
 
 

STUDIJŲ PROGRAMOS „.VISUOMENĖS SVEIKATA“ APRAŠAS 
 

Akademinis padalinys, 
vykdantis studijų programą 

Visuomenės sveikatos fakultetas 

Valstybinis kodas 6121GX010 

Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai 

Studijų kryptis VISUOMENĖS SVEIKATA (M 004) 

Studijų trukmė 4 metai 

Programos apimtis kreditais 240 kreditų 

Suteikiamas kvalifikacinis 
laipsnis/ profesinė kvalifikacija 

Sveikatos mokslų bakalauras 

Pakopa 1 pakopa 

Studijų programos tikslas Rengti specialistus, turinčius gilias modernios visuomenės 

sveikatos žinias, mokslinio darbo pagrindus, praktinius 
gebėjimus, reikalingus visuomenės sveikatos ir jos saugos 
poreikių tenkinimui, infekcinių bei neinfekcinių ligų 
epidemiologijos pagrindus, reikalingus sveikatos politikos 
strategijos formavimui, programų ir projektų rengimui ir 
įgyvendinimui, sugebančius organizuoti į individualius poreikius 
orientuotą sveikatos mokymą ir užtikrinti sveikatą palaikančios ir 
stiprinančios elgsenos sklaidą visuomenėje. 

Numatomi studijų programos 

rezultatai 

Numatomi pirmos pakopos „Visuomenės sveikata“ studijų 

programų rezultatai 

Studijų programos ypatumai 
(anotacija) 

Ši programa unikali tuo, kad joje rengiami plataus profilio 
specialistai, turintys gebėjimus dirbti daugelyje visuomenės 
sveikatos sričių, gebantys taikyti modernius metodus 
visuomenės sveikatos problemų sprendimui tiek visuomenės 
sveikatos saugos, ugdymo, infekcijų kontrolės, projektų rengimo 
bei politikos formavimo srityse. Tai – universalūs visuomenės 
sveikatos specialistai, galintys lengvai adaptuotis bet kurioje 
visuomenės ir asmens sveikatos nišoje. 

Priėmimo reikalavimai Konkurse gali dalyvauti visi stojantieji, turintys dokumentais 
patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. 

Profesinės karjeros galimybės Studijas baigę absolventai sėkmingai įsidarbina Nacionaliniame 
visuomenės sveikatos centre, Savivaldybių visuomenės 
sveikatos biuruose, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 
ir kitose su asmens bei visuomenės sveikatos priežiūra 
susijusiose valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse 
Lietuvoje bei kitose Pasaulio šalyse. 

Studentų mainų galimybės Erazmus studentų mainų programa. 
Erasmus+ studentų mainų sutartys yra pasirašytos su 23 
universitetais. Pirmosios pakopos VS programos studentai gali 

https://bit.ly/3ZtNg6K


 vykti į 7 universitetus Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, 
Nyderlanduose, Turkijoje. 
Galimos gretutinės informatikos studijos VDU. 

Tolesnių studijų galimybės Magistrantūra Visuomenės sveikatos fakultete: „Taikomoji 
visuomenės sveikata“, Visuomenės sveikatos vadyba“, 
„Gyvensenos medicina“. Yra galimybės magistrantūros 
studijoms visuomenės sveikatos ir kitose kryptyse pasirinktoje 
aukštojoje mokykloje. 

Studijų rezultatų vertinimas Taikomas kaupiamasis vertinimas –studijų rezultatai įvertinami 
tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, projektu, ese 
ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir 
baigiamojo patikrinimo pažymius. Studijų programa baigiama 
absolvento išsilavinimo įvertinimu –baigiamojo darbo gynimu. 
Universitete galioja dešimties balų vertinimo sistema. 

Studijų programos komiteto 
pirmininkas ir nariai 

Komiteto pirmininkė: prof. Rūta Ustinavičienė 
Nariai: lekt. Jolita Kirvaitienė; 
doc. Paulius Vasilavičius; 
doc. Gvidas Urbonas; 
prof. Linas Šumskas; 
doc. Vidmantas Vaičiulis; 
lekt. Rasa Žutautienė; 
doc. Snieguolė Kaselienė; 
lekt. Olga Meščeriakova; 
Orina Ivanauskienė, socialinis partneris - Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie SAM, Kauno departamento 
Užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vadovė; 
Gerda Kvitko, studentė; 
Augustė Jasaitytė, studentė. 

 


