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6211JX003
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Socialinių mokslų magistras

Pakopa

Antrosios pakopos studijos

Priėmimo reikalavimai

Universitetinis psichologijos bakalauro laipsnis
LSMU Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų
programa parengta atsižvelgiant į aktualiausius sveikatos
priežiūros sistemos poreikius ir Lietuvos bei Europos
psichologų rengimo standartus. Studijuodami šioje
programoje galėsite specializuotis ir įgyti specializaciją
patvirtinantį sertifikatą vienoje iš svarbių sveikatos
psichologijos sričių: onkopsichologija, priklausomybių
psichologija, reabilitacijos psichologija, vaiko ir šeimos
psichologija bei sporto psichologija.
Būsite rengiami didžiausioje sveikatos specialistų rengimo
institucijoje Lietuvoje. Turėsite galimybę kartu studijuoti ir
įgyti komandinio darbo patirties su įvairiais sveikatos
priežiūros srities specialistais. Atliksite praktiką didžiausioje
klinikinėje bazėje Lietuvoje. Programos dėstytojai taiko
pažangius, į studentą orientuotų studijų metodus,
multidisciplinines
problemines
analizes,
derinamas
reflektyvus
mokymasis,
savarankiškas tyrinėjimas ir
grupinės studijos, didelis dėmesys skiriamas teorinių žinių
praktiniams ir taikomiesiems aspektams. Absolventai gali
tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Studentų mainų galimybės

-

Tolesnių studijų galimybės

Baigę sveikatos psichologijos magistrą absolventai toliau
galės tęsti studijas doktorantūroje.
Numatoma, kad be psichologijos doktorantūros studijų metu
įgytos žinios bus naudingos kitose socialinių mokslų srityse,
taip pat neuromokslų, psichofiziologijos temų ar visuomenės
sveikatos doktorantūros studijose.

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 baigiamojo patikrinimo pažymius.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo
įvertinimu – magistro diplominio darbo gynimu. Universitete
galioja dešimtbalė vertinimo sistema.

Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Pirmininkė – prof. Nida Žemaitienė
Nariai:
doc. Kastytis Šmigelskas
prof. Dalia Antinienė
lekt. Irinina Banienė
lekt. Lina Gedmintaitė
asist. Milda Kukulskienė
lekt. Linas Leonas
lekt. Ingrida Pilkionienė
prof. Jolanta Kuznecovienė
dr. Kristina Selli
lekt. Vesta Steiblienė
Evelina Žlibinaitė (studentė)
Indrė Akucevičiūtė (sudentė)
Laura Digrytė (studentė)
Mindaugas Jasiulaitis (UAB „Romuvos klinika“,
psichiatras – psichoterapeutas – socialinis partneris

