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Programos duomenys 

valstybinis kodas 

studijų sritis studijų 

kryptis studijų 
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forma  

  

612S100  

Socialiniai mokslai 

Psichologija 4 m.  
240 ECTS  

Nuolatinė  

Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis/profesinė kvalifikacija  

Psichologijos bakalauras  

Pakopa  Pirmoji (bakalauro)  

Priėmimo reikalavimai  Brandos egzaminai Matematika (0,4), Biologija (0,2), bet 

kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais 

konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais 

organizuojamas valstybinis brandos egzaminas (0,2), 

Lietuvių kalbos ir literatūros (0,2)  

http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/studiju-programos/i-pakopos-studijos/i-pakopos-studiju-programos-sveikatos-psichologija-nuolatiniu-studiju-planai.html
http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/studiju-programos/i-pakopos-studijos/i-pakopos-studiju-programos-sveikatos-psichologija-nuolatiniu-studiju-planai.html


Studijų programos ypatumai 

(anotacija)  
„Sveikatos psichologija“ – tai bakalauro studijų 

programa, kurią pabaigusiems studentams suteikiamas 

psichologo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Ši studijų 

programa siekia užtikrinti būtiną universalų pirmos 

pakopos psichologo pasirengimą, ugdo kompetentingus 

psichologijos bakalaurus, turinčius tvirtus mokslinių 

psichologijos žinių pagrindus ir pasižyminčius moksliniu 

įžvalgumu bei poreikiu tobulėti visą gyvenimą. Studentai 

išsamiai supažindinami su psichologijos mokslu tiek 

teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu, be to, studijuojantiems 

šią studijų programą suteikiama ypatinga galimybė jau 

nuo pirmosios studijų pakopos gilintis į sveikatos 

priežiūros sistemos veiklą, psichikos sveikatos specialistų 

vaidmenį joje, susipažinti su sveikatos ir elgesio 

sąsajomis bei įgyti reikalingų žinių ir įgūdžių, susijusių su 

asmens ir visuomenės sveikatos stiprinimu, sutrikimų 

prevencija bei gydymu. Ši specializuota plataus profilio 

programa ypač tinka tiems studentams, kurie domisi 

elgesio ir asmens savybių įtaka sveikatai ir ligai, 

sveikatos būklės sąsajomis su psichologine asmens 

gerove ir norėtų savo būsimą darbą sieti su sveikatos 

priežiūros sistema.  

Profesinės karjeros galimybės  
Baigusiems Sveikatos psichologijos studijų programą 

suteikiama (valstybės reglamentuojama) psichologo 

bakalauro profesinė kvalifikacija. Diplomo turėtojas, 

vadovaujantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

gegužės 4 d. nutarimo Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), 

pakeitimu, patvirtintu 2011 m. rugpjūčio 24 d., nutarimo 

Nr. 986, įgyja VI lygio kvalifikaciją. Sveikatos 

psichologijos bakalaurai savo kompetencijos ir profesinių 

reiklavimų ribose gali dirbti pirminio sveikatos priežiūros 

lygio institucijose, specializuotose klinikose, 

reabilitacijos, visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos 

centruose, ugdymo, socialinės globos ir rūpybos bei kitose 

institucijose, kur teikiamos sveikatos paslaugos, atlikdami 

profesionalaus psichologo asistento pareigas.  

Studentų mainų galimybės  ERASMUS mainų programa.  



Tolesnių studijų galimybės  
Baigę pirmos pakopos Sveikatos psichologijos programos 

studijas ir įgiję psichologo bakalauro kvalifikacinį laipsnį 

absolventai gali tęsti studijas sveikatos arba klinikinės 

psichologijos magistro studijų programose ir siekti įgyti 

medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją arba gilinti 

žinias studijuodami įvairiose kitose psichologijos ir kitų 

socialinių mokslų magistro studijų programose.  

Studijų rezultatų vertinimas  
Egzaminas žodžiu, egzaminas raštu, testavimas, 

individualios užduoties parengimas, grupinės užduoties 

parengimas, atvejo analizė, esė, pristatymas grupėje, 

praktikos dienoraštis, praktikos vadovo atsiliepimas, 

kursinio ir baigiamojo darbų parengimas ir gynimas.  

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai  
Komiteto pirmininkė – prof. Nida Žemaitienė, Sveikatos 

psichologijos katedra; 

Komiteto sekretorė – lekt. Jolita Jonynienė, Sveikatos 

psichologijos katedra; 

Komiteto nariai: prof. Dalia Antinienė, Sveikatos 

psichologijos katedra; 

prof. Kastytis Šmigelskas, Sveikatos psichologijos 

katedra; 

lekt. Irina Banienė, Sveikatos psichologijos katedra; 

doc. Narseta Mickuvienė, Elgesio medicinos klinika; 

prof. Jolanta Kuznecovienė, Bioetikos katedra; 

lekt. Linas Leonas, Sveikatos psichologijos katedra; 

doc. Vesta Steiblienė, Psichiatrijos klinika; 

doc. Giedrė Širvinskienė, Sveikatos psichologijos katedra; 

doc. Junona S. Almonaitienė, Sveikatos psichologijos 

katedra; 

lekt. Laura Šalčiūnaitė-Nikonovė, Sveikatos psichologijos 

katedra; 

lekt. Raimonda Petrolienė, Sveikatos psichologijos 

katedra; 

asist. Jevgenij Razgulin, Sveikatos psichologijos katedra; 

lekt. Roza Joffė-Luinienė, Sveikatos psichologijos 

katedra; 

Socialiniai partneriai: 

Mindaugas Jasulaitis, UAB „Romuvos klinika“, 

psichiatras psichoterapeutas; 

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). 
 

  


