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Visuomenės sveikatos programoje studentai mokosi
sveikatos ir medicinos pagrindų, specialaus lavinimo
dalykų, kartu su biomedicininiu įgyja humanitarinį ir
socialinį išsilavinimą. Visuomenės sveikata, kaip profesinė
sritis apima ne tik biomedicinines disciplinas, bet ir
socialinius, humanitarinius mokslus ir gali būti apibrėžiama
kaip daugelį sričių apimanti sveikatos bei gyvenimo
kokybės gerinimo veikla. Praktiniai įgūdžiai formuojami
praktikų metu. LSMU visuomenės sveikatos studijų
programa skirta rengti specialistus, turinčius gilias
modernios visuomenės sveikatos žinias, mokslinio darbo
pagrindus ir tinkamą požiūrį ir praktinius gebėjimus,
reikalingus visuomenės sveikatos poreikių tenkinimui.

Profesinės karjeros galimybės

Įgiję visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją asmenys
gali dirbti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose,
visuomenės sveikatos priežiūros darbą savivaldybių
visuomenės sveikatos skyriuose (biuruose), sveikatos
ugdymo centruose, asmens ir sveikatos centruose, sveikatos
mokyklose, sveikatos klubuose, įmonėse ir įstaigose,
mokyklose, nevyriausybinėse organizacijose.

Studentų mainų 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).

Tolesnių studijų galimybės

Visuomenės sveikatos krypties magistrantūra, taip pat kitos
antrosios pakopos studijos

Studijų rezultatų vertinimas

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 – baigiamojo darbo gynimu. Universitete galioja
dešimtbalė vertinimo sistema.

Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Pirmininkas: dr. Paulius Vasilavičius
Nariai: doc. Rūta Ustinavičienė
Doc. Vaclovas Šveikauskas
Lekt. Jolita Kirvaitienė
Lekt. Gvidas Urbonas
Lekt. Rugilė Ivanauskienė
Lekt. Snieguolė Kaselienė
Edgaras Jurgelėnas – studentas
Brigita Maženytė – studentas
Orina Ivanauskienė (Kauno visuomenės sveikatos
centro Užkrečiamų ligų ir profilaktikos skyriaus vadovė)
– socialinis partneris

