LSU SPORTO BIOMEDICINOS FAKULTETAS

VYKDO

KINEZITERAPIJOS MAGISTRANTŪROS IR IŠLYGINAMĄSIAS KINEZITERAPIJOS
STUDIJAS KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS DRUSKININKUOSE 2017–2018 m. m.
Dokumentai priimami liepos 22—30 d. 13—17 val. Druskininkų švietimo centro
administraciniame pastate M. K. Čiurlionio 80.
Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 15 d.
KINEZITERAPIJOS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA
Studijų trukmė – 2 metai.
Suteikiama kvalifikacija – sveikatos mokslų magistras, kineziterapeutas.
Metinė studijų kaina – 1000 Eur. Visa studijų kaina – 2000 Eur.
Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję
reabilitacijos (arba kineziterapijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto
profesinę kvalifikaciją, arba asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję
reabilitacijos

(arba

kineziterapijos)

profesinio

bakalauro

kvalifikacinį

laipsnį

ir

kineziterapeuto kvalifikaciją (po išlyginamųjų) studijų).
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas (pildomas pateikiant dokumentus).
2. Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio kopija parodant originalą.
3. Akademinė pažyma apie baigtas papildomas studijas (jeigu reikia).
4. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija parodant originalą.
5. 2 fotonuotraukos.
6. Stojamosios įmokos kvito kopija (stojamoji studijų įmoka – 15 EUR).
Papildomi dokumentai:
1. Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos pažyma / raštas.
2. Straipsnio kopija, konferencijos programa ir medžiaga.
3. Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jei ne visi dokumentai yra ta pačia
pavarde.
4. Dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas.
IŠLYGINAMOSIOS KINEZITERAPIJOS STUDIJOS
Studijų trukmė – iki 1 metų.
Studijų apimtis – 30 kreditų.
Studijų kaina – 945 EUR. Kredito kaina – 31,50 EUR.

Į išlyginamąsias studijas priimami asmenys, baigę kolegijas ir įgiję reabilitacijos (arba
kineziterapijos) profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei kineziterapeuto profesinę
kvalifikaciją. Asmenims, baigusiems išlyginamąsias studijas, išduodama akademinė
pažyma, suteikianti galimybę stoti į kineziterapijos magistrantūros studijų programą.
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas (pildomas pateikiant dokumentus).
2. Kolegijos baigimo diplomo ir jo priedėlio kopija parodant originalą.
3. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija parodant originalą.
4. 2 fotonuotraukos.
5. Dokumentas, pavirtinantis pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta
pačia pavarde.
6. Dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas.
7. Papildomi dokumentai apie kitas kompetencijas, valstybinio socialinio draudimo
pažyma arba darbovietės pažyma, įrodanti darbo stažą (jeigu reikia).
Užsiėmimai

Druskininkuose

vyks

savaitgaliais:

penktadieniais –

nuo

15 val.,

šeštadieniais – nuo 10 val.) pagal atskirą studijų grafiką Druskininkų švietimo centre
(M. K. Čiurlionio g. 80) arba LSU socialinių partnerių bazėse.
Išsamesnė informacija:
Studijų administratorė Druskininkų mieste Regina Kurpavičiūtė. Tel. 8 611 30903.
El. paštas: reginakurp@gmail.com arba regina.kurpaviciute@lsu.lt arba LSU tinklalapyje
http://www.lsu.lt/studijos/antrosios-pakopos-magistranturos-studijos/studiju-programos-kainos-irvietu-skaicius
Pastaba:
jei liks laisvų vietų
papildomas priėmimas.

Druskininkų grupėje, rugpjūčio 16–26 d. 13–17 val. bus vykdomas

