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Profesinės karjeros galimybės

Visuomenės Sveikatos vadyba
621A60003
Biomedicina
Visuomenės sveikata
2 metai – nuolatinė studijų forma (lietuvių ir anglų k.)
120 kreditų, 2240 val. nuolatinių studijų programa
Visuomenės sveikatos magistras
Antroji
Universitetinis (įvairių studijų sričių) bakalauro laipsnis
Visuomenės sveikatos magistrantūros programa buvo
kuriama vykdant tarptautinį TEMPUS projektą. 19971999 m. Programa skirta planuojantiems savo karjerą
visuomenės sveikatos priežiūros srityje. Absolventai gali
tęsti studijas doktorantūroje. Programa vykdoma lietuvių
ir anglų kalbomis (užsienio studentams). Rengiami
sveikatos specialistai praktiniam, moksliniam darbui bei
akademinei veiklai. Programoje galima pasirinkti kelių
tematikų pasirenkamųjų dalykų blokus (specializacijas):
sveikatos edukologijos; vaikų ir jaunimo sveikatos;
sveikatos ekologijos; sveikos mitybos. Studijų metu
įgyjamos kompetencijos, įgalinančios planuoti, vykdyti ir
vertinti visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros
vadybos mokslinius tyrimus bei skleisti jų rezultatus,
vertinti gyventojų sveikatą ir ją veikiančius veiksnius,
kurti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas,
kritiškai vertinti sveikatos sistemas bei sveikatos reformų
kryptis, išugdomi gebėjimai vadovauti ir administruoti
sveikatos priežiūros bei su ja susijusias institucijas,
dalyvauti sveikatos politikos formavime ir įgyvendinime.
Baigusieji šią studijų programą gali dirbti įvairių lygių
sveikatos sistemos valdymo struktūrose (ministerijose,
savivaldybių sveikatos tarnybose ir pan.), asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinės globos
įstaigose, ligonių kasose, sveikatos draudimo
kompanijose, bendrosios praktikos gydytojų grupėse
(grupės vadybininku), tarptautinėse organizacijose ir
kitose su visuomenės sveikata ir jos valdymu susijusiose
srityse.

Studentų mainų galimybės

Tolesnių studijų galimybės

Bulgarija (Medical University-Plovdiv);
Danija (Aalborg universitet);
Ispanija (Universitat Autònoma de Barcelona,
Universidad de Zaragoza);
Islandija (Háskólinn í Reykjavík);
Nyderlandų karalystė (Universiteit Maastricht,
Hogeschool Utrecht);
Prancūzija (École des hautes étudesen santé publique);
Suomija (Itä-Suomenyliopisto, Tampereenyliopisto);
Švedija (Högskolan Kristianstad, Mälardalens Högskola,
Örebrouniversitet);
Turkija (İstanbul Bilim Üniversitesi);
Vokietija (Hochschule Fulda, Hochschule für
angewandte Wissenschaften Hamburg, Technische
Universität Ilmenau).
Visuomenės sveikatos krypties doktorantūra.

Dalykų schema su kreditais („tinklelis“)
Nuolatinės studijos
1 semestras

1.
2.
3.
4.
5.

Dalykas (modulis)
Visuomenės sveikata ir sveikatos
priežiūra
Sveikatos etika ir žmogiškieji
santykiai
Aplinkos sveikata
Sveikatos informacijos valdymas
ir moksliniai tyrimai
Pasirenkamas dalykas
Iš viso:

Kreditai
6

4
6
5
9
30

2 semestras

1.
2.
3.
4.
5.

Dalykas (modulis)
Taikomoji sveikatos psichologija
Taikomoji epidemiologija
Sveikatos teisė
Mokslo tiriamasis darbas
Pasirenkamasis dalykas
Iš viso:

Kreditai
3
6
3
9
9
30

3 semestras

1.
2.
3.
4.
5.

Dalykas (modulis)
Sveikatos politika ir strategija
Pokyčių valdymas
Sveikatos ekonomika
Mokslo tiriamasis darbas
Pasirenkamasis dalykas
Iš viso:

Kreditai
6
3
3
9
9
30

4 semestras

1.
2.

Dalykas (modulis)
Duomenų analizės metodai
Baigiamasis darbas
Iš viso:

Studijų rezultatų vertinimas
(vadovautis LSMU Pirmosios ir
antrosios pakopų bei vientisųjų
studijų reglamentu)
Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Kreditai
3
27
30
Taikomas kaupiamasis vertinimas - studijų rezultatai
įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu
darbu, projektu, referatu ir kt.), o galutinis pažymys
susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo
įvertinimu – magistro diplominio darbo gynimu.
Pirmininkas: Prof. Žilvinas Padaiga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

doc. Aušra Petrauskienė
dr. Gvidas Urbonas
prof. Linas Šumskas
prof. Giedrius Vanagas
prof. Ričardas Radišauskas
prof. Janina Petkevičienė
Edgaras Jurgelėnas – studentas
Eglė Barauskytė – studentė
Danguolė Avižiuvienė (Kėdainių rajono
Visuomenės sveikatos biuro direktorė) –
socialinis partneris

