
 

STUDIJŲ PROGRAMOS „VISUOMENĖS SVEIKATOS VADYBA“ APRAŠAS 

Akademinis padalinys, 
vykdantis studijų programą 
 

Sveikatos vadybos katedra 

Valstybinis kodas 
 

6211GX007 

Studijų krypčių grupė 
 

Sveikatos mokslai 

Studijų kryptis 
 

Visuomenės sveikata 
 

Studijų trukmė 
 

2 metai – nuolatinė studijų forma, 3 metai – ištęstinė studijų 
forma 

Programos apimtis kreditais 
 

120 kreditų 

Suteikiamas kvalifikacinis 
laipsnis/ profesinė kvalifikacija 

Sveikatos mokslų magistras 

Pakopa 
 

Antrosios pakopos studijos 

Studijų programos tikslas 
 

Ugdyti specialistus praktinei, mokslinei bei pedagoginei veiklai 

visuomenės sveikatos vadybos srityje. 

Numatomi studijų programos 
rezultatai 
 

Numatomi studijų programos rezultatai pateikiami šiame 

dokumente. 

Studijų programos ypatumai 
(anotacija) 

Visuomenės sveikatos vadybos programa buvo įkurta 1997 m. 
pagal tarptautinį TEMPUS projektą  ir iki šiol yra vienintelė 
Lietuvoje, integruojanti visuomenės sveikatos ir vadybos 
mokslus. Programa skirta planuojantiems savo karjerą 
visuomenės bei asmens sveikatos priežiūros vadybos srityje. 
Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje. Programa 
vykdoma dviem formomis (nuolatine ir ištęstine), kas padeda 
derinti studijas su praktine veikla. Rengiami sveikatos vadybos 
specialistai praktiniam, moksliniam darbui bei akademinei 
veiklai. Studijų metu įgyjamos kompetencijos, įgalinančios 
planuoti, vykdyti ir vertinti visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros vadybos mokslinius tyrimus bei skleisti jų rezultatus, 
vertinti gyventojų sveikatą ir ją veikiančius veiksnius, kurti ir 
įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas, kritiškai vertinti 
sveikatos sistemas bei sveikatos reformų kryptis, išugdomi 
gebėjimai vadovauti ir administruoti sveikatos priežiūros bei su 
ja susijusias institucijas, dalyvauti sveikatos politikos formavime 
ir įgyvendinime. Yra galimybė studijuoti dvigubo diplomo 
programoje su Mastrichto universitetu (Nyderlandai), programa 
„Governance and leadership in European public health“ ir per tą 
patį studijų laikotarpį įgyti du diplomus. 

Priėmimo reikalavimai 
 

Universitetinis bakalauro laipsnis. 

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi 
būti baigę ne mažiau kaip 60 kreditų apimties pasirinktos studijų 
krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas. 

https://lsmu.lt/wp-content/uploads/2022/12/VSV-programos-numatomi-rezultatai_LT.pdf
https://lsmu.lt/wp-content/uploads/2022/12/VSV-programos-numatomi-rezultatai_LT.pdf


Profesinės karjeros galimybės 
 

Baigusieji šią studijų programą gali dirbti įvairių lygių sveikatos 
sistemos valdymo struktūrose (ministerijose, savivaldybių 
sveikatos tarnybose ir pan.), asmens ir visuomenės sveikatos 
priežiūros bei socialinės globos įstaigose, ligonių kasose, 
sveikatos draudimo kompanijose, šeimos gydytojų komandose 
(grupės vadybininku), tarptautinėse organizacijose ir kitose su 
visuomenės sveikata ir jos valdymu susijusiose srityse.  

Studentų mainų galimybės 
 

Galimybės vykti pagal studentų mainų programas studijoms ir 
praktikai į daugelį Europos bei kai kuriuos pasaulio universitetus 
ir Australijos Griffith universitetą. Plačiau apie studentų 
akademinį judumą galite paskaityti čia: 
https://lsmu.lt/studijos/studentams/akademinis-judumas/  

Tolesnių studijų  galimybės 
 

Doktorantūros studijos. 

Studijų rezultatų vertinimas 
 

Taikomas kaupiamasis vertinimas – studijų rezultatai įvertinami 
tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, projektu, 
referatu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių 
atsiskaitymų ir baigiamojo patikrinimo pažymius. Studijų 
programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu – magistro 
diplominio darbo gynimu. 

Studijų programos komiteto 
pirmininkas ir nariai 
 

Komiteto pirmininkė – prof. Skirmantė Sauliūnė, Sveikatos 
vadybos katedra; 
Komiteto pirmininkės pavaduotojas – prof. Mindaugas 
Stankūnas, Sveikatos vadybos katedra; 
Komiteto sekretorė – asist. Raminta Bulvičienė, Sveikatos 
vadybos katedra; 
Komiteto nariai: 
prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė, Sveikatos vadybos katedra;  
lekt. Vilma Jasiukaitienė, Sveikatos vadybos katedra; 
dr. Jurgita Vladičkienė, Sveikatos vadybos katedra; 
prof. Mindaugas Štelemėkas, Profilaktinės medicinos katedra; 
doc. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra; 
Socialinis partneris – Tomas Kuzmarskas, LSMU ligoninės 
Kauno klinikų direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas; 
Studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas. 

 

https://lsmu.lt/studijos/studentams/akademinis-judumas/

