
VISUOMENĖS SVEIKATA 

Studijos, turintiems auštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, ir norintiems įgyti kitą bakalauro 

laipsnį. Universiteto nustatyta tvarka įskaitomi kai kurie studijų rezultatai (dalykai). 

Studijų programa Visuomenės sveikata 

Padalinys  Edukologijos institutas 

Krypčių grupė Sveikatos mokslai 

Studijų kryptis Visuomenės sveikata 

Kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų bakalauras 

Studijų programos apimtis kreditais ir 

trukmė metais 

210 kreditų, 3,5 metų 

Studijų apimtis kreditais ir trukmė metais, 

kai įskaitomi studijų rezultatai (dalykai) 

120 kreditų, 2 metai 

Studijų forma Nuolatinės studijos (tvarkaraštis sesijinis) 

Metinė studijų kaina 3426 Eur 

  

Programa rengia aukštos profesinės kvalifikacijos visuomenės sveikatos specialistus, gebančius 

atlikti visuomenės sveikatos bei ją sąlygojančių veiksnių stebėseną, pokyčių vertinimą ir kontrolę, 

skatina sveikatą tausojančią ir ją stiprinančią elgseną visuomenėje, ugdymo įstaigose, 

pažeidžiamose populiacijos grupėse, kuriant ir įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas bei 

vykdant Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui valstybės deleguotas funkcijas. 

  

Visuomenės sveikatos studijų programą studijuoti VU Šiaulių akademijoje verta, nes: 

• studentų laukia moderni studijų aplinka, inovatyvūs studijų metodai (atvejų analizė, 

situacijos modeliavimas, kt.); 

• praktika atliekama Visuomenės sveikatos biuruose;  

• yra galimybė studijuoti derinant auditorines ir nuotolines studijas; lankstus studijų 

tvarkaraštis; 

• yra galimybės tęsti studijas magistrantūroje.  

  

Absolventai dirba: 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

departamentuose, savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, Valstybinėje vartotojų 

teisių apsaugos tarnyboje, socialinės globos įstaigose, švietimo ir ugdymo įstaigose, 

savivaldybių gydytojų tarnybose, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse 

organizacijose, teritorinėse ligonių kasose ir kitose įstaigose, susijusiose su visuomenės 

sveikatos sritimi ir jos valdymu. 

 

Priėmimo sąlygos: 

• Priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį biologijos, edukologijos (sveikatos, 

taikomosios kūno kultūros, sporto, sveikos gyvensenos) arba aukštąjį koleginį 

(biomedicinos pagrindu vykdytas studijas) išsilavinimą. 

 

PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Dokumentų pateikimo vieta, 

laikas 

Vilniaus universiteto priėmimo į studijas internetinėje stojančiųjų 

aptarnavimo sistemoje (ISAS): https://is.vu.lt/pls/pst/isas.register 

Birželio 1 d. – rugpjūčio 24 d. 

Stojimo dokumentų sąrašas 1. ISAS pateikiamas prašymas dalyvauti priėmime į podiplomines 

studijas bei pateikiama informacija apie asmens duomenis, apie baigtą 

mokyklą ir turimą diplomą; 

2. ISAS patalpinami šie skenuoti dokumentai: 

o Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (paso arba asmens 

tapatybės kortelės); 

https://is.vu.lt/pls/pst/isas.register


o Dokumentas, įrodantis pavardės keitimą, jei ne visi pateikti 

dokumentai yra ta pačia pavarde; 

o Auštojo mokslo diplomas ir priedėlio (priedo) dokumentai; 

o Stojamosios įmokos kvitas (kopija). 

Jei pateikta informacija atitinka stojančiajam keliamus reikalavimus, 

stojantysis kviečiamas studijuoti ir su juo bus sudaroma studijų sutartis.  

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Kontaktai studijuok@sa.vu.lt  

liuda.radzeviciene@sa.vu.lt (dėl studijų programos turinio) 

tel. 8 652 73664 

Kita papildoma informacija Daugiau informacijos apie studijas rasite čia: 

https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/studijos-kolegiju-ir-kitu-universitetu-

absolventams/sutrumpintos-ir-dalines-studijos  

 

 

mailto:studijuok@sa.vu.lt
mailto:liuda.radzeviciene@sa.vu.lt
https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/studijos-kolegiju-ir-kitu-universitetu-absolventams/sutrumpintos-ir-dalines-studijos
https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/studijos-kolegiju-ir-kitu-universitetu-absolventams/sutrumpintos-ir-dalines-studijos

