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Antrosios pakopos studijos 
 

Studijų programos tikslas 

 
1. Gilinti studentų žinias apie naujausias sveikatinimo ir reabilitacijos mokslo 

aktualijas, diagnostikos, prevencijos ir reabilitacijos strategijas. 

2. Ugdyti studentų gebėjimus savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, 

analizuoti, interpretuoti bei skleisti jų rezultatus. 

3. Gerinti studentų praktinius įgūdžius spręsti iškylančias problemas naujose 
netikėtose praktinėse situacijose, priimti inovatyvius, moksliniais tyrimais 

grįstus sprendimus.. 

Numatomi studijų 

programos rezultatai 
 

1.1. Žinos naujausias savo profesinės veiklos mokslo teorijas, diagnostikos bei 

poveikio metodus ir gebės jas taikyti praktinėje veikloje. 

1.2. Gebės bendradarbiauti su pacientu/klientu, ginti jo teises, siekti, kad būtų 

tenkinami jo veiklos poreikiai. 

1.3. Išmanys ir savo praktinėje veikloje vadovausis nacionaliniais, Europos 

Sąjungos teisės aktais. 

2.1. Gebės kritiškai analizuoti ir tinkamai naudoti mokslinę literatūrą, 

savarankiškai suplanuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, apimančius moksliniu ir 

praktiniu atžvilgiu svarbias sveikatinimo bei reabilitacijos problemas, 

apibendrinti ir vertinti tyrimo rezultatus tarpdalykiniu požiūriu nacionaliniame ir 

tarptautiniame kontekste. 

2.2. Gebės argumentuotai ir įtikinamai pristatyti tyrimų rezultatus ir diskutuoti 

moksliniuose renginiuose, rengti mokslines publikacijas. 

3.1. Gebės klinikinėje praktikoje taikyti mokslu pagrįstus sveikatinimo ir 

reabilitacijos metodus: diferencijuoti ir įvertinti įvairaus amžiaus asmenų 

skirtingų organizmo sistemų funkcijų sutrikimus, juos analizuoti ir modeliuoti 

bei taikyti veiksmingus poveikio metodus, kurti naujas sveikatinimo ir 

reabilitacijos metodikas. 

3.2. Gebės konsultuoti asmenis sveikatinimo ir reabilitacijos klausimais, 

https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/magistro-studijos/sveikatinimas-ir-reabilitacija/


rekomenduoti ir taikyti mokslu pagrįstus sveikatinimo ir reabilitacijos metodus 

ir priemones, planuoti sveikatinimo procesą, aiškiai bei argumentuotai perteikti 

apibendrintą informaciją apie sveikatinimą ir reabilitaciją sveikatos priežiūros 

specialistams ir kitiems asmenims. 

3.3. Gebės įvertinti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, organizuoti 

savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, stiprinti reabilitacijos 

profesijos įvaizdį, rūpintis jos vertės supratimu visuomenėje.  

3.4. Žinos ir gebės taikyti marketingo, vadybos, audito principus kuriant ir 

plėtojant praktinę veiklą. 

3.5. Gebės inicijuoti, kurti, organizuoti, koordinuoti, įgyvendinti bei vertinti 

įvairius sveikatinimo ir reabilitacijos projektus. 

4.1. Gebės strategiškai mąstyti ir dirbti komandoje su kitais specialistais 

priimant atsakingus ir pagrįstus sprendimus besikeičiančiose situacijose. 

5.1.Gebės integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus, 

įvertinti alternatyvius sprendimo variantus, kritiškai vertinti savo ir kitų 

profesinę praktiką 

 

Studijų programos ypatumai 
(anotacija) 

Diegiant Lietuvoje šiuolaikinės medicinos modelį, inovatyvias technologijas, 
ilgėjant žmonių amžiui dažniau susiduriama su itin sunkių ligų ir traumų 

pasekmėmis bei progresuojančiomis lėtinėmis ligomis. Vis dažniau šiems 

asmenims reikalinga reabilitacijos specialistų pagalba, orientuota į kuo greitesnį 
jų savarankiškumo atgavimą, skatinanti spartesnę neįgaliųjų integraciją į 

visuomenę, siekiant jų fizinės, psichinės bei funkcinės pilnatvės. Taip pat 

stebima tendencija, kad kasmet daugėja įvairaus amžiaus žmonių, kurie idant 

sustiprintų savo sveikatą, stengiasi palaikyti tam tikrą savo fizinio pajėgumo ir 
fizinio aktyvumo lygį. Todėl vis didėja ir poreikis specialistų, kurie galėtų juos 

konsultuoti parenkant adekvatų fizinį krūvį atsižvelgus į individualias 

organizmo ypatybes bei padedant atkurti, palaikyti ar kompensuoti sutrikusias 
biopsichosocialines funkcijas. Stojant į Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų 

programą, atsižvelgiant į antrosios studijų pakopos modelius dažnai siūlomus ir 

Europos, JAV bei Australijos universitetuose ir reabilitacijos krypties studijų 
pirmosios pakopos studentų pageidavimus, studentams yra sudaryta išskirtinė 

galimybė pasirinkti vieną iš penkių šakų (specializacijų) – išplėstinę 

ergoterapiją, sporto kineziterapiją, klinikinč kineziterapiją, vaikų reabilitaciją 

bei sveikatinimą ir reabilitaciją fiziniais pratimais.  
 

Priėmimo reikalavimai Stojantysis turi būti reabilitacijos (ergoterapijos, kineziterapijos) bakalauras, 

ergoterapeutas/kineziterapeutas. 

Profesinės karjeros 
galimybės 

 

Programos absolventai, įgiję medicinos ir sveikatos magistro kvalifikacinį 
laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti aukštosiose mokyklose, 

Lietuvos ir ES institucijose, taip pat taikyti savo žinias dirbdami reabilitacijos, 

sanatorinio gydymo įstaigose, psichikos sveikatos centruose, kitose asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, krizių pagalbos centruose, socialinių paslaugų 

įstaigose, specialaus ugdymo įstaigose, savanoriško darbo ir privačiame 

sektoriuose, pasirinkus specializaciją pagal planuojamą darbo pobūdį ar interesų 
sritį, aktyviai dalyvauti socialiniame-ekonominiame Lietuvos gyvenime. 

Sveikatinimo ir reabilitacijos programos magistrams yra užtikrinama mokymosi 

visą gyvenimą galimybė. 

Studentų mainų galimybės 
 

Studentams sudarytos sąlygos praleisti integruotą studijų laikotarpį kitos 
pasaulio šalies aukštojoje mokykloje, pasinaudojant studijų mainų Erasmus+1 

programa, remiančia akademinius studentų mainus praktikai ir studijoms. 

                                                             
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


Erasmus+ stipendijos skiriamos tik reikalavimus atitinkančiai veiklai užsienyje, 
kuri tęsiasi ne trumpiau kaip tris mėnesius arba mažiausiai visą 

trimestrą/semestrą, bet ne ilgiau kaip vienerius metus. 

Išsami informacija apie judumo programas pateikiama LSMU tinklalapyje.  

Tolesnių studijų  galimybės 
 

Programos absolventai, įgiję medicinos ir sveikatos magistro kvalifikacinį 
laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti aukštosiose mokyklose, 

Lietuvos ir ES institucijose. Sveikatinimo ir reabilitacijos programos 

magistrams yra užtikrinama mokymosi visą gyvenimą galimybė. Nuo 2021 m. 

gegužės 1 d., visi reabilitacijos krypties specialistai (kineziterapeutai, 
ergoterapeutai), pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintą įsakymą 

privalo tobulinti profesines kompetencijas ir būti licencijuojami. 

 

Studijų rezultatų vertinimas 

 

Studentų mokymosi rezultatams Universitete taikomi diagnostinis, 

formuojamasis ir sumuojamasis studentų pasiekimų vertinimas. Studentų 

pasiekimų vertinimo metodus numato dalyko (modulio, ciklo) programą 

rengiantys dėstytojai, parengtą dalyko (modulio, ciklo) vertinimo strategiją 
tvirtina studijų programos komitetas. 

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai 
 

Komiteto pirmininkė - doc. dr. Renata Žumbakytė-Šermukšnienė (Sporto 

medicinos klinika). Nariai: doc. Vilma Tamulionytė (Sporto medicinos klinika); 
dr. Lina Leimonienė (Reabilitacijos klinika), prof. Raimondas Savickas 

(Reabilitacijos klinika), prof. Audronė Prasauskienė (Vaikų reabilitacijos 

klinika), prof. Laimonas Šiupšinskas (Sporto medicinos klinika), Erika Enzelytė 

(Reabilitacijos klinika); socialinis partneris Gintarė Vaitkiekė (RVLU, fizinės 
medicinos ir reabilitacijos gydytoja), Justė Balevičiūtė, Sveikatinimo ir 

reabilitacijos studijų programos 1 kurso studentė. 

 


