
 
 

Studijų programos Klinikinė sveikatos 

psichologija aprašas 

 
Programos studijų planai 

 

Programą teikiantis fakultetas Visuomenės sveikatos fakultetas 

Programos duomenys 
 

valstybinis kodas 

studijų krypties grupė 

studijų kryptis (šaka) 

studijų trukmė 

programos apimtis 

studijų forma 

6211JX003 

Socialiniai mokslai 

Psichologija (Klinikinė sveikatos psichologija)  

2 metai 

120 kreditų 

Nuolatinė 

Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis/profesinė kvalifikacija 

Socialinių mokslų magistras 

Pakopa Antrosios pakopos studijos 

Priėmimo reikalavimai Universitetinis psichologijos bakalauro laipsnis 

Studijų programos ypatumai 

(anotacija) 

LSMU Klinikinės 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, Neuropsichologija, Vaiko ir šeimos 

psichologija bei Reabilitacijos 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. 

Studentų mainų galimybės - 



Tolesnių studijų galimybės 
Baigę klinikinės sveikatos psichologijos magistro studijas 

absolventai toliau galės tęsti studijas doktorantūroje. 

Numatoma, kad studijų metu įgytos žinios bus naudingos 

kitose socialinių ar gyvybės mokslų, visuomenės sveikatos 

mokslų srityse. 

Studijų rezultatų vertinimas Taikomas kaupiamasis vertinimas – studijų rezultatai 

įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu ar 

grupiniu darbu, projektu, atvejo analize ir kt.), o galutiniame 

pažymyje susumuojami tarpinių atsiskaitymų ir baigiamojo 

patikrinimo įvertinimai. Studijų programa baigiama magistro 

baigiamojo darbo parengimu ir gynimu. Universitete galioja 

dešimtbalė vertinimo sistema. 

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai 

Komiteto pirmininkė – prof. dr. Nida Žemaitienė 

Komiteto sekretorė – lekt. Jolita Jonynienė 

Komiteto nariai: 

prof. Dalia Antinienė 

prof. Kastytis Šmigelskas 

lekt. Irina Banienė  

lekt. Linas Leonas  

doc. Giedrė Širvinskienė  

doc. Junona S. Almonaitienė  

lekt. Laura Šalčiūnaitė-Nikonovė  

lekt. Raimonda Petrolienė 

asist. Jevgenij Razgulin  

lekt. Roza Joffė-Luinienė 

doc. Narseta Mickuvienė, Elgesio medicinos klinika; 

prof. Jolanta Kuznecovienė, Bioetikos katedra; 

doc. Vesta Steiblienė, Psichiatrijos klinika; 

Mindaugas Jasiulaitis (UAB „Romuvos klinika“, psichiatras – 

psichoterapeutas – socialinis partneris 

Valija Šap, klinikinė sveikatos psichologė; 

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai: 

Beatričė Ramanauskaitė (bakalauro studijos); 

Paulina Bučinskaitė (bakalauro studijos); 

Indrė Akucevičiūtė (magistro studijos); 

Ernest Leonavich (bakalauro studijos).  

 

  

 


