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studijų trukmė 
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studijų forma 

 
621A60006 
Sveikatos mokslai (G)  
Visuomenės sveikata (G04)  
1,5 metų (3 semestrai)  
90 kreditų, 2430 valandų 
Nuolatinė 

Suteikiamas kvalifikacinis 
laipsnis/profesinė kvalifikacija 

Sveikatos mokslų magistras 

Pakopa Antrosios pakopos (magistro) studijos 

Priėmimo reikalavimai Biomedicinos bakalauro laipsnį turintys asmenys, 
išvardintose studijų kryptyse: visuomenės sveikatos 
(išskyrus epidemiologiją ir veterinarinę maisto saugą) 
reabilitacijos, mitybos, slaugos, sporto (išskyrus sporto 
psichologija) ir medicinos, odontologijos bei farmacijos 
magistrai. 

Studijų programos ypatumai 
(anotacija) 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
Akademijos (LSMU MA) Visuomenės sveikatos 
fakultetas, bendradarbiaujant su Harvard, Cornell, Loma 
Linda, bei kitais JAV universitetais, įsteigė inovatyvią 
Gyvensenos medicinos studijų programą, kurios 
pagrindinis siekis - *parengti sveikatos priežiūros 
specialistus, gebančius visuomenės ir asmens lygmenyje 
visapusiškai įvertinti gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos 
veiksnius,  

*parengti gyvensenos korekcijos ar sveikatos stiprinimo ir 
ligų prevencijos planą, motyvuoti ir įgalinti asmenį 
pokyčiams bei vertinti jų efektyvumą.  

Programoje rengiami specialistai taps jungiančiąja 
grandimi tarp klasikinės visuomenės sveikatos, kuri 
pirmiausia yra orientuota į darbą su bendruomenėmis, ir 
asmens sveikatos priežiūros, orientuotos į darbą su 
asmeniu. Šie specialistai gebės ne tik valdyti skirtingus 
ligų rizikos veiksnius, koreguoti gyvensena sergantiems 
lėtinėmis ligomis ar norintiems jų išvengti, bet ir dirbti 
medicinos specialistu, o ypač šeimos gydytoju 



komandose, taip pat teikti konsultacijas visuomenes 
sveikatos sektoriuje bei privačioje praktikoje. 

Studentų mainų galimybės  

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 
susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. 

Studijų programa baigiama - magistro diplominio darbo 
gynimu. 

Studijų programos komiteto 
pirmininkas ir nariai 

Komiteto pirmininkė – prof. Nida Žemaitienė. 
Komiteto nariai:  
lekt.. Tomas Vaičiūnas; 
lekt. Gintarė Kalinienė; 
doc. Laimonas Šiupšinskas;  
doc. Kastytis Šmigelskas; 
doc. Ida Liseckienė; 
doc. Vilma Kriaučionienė; 
lekt. Linas Leonas; 
jaunesn. mokslo darbuot. Alicja Juškienė; 
Giedrė Bernotaitė (Kauno miesto visuomenės sveikatos 
biuras) – socialinis partneris;  
Eglė Nemčiauskaitė (studentė). 

  

 


