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Programą teikiantis fakultetas Slaugos fakultetas 

Programos duomenys: 
valstybinis kodas  
studijų krypties grupė 
studijų kryptis 
studijų trukmė 
programos apimtis 
studijų forma 

 
6211GX010 
Sveikatos 
mokslai 
Reabilitacija 
2 metai 
120 kreditų 
Nuolatinės 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/ 
profesinė kvalifikacija 

Sveikatos mokslų magistras 

Pakopa Antrosios pakopos studijos 

Priėmimo reikalavimai Kiekviena studijų programos specializacija turi atskirus 
priėmimo reikalavimus. Į specializaciją Išplėstinė ergoterapija  
gali stoti sveikatos mokslų bakalauras, ergoterapeutas; į 
specializacijas Sporto kineziterapija, Klinikinė kineziterapija, 
Sveikatinimas fiziniais pratimais – sveikatos mokslų bakalauras, 
kineziterapeutas; Vaikų reabilitacija – sveikatos mokslų 
bakalauras, ergoterapeutas/kineziterapeutas. Specializacija 
nurodoma pildant prašymą. Skirstymas į specializacijas vyksta 
motyvacijos pokalbio vertinimo metu. 

Studijų programos ypatumai 
(anotacija) 

Studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotus Sveikatos 
mokslų magistrus, būsimus mokslininkus ir naujų praktinių 
metodikų kūrėjus, kurie gebės pritaikyti naujausias teorines 
žinias įvairaus amžiaus žmonių sveikatinimui ir reabilitacijai. 
Baigę šią studijų programą, specialistai turės žinių ir gebėjimų, 
reikalingų atliekamo darbo analizei, pagrindimui, 
konsultavimui, programų parengimui. Studentai turi galimybę 
pasirinkti specializacijas pagal darbo pobūdį ar interesų sritis: 
Išplėstinė ergoterapija, Klinikinė kineziterapija, Sporto 
kineziterapija, Sveikatinimas fiziniais pratimais, Vaikų 
reabilitacija.  

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.  



Profesinės karjeros galimybės Asmuo, baigęs antrosios pakopos studijų programą ir įgijęs 
Sveikatos mokslų magistro laipsnį, gali dirbti visose sveikatos 
priežiūros institucijose (ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos 
ir sanatorinio gydymo įstaigose), fizinės gerovės, bendruomenės 
centruose, sveikatingumo centruose, sporto komandose bei su 
sportu susijusiose organizacijose, dėstyti aukštosiose 
mokyklose, tęsti studijas doktorantūroje. 

Studijų programos komiteto 
pirmininkas ir nariai 

Pirmininkė:  
Doc.dr.Renata Žumbakytė-Šermukšnienė 
Nariai:  
Prof.dr.Audronė Prasauskienė 
Prof.dr.Raimondas Savickas 
Prof.dr.Laimonas Šiupšinskas 
Doc.dr.Vilma Tamulionytė  
Dr.Daiva Baltaduonienė 
Dr.Lina Leimonienė, 
Gintarė Vaitkienė (socialinis partneris, Fizinės        medicinos ir 
reabilitacijos gydytoja) 
Justė Balevičiūtė (studentų atstovybės deleguota atstovė) 

 


