PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS
Kamieninis akademinis
padalinys
Programos pavadinimas
Programos tikslas
Priėmimo sąlygos

Kvalifikaciniai reikalavimai
stojantiems
Studijų apimtis kreditais
Studijų trukmė
Studijų metinė kaina
Išduodamas dokumentas
Tolimesnių studijų galimybė

Sveikatos mokslų institutas, Slaugos katedra
Slauga
Praplėsti studentų kompetencijas, atitinkančias universiteto slaugos bakalauro
programos lygį ir suteikiančias galimybę stoti į Išplėstinės praktikos slauga
magistrantūros studijų programą Vilniaus universitete.
Gali stoti asmenys, įgiję Sveikatos mokslų bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos
slaugytojo profesinę kvalifikaciją.
Priėmimas vykdomas konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo dalykų pažymių
vidurkį. Konkursinį balą sudaro kolegijoje studijuotos Slaugos studijų programos
bendrųjų koleginių studijų dalykų balų vidurkio, studijų krypties dalykų balų vidurkio
bei baigiamojo darbo arba baigiamojo egzamino balo aritmetinis vidurkis. Jeigu
pageidaujančiųjų studijuoti bus daugiau negu universitetas gali priimti, ar esant
vienodiems balų vidurkiams, pirmenybė teikiama asmenims, turintiems ne mažesnę kaip
vienerių metų profesinę patirtį, įgytą dirbant bendrosios praktikos slaugytoju asmens
sveikatos priežiūros, ugdymo ir mokymo, globos ir slaugos įstaigose, taip pat teigiamas
dėstytojų, mokslininkų ar darbdavių rekomendacijas.
Turintiems Bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

1 semestras
Privalomieji dalykai
Sveikatos raštingumas
Health literacy
Profesinė etika
Professional ethics
Sociologija, vadyba ir sveikatos teisė
Sociology, Management and Health Law
Slaugos mokslinių tyrimų metodologija
Nursing scientific research methodology
Bendroji ir specialioji slauga
General and special nursing
Psichologijos ir edukologijos pagrindai
Fundamentals of Psychology and Education
Iš viso programoje:

Savarankiškas
darbas

Kontaktinis
darbas

Kreditai

Visas klausytojo
darbo krūvis

30 kreditų
6 mėnesiai
1300 EUR
Papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas
Galimybė stoti į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto magistrantūros studijų
programą Išplėstinės praktikos slauga
Turintiems Bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją
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PRIĖMIMO SĄLYGOS
Dokumentų pateikimo vieta

Stojimo dokumentų sąrašas

PAPILDOMA INFORMACIJA
Kontaktai
Kita papildoma informacija

Prašymai ir stojimo dokumentai į papildomąsias studijas priimami:
https://is.vu.lt/pls/pst/isas.register
Prašymai ir stojimo dokumentai į papildomąsias studijas bus priimami nuo
liepos mėn. 1 d. iki rugpjūčio mėn. 28 d.
Stojimo dokumentų sąrašas:
 aukštojo mokslo diplomas;
diplomo priedėlis;
 pasas arba asmens tapatybės kortelė (jei pavardė pase arba asmens tapatybės kortelėje
neatitinka pavardės diplome, būtina turėti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą,
kopiją);
 pažyma iš darbovietės apie darbo stažą (privalumas).
Greta Zambžickaitė, tel. 8 5 236 6079, el. p. greta.zambzickaite@mf.vu.lt

https://www.mf.vu.lt/studentams/papildomosios-studijos#priemimas-i-papildomasiasslaugos-studijas

