęs baigiamojo patikrinimo, turi teisę
tarpininkaujant dalyką dėstančio padalinio vadovui/ modulio
vadovui teikti prašymą Fakulteto dekanui leisti vieną kartą jį
perlaikyti iki einamojo semestro pabaigos. Studentas turi teisę
nelaikyti galutinio egzamino, jei kaupiamoji dalis yra pakankama
teigiamam galutiniam įvertinimui.
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