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Sveikatos mokslai 

Studijų kryptis 
 

Visuomenės sveikata 

Studijų trukmė 
 

2 metai 

Programos apimtis kreditais 
 

120 kreditų  

Suteikiamas kvalifikacinis 
laipsnis/ profesinė kvalifikacija 
 

Sveikatos mokslų magistras 

Pakopa 
 

Antrosios pakopos studijos  

Studijų programos tikslas 
 

Parengti specialistus, kurie imasi lyderystės užtikrinant 
šiuolaikinę visuomenės sveikatą per praktinę veiklą 
bendruomenėse, vykdo mokslinius tyrimus, dalyvauja politikos 
formavime, atliepiant visuomenės sveikatos poreikius tiek šalies, 
tiek tarptautiniame lygmenyje. 

Numatomi studijų programos 
rezultatai 
 

Pateikti priede 

Studijų programos ypatumai 
(anotacija) 

Taikomoji visuomenės sveikatos studijų programa yra skirta 
asmenims, planuojantiems savo karjerą sveikatos priežiūros 
srityje. Studijų programa yra orientuota į mokslu grįstų praktinių 
įgūdžių formavimą bei plėtojimą įvairiose visuomenės sveikatos 
srityse. Studijų laikotarpiu magistrantai turi galimybę pasirinkti 
pasirenkamuosius dalykus, susijusius su juos dominančia sritimi 
(sveikatos duomenų mokslas, profesinė sveikata ir darbuotojų 
sauga, skirtingų amžiaus žmonių grupių sveikatos ugdymas, 
biomedicinos inovacijos ir antreprenerystė, dizainu grįstas 
mąstymas). Studijų metu įgyjamos kompetencijos, įgalinančios 
planuoti, organizuoti sveikatos stiprinimo veiklą bendruomenėje, 
vertinti gyventojų sveikatą ir ją veikiančius veiksnius, kurti ir 
įgyvendinti sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos programas, 
administruoti sveikatos priežiūros bei su ja susijusias institucijas, 
dalyvauti sveikatos politikos formavime bei įgyvendinime. Baigę 
studijų programą absolventai gali dirbti praktinį darbą, rinktis 
mokslinio ar akademinio darbo karjerą, tęsti studijas 
doktorantūroje.  
Programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. Studentams 
sudaryta galimybė studijuoti pagal dvigubo diplomo programą 
(DDP) Mastrichto universitete (Nyderlandai). 
Šios programos  unikalumas - rengiami specialistai darbui su 
bendruomenėmis, gebantys įvertinti visuomenės sveikatos 

problemas, nustatyti riziką, atlikti situacijos analizę, dirbti su 
skirtingo amžiaus gyventojų grupėmis, ugdyti bendruomenių 
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sveikatos raštingumą, kurti ir įgyvendinti pokyčius, skirtus 
visuomenės sveikatos gerinimui, taikyti populiacines 
intervencijas, rengti ir valdyti programas, analizuoti ir vertinti jų 
efektyvumą. 

Priėmimo reikalavimai 
 

Priimami studentai, įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir / ar baigę 
Visuomenės sveikatos papildomąsias studijas ir atitinkantys 
LSMU priėmimo taisyklėse numatytus reikalavimus. 

Profesinės karjeros galimybės 
 

Baigusieji šią studijų programą gali dirbti:  įvairių lygių sveikatos 
sistemos valdymo struktūrose (ministerijose, savivaldybių 

sveikatos tarnybose, departamentuose ir pan.);  asmens 
sveikatos priežiūros (pirminės sveikatos priežiūros bei 

stacionarinėse) įstaigose;  visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigose (Visuomenės sveikatos biuruose, Nacionaliniame 
visuomenės sveikatos centre, Nacionalinėje visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorijoje, Higienos institute; 

Nacionalinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje);  įvairių 
ekonominės veiklos rūšių įmonėse (privačiame ar viešajame 
sektoriuose), įskaitant konsultacines kompanijas, profesinės 
sveikatos specialistais, darbuotojų saugos bei sveikatos 

specialistais;  tarptautinėse organizacijose (PSO, EFSA, OSHA). 

Studentų mainų galimybės 
 

Suomija (Itä-Suomen Yliopisto, Tampereen Yliopisto); Vokietija 
(Technical University of Munich, Hochschule Fulda); Bulgarija 
(Medical University-Plovdiv); Nyderlandų Karalystė (Universiteit 
Maastricht) 

Tolesnių studijų galimybės 
 

Visuomenės sveikatos krypties doktorantūra 

Studijų rezultatų vertinimas 
 

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

Studijų programos komiteto 
pirmininkas ir nariai 
 

Komiteto pirmininkė– doc. dr. Vilma Kriaučionienė, Profilaktinės 
medicinos katedra; 
Komiteto pirmininkės pavaduotoja – lekt. dr. Vilma Žaltauskė, 
Profilaktinės medicinos katedra; 
Komiteto sekretorė – lekt. dr. Lolita Šileikienė, Profilaktinės 
medicinos katedra; 
Komiteto nariai: 
prof. dr. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra; 
prof. dr. Mindaugas Štelemėkas, Profilaktinės medicinos katedra; 
doc. dr. Gintarė Kalinienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra; 
doc. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra; 
asist. Laura Miščikienė, Sveikatos tyrimų institutas 
Socialinis partneris – Tomas Steponkus, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojų saugos ir sveikatos 
tarnybos vadovas. 
Socialinis partneris – Gerda Kuzmarskienė, Kauno miesto 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. 
Studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas. 

 

 


