DAŽNIAUSIAI JŪSŲ UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE SVEIKATOS
PSICHOLOGIJOS PROGRAMĄ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
UNIVERSITETE
KUO ŠI PROGRAMA SKIRIASI NUO PSICHOLOGIJOS BAKALAURO PROGRAMŲ KITUOSE
UNIVERSITETUOSE? Savo turiniu ji užtikrins, kad šią studijų programą baigęs absolventas įgytų tvirtas psichologo
bakalauro kvalifikaciją atitinkančias žinias ir gebėjimus. Ją baigęs absolventas, toliau galės laisvai rinktis bet kurią psichologijos
ar gretimų mokslų magistrantūros studijų programą Taigi, šiuo požiūriu mūsų programa panaši į kituose universitetuose siūlomas
studijų programas. Tačiau, be abejonės, mes labiausiai kviečiame tuos, kurie savo ateitį norėtų sieti su darbu sveikatos priežiūros
sistemoje (ligoninėse, reabilitacijos centruose ir sanatorinėse gydyklose, visuomenės sveikatos biuruose, psichikos sveikatos
centruose ir pan). Taigi, esminis mūsų skiriamasis bruožas yra tas, kad be psichologo profesijos pagrindų, šioje studijų programoje
studijuojantys būsimieji psichologai jau bakalauro studijose išsamiai susipažins su sveikatos psichologijos mokslu, sveikatos
priežiūros sistema, jos poreikiais ir psichologo veiklos galimybėmis šioje srityje. Sveikatos priežiūros sritis yra itin daugialypė ir
sudėtinga, todėl geram pasirengimui joje dirbti, dviejų magistrantūros studijų metų nepakanka. Mūsų universitetas yra didžiausia
medicinos specialistus rengianti aukštoji mokykla. Todėl manome, kad tokiam specifiškam psichologų rengimui turime itin puikią
bazę. Siekdami, kad toliau studijuodami mūsų parengti psichologai būtų pajėgūs integruotis kaip pilnaverčiai partneriai į
perspektyvias psichoneurologijos, psichogenetikos ir kitų tarpdisciplinių mokslųstudijas, bakalauro studijose suteiksime tvirtus
neurobiologijos ir neurofiziologijos pagrindus

KIEK LAIKO TRUNKA STUDIJOS? Bakalauro studijos trunka keturis metus. Vėliau kvalifikaciją kelti ir
specializuotis galima magistrantūros studijose, kurios trunka dvejus metus.
STUDENTŲ PRIĖMIMO 2013 M. TAISYKLĖS, kur rasite ir konkursinio balo apskaičiavimo formulę:
http://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/

KOKS PERNAI ĮSTOJUSIŲJŲ KONKURSINIS BALAS?
Studijų programa

Sveikatos psichologija

Konkursinis balas
valstybės finansuojama
Aukščiausias
19,55

Žemiausias
17,65

Konkursinis balas
valstybės nefinansuojama
Aukščiausias
17,46

Žemiausias
8,38

KODĖL VERTA RINKTIS PSICHOLOGIJOS STUDIJAS MŪSŲ UNIVERSITETE? Rekomenduojame
šią studijų programą rinktis tiems, kurie savo veiklą ir karjerą norėtų sieti su sveikatos sritimi. Jau bakalauro studijų metu galėsite
susipažinti su sveikatos priežiūros sritimi, jos poreikiais ir psichologo vaidmeniu joje. Studijuosite didžiausioje sveikatos
specialistų rengimo institucijoje Lietuvoje. Turėsite galimybę tiesiogiai susipažinti su sveikatos priežiūros įstaigų veikla ir
tinkamai pasiruošti darbui. Mokysitės dirbti komandoje su sveikatos priežiūros specialistais. Atliksite praktiką didžiausioje
klinikinėje bazėje Lietuvoje. Naudositės moderniausia biblioteka.

KOKIOS GALIMYBĖS BAIGUS STUDIJAS? Baigę šią studijų programą, gausite psichologo bakalauro diplomą.
Kaip ir kituose universitetuose įgytas psichologijos bakalauro laipsnis dar nesuteikia galimybių užsiimti individualia psichologo
praktika. Jei domina profesionali psichologinė pagalba, galima tęsti studijas ir specializuotis psichologijos magistrantūroje arba
dirbti psichologo asistentu su turima kvalifikacija.

KOKIAS VĖLIAU MAGISTRANTŪROS STUDIJAS GALĖTUMĖTE RINKTIS? Ši specializuota
programa suteikia tokias pat bazines psichologijos žinias kaip ir kitos, todėl baigę šią studijų programą, galėsite stoti į bet kurią
psichologijos ar kitų artimų mokslų magistrantūrą. Tikimės, kad kol mūsų studentai pabaigs studijas, būsime pradėję vykdyti ir
Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programą. Jai jau pradėjome rengtis, planuojame kad tai bus tarptautinė programa,
kurioje dalyvaus kelių užsienio šalių universitetai.

Mūsų adresas: Betonuotojų g. 4, LT-52371, Kaunas
psichologija@lsmuni.lt

