
  
  

Studijų programos Farmacija aprašas 

  
Programos studijų planai 

Studijų programos dalykų schema su kreditais 

Programą teikiantis fakultetas  Farmacijos fakultetas  

Programos duomenys 

valstybinis kodas  

studijų krypties grupė 

studijų kryptis  

studijų trukmė 

programos apimtis 

studijų forma  

 

6011GX003 
Sveikatos mokslai 
Farmacija 
5 metai 
300 kreditų 
Nuolatinė  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/ 

profesinė kvalifikacija  
Sveikatos mokslų magistras, vaistininkas  

Pakopa  Vientisosios studijos  

Priėmimo reikalavimai  Vidurinis išsilavinimas  

Studijų programos ypatumai 

(anotacija)  
Farmacijos krypties vientisųjų studijų programa – tai 
daugiadisciplinė studijų programa, apimanti sveikatos, gyvybės, 

socialinius ir fizinius mokslus. Studijų programa orientuota į 
farmacijos krypties specialistų  praktinių, vadovavimo ir 
lyderiavimo, edukacinių ir tiriamųjų kompetencijų ugdymą. 
Farmacijos krypties magistro laipsnis liudija pasirengimą vykdyti 

farmacinę veiklą, mokslinius tyrimus bei tęsti universitetines 
studijas pasirinktos specialybės doktorantūroje.  

Pagrindiniai studijų programos tikslai yra: (a) suteikti farmacijos 

mokslo žinių ir ugdyti gebėjimus, reikalingus farmacinei veiklai 

įvairiose sveikatinimo srityse, taikant šiuolaikines technologijas; 

(b) išugdyti specialiuosius gebėjimus vaistinių medžiagų gavybos, 

apdorojimo, vaistinių preparatų gamybos, tyrimo, laikymo, 

pardavimo ar išdavimo, kokybės užtikrinimo ir kontrolės, 

farmakologinio budrumo, racionalaus ir saugaus vartojimo srityse 

bei suteikiant farmacinę paslaugą; (c) išugdyti kūrybinį, mokslinį ir 

kritinį mąstymą; (d) išugdyti gebėjimą išlaikyti pakankamą 

profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. 



Profesinės karjeros galimybės  Farmacijos fakulteto absolventai sėkmingai įsidarbina vaistinėse, 

vaistų didmeninio platinimo įmonėse, farmacijos pramonės 

įmonėse, farmacijos kompanijų atstovybėse, farmacijos mokslinius 

tyrimus vykdančiose laboratorijose, sveikatos sistemos ir su ja 

susijusių sričių įstaigose.  

Studentų mainų galimybės  Farmacijos programos studentai dalyvauja Erasmus programoje ir 

kiekvienais metais vyksta studijuoti į Europos Sąjungos šalių 

universitetų farmacijos fakultetus Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, 

Vokietijoje, Suomijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir kt.  

Tolesnių studijų galimybės  Absolventas gali tęsti studijas 3-ioje studijų pakopoje 

(doktorantūroje).  

Studijų rezultatų vertinimas  Vientisosiose studijose taikomi diagnostinis, formuojamasis ir 
sumuojamasis studentų pasiekimų vertinimas. Studijų rezultatų 
vertinimo formos: praktikos darbų gynimas, kontrolinis darbas, 

koliokviumas, egzaminas, studento savarankiškai atliktas darbas 

(projektas), baigiamojo darbo gynimas, baigiamasis egzaminas. 

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai  
Pirmininkas: prof. Valdas Jakštas  

Nariai: doc. Vilma Petrikaitė 

lekt. Rima Minkutė 

prof. Liudas Ivanauskas 

lekt. Jurgita Daukšienė 

prof. Jurga Bernatonienė 

Rimantas Pečiūra (Universiteto vaistinės direktorius, 

socialinis partneris) 

Augustė Judickaitė (II kurso studentė) 

Uršulė Kalvaitytė (IV kurso studentė).  

  


