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Antrosios pakopos studijos

Priėmimo reikalavimai

Universitetinis (įvairių studijų sričių) bakalauro laipsnis

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Ši magistrantūros programa buvo sukurta vykdant tarptautinį
TEMPUS projektą 1997-1999 m. Programa skirta
planuojantiems savo karjerą įvairiose sveikatos priežiūros
srityse. Programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. Baigę
studijų programą absolventai gali dirbti praktinį darbą, rinktis
mokslinio ar akademinio darbo karjerą, tęsti studijas
doktorantūroje. Magistrantai turi galimybę galima rinktis šias
studijų specializacijas (pasirenkamųjų dalykų blokus):
 Vaikų ir jaunimo sveikatos;
 Sveikatos ekologijos;
 Visuomenės sveikatos ir ir mitybos.
Studijų metu įgyjamos kompetencijos, įgalinančios planuoti,
organizuoti sveikatos stiprinimo veiklą bendruomenėje,
vertinti gyventojų sveikatą ir ją veikiančius veiksnius, kurti ir
įgyvendinti sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos
programas, administruoti sveikatos priežiūros bei su ja
susijusias institucijas, dalyvauti sveikatos politikos
formavime bei įgyvendinime.

Profesinės karjeros galimybės

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, darbo saugos, maisto saugos įstaigose, ligonių
kasose, tarptautinėse organizacijose bei kitose srityse.
Studentų mainų galimybės

Suomija, Tamperė (Itä-Suomenyliopisto,
Tampereenyliopisto);
Vokietija, Fulda (Hochschule für angewandte Wissenschaften
Hamburg, Hochschule Fulda);
Bulgarija, Plovdivas (Medical University-Plovdiv).

Tolesnių studijų galimybės

Visuomenės sveikatos krypties doktorantūra.

Studijų rezultatų vertinimas

Taikomas kaupiamasis vertinimas - studijų rezultatai
įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu,
projektu, referatu ir kt.), o galutinis pažymys gaunamas
susumavus tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo
įvertinimu – magistro diplominio darbo gynimu.

Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Pirmininkas: prof. Linas Šumskas
Nariai: doc. Vilma Kriaučionienė;
prof. Janina Petkevičienė;
prof. Aušra Petrauskienė;
prof. Ričardas Radišauskas;
doc. Gvidas Urbonas;
asist. Tomas Vaičiūnas;
Laurynas Dilys (Kauno rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro direktorius) – socialinis partneris;
1 šioje programoje studijuojantis magistrantas

