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Priėmimo reikalavimai

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas atitinkamai pasirinktai studijų krypčiai (apie kitoje
aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia
fakulteto priėmimo komisija).
Specializacija nurodoma pildant prašymą. Skirstymas
specializacijas vyksta motyvacijos pokalbio vertinimo metu.

į

Kiekviena specializacija (šaka) turi atskirus priėmimo
reikalavimus:
Išplėstinė ergoterapija – reabilitacijos (ergoterapijos) bakalauras,
ergoterapeutas;
Sporto kineziterapija, Klinikinė kineziterapija, Sveikatinimas
fiziniais pratimais – reabilitacijos (kineziterapijos) bakalauras,
kineziterapeutas;
Vaikų reabilitacija – reabilitacijos (ergoterapijos, kineziterapijos)
bakalauras, ergoterapeutas/kineziterapeutas.
Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Studijų programa Sveikatinimas ir reabilitacija – tai šiuolaikiška
1,5 metų trukmės reabilitacijos krypties studijų programa,
rengianti specialistus, galinčius dirbti ne tik su negalią turinčiais
pacientais, bet ir su sveikais žmonėmis, dalyvaujančiais
sveikatinimo programose. Studentai turi galimybę pasirinkti
specializacijas (šakas) pagal darbo pobūdį ar interesų sritis:
Išplėstinė ergoterapija, Klinikinė kineziterapija, Sporto
kineziterapija, Sveikatinimas fiziniais pratimais, Vaikų
reabilitacija. Tai programa, apimanti visus sveikatinimo bei

reabilitacijos aspektus, atsižvelgiant į šių procesų vietą ir laikotarpį,
į amžiaus tarpsnius ir dalyvių sveikatos būklę.
Studentų mainų galimybės

Pagal ERASMUS+ studentų mainų programą galima praktikai arba
studijoms išvykti į įvairių Europos šalių universitetus.

Tolesnių studijų galimybės

Absolventai įgiję Sveikatos mokslų magistro laipsnį, gali tęsti
studijas doktorantūroje.

Studijų rezultatų vertinimas

Studentų pasiekimų vertinimas yra tiesiogiai siejamas su studijų
rezultatais, o vertinimo principai yra nustatyti LSMU studijų
reglamente. Studentų pasiekimai vertinami remiantis kaupiamojo
balo sistema. Kaupiamasis balas yra sumuojamojo vertinimo dalis.
Kaupiamasis balas skaičiuojamas dešimties balų vertinimo
sistemoje, sumuojant visus įvertinimus nuo 1 iki 10 ir dauginant
sumą iš koeficiento, kuris atitinka mokomosios dalies procentinę
išraišką. Kaupiamoji dalis sudaro ne mažiau kaip 50 proc. galutinio
įvertinimo. Egzamino dalis – baigiamasis patikrinimas - turi
sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų įskaitos ar egzamino galutinio
pažymio. Baigiamasis patikrinimas laikomas išlaikytu, jeigu pagal
studijas vykdančio padalinio nustatytą tvarką yra įvertinamas
teigiamu balu (penki). Studentas turi teisę nelaikyti galutinio
egzamino, jei kaupiamoji dalis yra pakankama teigiamam
galutiniam įvertinimui.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti visose sveikatos priežiūros sistemos
grandyse (ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo įstaigose), fizinės gerovės, bendruomenės centruose,
sveikatingumo centruose, sporto komandose bei su sportu
susijusiose organizacijose, dėstyti aukštosiose mokyklose. Be to,
sveikatos mokslų magistrai – ir būsimi mokslininkai, naujų
praktinių metodikų kūrėjai.
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