
 
 

Papildomų studijų programos Visuomenės sveikata aprašas 

 

Programą teikiantis fakultetas Visuomenės sveikatos fakultetas 

Programos duomenys 

studijų krypčių grupė ir kodas 

studijų kryptis 

studijų trukmė 

programos apimtis  

studijų forma 

 

Sveikatos mokslai (G) 

Visuomenės sveikata (G04) 

1 metai 

40 kreditų, 1068 valandos 

Ištęstinė 

Studijų kaina Vieno kredito kainą einamaisiais metais tvirtina Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) taryba. 

Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis/profesinė kvalifikacija 

Nesuteikiama 

Priėmimo reikalavimai Ketinantys dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijų 

programų „Visuomenės sveikatos vadyba“ ir „Taikomoji 

visuomenės sveikata“ studijas – turi būti įgiję  sveikatos 

mokslų krypčių grupės (G) profesinio bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį. 

Ketinantys dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijų 

programos „Gyvensenos medicina“ studijas – turi būti įgiję 

sveikatos mokslų (G) krypčių grupės profesinio bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį arba sveikatos mokslų (G) krypčių 

grupės medicinos technologijų krypties (G09) bakalauro 

laipsnį. 

Studijų programos ypatumai 

(anotacija) 

Papildomų studijų programoje studentai mokosi sveikatos ir 

medicinos pagrindų, specialaus lavinimo dalykų. 

Visuomenės sveikata, kaip profesinė sritis apima ne tik 

biomedicinines disciplinas, bet ir socialinius, humanitarinius 

mokslus ir gali būti apibrėžiama kaip daugelį sričių apimanti 

sveikatos bei gyvenimo kokybės gerinimo veikla. LSMU 

papildomų Visuomenės sveikatos studijų programa skirta 

kolegijų absolventams, įgijusiems sveikatos (G) mokslų 

krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnį ir universitetų 

absolventams, įgijusiems bakalauro laipsnį sveikatos mokslų 

(G) krypčių grupės medicinos technologijų kryptyje (G09), 

suteikti trūkstamų žinių ir galimybę tęsti studijas LSMU 

antrosios pakopos studijų programose „Visuomenės 

sveikata“ ir „Gyvensenos medicina“. 

Išduodamas dokumentas Išduodamas Studijų pažymėjimas, kuriame nurodomi 

išklausyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai. 

Tolesnių studijų galimybės Galimybė stoti į LSMU antrosios pakopos (magistrantūros) 

studijų programas „Visuomenės sveikatos vadyba“, 



„Taikomoji visuomenės sveikata“ ir „Gyvensenos 

medicina“. 

Studijų rezultatų vertinimas Taikomas kaupiamasis vertinimas – studijų rezultatai 

vertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, 

projektu, referatu ir kt.), o galutinis įvertinimas (egzaminas) 

susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir baigiamojo patikrinimo 

pažymius. Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema. 

Papildoma informacija Informaciją apie reikiamus pateikti dokumentus, priėmimo 

datas ir kt. galite rasti universiteto svetainėje www. lsmuni.lt  

LSMU priėmimo taisyklėse. 

Dalykų schema su kreditais 

Dalyko pavadinimas Kreditai 

Žmogaus biologija 9 

Sveikatos ekologija ir profesinė sveikata 4 

Profilaktinė medicina 3 

Vaiko sveikatos raida 3 

Sveikatos psichologija 3 

Lėtinių ir užkrečiamų ligų epidemiologija 3 

Fundamentinė epidemiologija 3 

Sveikatos politika ir ekonomika 3 

Visuomenės sveikatos  etika ir teisė 3 

Visuomenės sveikatos pagrindai 3 

Pirminės sveikatos priežiūros pagrindai 3 

Viso: 40 

 


