
DĖMESIO! RENKAMAS NAUJAS MOKYMŲ KURSAS 

3 METŲ PODIPLOMINĖS PSICHOTERAPIJOS STUDIJOS  

(KOGNITYVINĖ IR ELGESIO TERAPIJA)  
Mokslų pradžia – 2014 m. gruodžio 1 d. , pirmasis užsiėmimų blokas 2014 gruodžio 12-14 d. 

  
Kursas skirtas visų specialybių gydytojams ir psichologams. 

Baigusiems mokymus gydytojams bus išduodamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Įvadinio 

psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimas, leidžiantis užsiimti siaura medicinos praktika – psichoterapija 

Lietuvos Respublikoje (SAM įsakymas Nr. V-680 (2004 09 29)). Psichologų psichoterapinė praktika kol kas 

nereglamentuota, tačiau baigusieji šias studijas gaus maksimalų šiuo metu esančio universitetinio 

specialiųjų profesinių studijų podiplominio mokymo kursą psichoterapijos srityje ir LSMU Įvadinio 

psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimą.  

Programa patvirtinta LSMU Medicinos fakulteto taryboje (2014 06 26) ir įregistruota VU ir LSMU 

podiplominių studijų sistemoje www.medas.lt (kodas KMU 668, žr. Įvadinis psichoterapijos kursas 

(kognityvinė ir elgesio psichoterapija)). 

Mokymai vykdomi kartu su VŠĮ Neuromedicinos institutas (remiantis sutartimi Nr. PR 13/05/29/01, 2013 05 

29, Nr. PR14-7-14/07/23/01, 2014 07 23), kuri atlieka mokymų organizacinius-techninius darbus. 

 

Dėstymo trukmė ir forma  

Kurso trukmė – 3 metai, 180 ECTS kreditų -  viso  4800 val. Kiekvienais metais mokymosi trukmė - 60 ECTS 

kreditų (1600 val.).   

 

Pagrindinė mokymų dalis vyksta auditorijoje savaitgaliniais blokais (penktadienis-šeštadienis-sekmadienis) 

vieną kartą per mėn. Apie 50 proc. auditorinių užsiėmimų veda lektoriai iš užsienio. Yra vertimas į lietuvių 

kalbą. Kita dalis užsiėmimų vykdoma nuotolinio mokymo pagalba bei prižiūrimos profesinės priežiūros ir 

asmeninės psichoterapinės patirties grupėse. Mokymai vyks Vilniuje ir Kaune (užsiėmimų skaičius mieste 

priklauso nuo kursantų pasiskirstymo pagal miestus). Mažos grupelės gali vykti ir kituose Lietuvos vietose, 

pavyzdžiui, Klaipėdoje, jeigu tai būtų patogu kursų dalyviams.  

 

Preliminarus užsiėmimų tvarkaraštis 

1-asis užsiėmimų blokas vyks 2014 gruodžio 12-14 d., 2-asis – 2015 sausio 9-11 d., 3-iasis – 2015 vasario 6-8 

d. 

 

Mokymų kaina metams – 4900 Lt/1419 Eur (į mokymų kainą įeina ir į mokymo programą įeinančios 

supervizijos bei asmeninė psichoterapinė patirtis grupėje). Yra galimybė mokėti už mokslą 2 kartus per 

metus po 2450 Lt./709,50 Eur 

 

PRIĖMIMO Į MOKYMUS TVARKA 

 

 Apsisprendusieji kandidatai iki 2014 m. spalio 20 d. pateikia: 

1. Laisvos formos prašymą, nurodant savo kontaktinius duomenis, adresuotą LSMU Elgesio 

medicinos instituto direktoriui dalyvauti mokymuose „Įvadinis psichoterapijos kursas 

(kognityvinė ir elgesio psichoterapija)“, kursų kodas KMU 668;   

http://www.medas.lt/


2. Autobiografiją (CV) su įgytų kvalifikacijų aprašymais (bakalauro ir/ar magistro diplomų 

kopijas, kitų svarbių mokymų kopijas); 

3.  Pageidaujama, bet neprivaloma - motyvacinį laišką; 

Skenuotus dokumentus siųsti: el.paštu info@psichoterapija.info, faksu 8*37 333843 ir/arba registruotu 

paštu (VŠĮ Neuromedicinos institutas, Tvirtovės alėja 90A, Kaunas, LT-50185).  

 Programos mokymo komitetas priima sprendimą dėl kandidato (-ės) priėmimo. Apie sprendimo 

rezultatus kandidatas (-ė) informuojami raštu (arba el.paštu) per 10 darbo dienų nuo jūsų prašymo 

gavimo. Mokymo komiteto sprendimas nepriimti kandidato nėra apeliuojamas.  

 Gavęs patvirtinimą dėl studijų kursantas turėtų užsiregistruoti studijų programoje www.medas.lt ir 

iki 2014 lapkričio 15 d. pervesti stojamąjį mokestį už studijas 290 Lt/84 Eur į sutartyje su kursantu 

nurodytą sąskaitą. Stojamasis mokestis bus išminusuotas iš pusmečio/metų mokymo kainos, 

kursantui nutraukus studijas – negrąžinamas. Likusią sumą (4610 Lt/1335 Eur arba 2160 Lt/625,5 

Eur) reikia sumokėti iki š.m. gruodžio 1 d. 

 Priimti programos dalyviai pasirašo sutartis su LSMU Elgesio medicinos institutu. Sutartys su 

kursantais bus pasirašomos iki 2014 lapkričio 15 d.  

 

 

Norinčiuosius gauti papildomos informacijos kviečiame rašyti el.paštu info@psichoterapija.info arba 

skambinti tel. 8*610 31301.  

 

ATSAKYMAI  Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS 

 

1. Kodėl kursas vadinasi Įvadinis, nors jo programa labai išsami? Kurso pavadinimas susiklostė 

istoriškai, nes prieš daugelį metų VU ir LSMU universitetų susitarimu buvo sukurtas kursas 

gydytojams, norintiems gauti teisę užsiimti siauros specializacijos veikla – psichoterapija. Kursas 

buvo pavadintas Įvadiniu, nors tai (kartu su kitais dviem Įvadiniais psichoterapijos kursais VU ir 

LSMU, daugiau skirtais  psichodinaminei terapijai) yra išsamiausia ir didžiausia universitetinė 

programa Lietuvoje. Pagal galiojančius įstatymus baigus jį gydytojams suteikiama teisė gauti siauros 

specializacijos pažymėjimą, t.y. naują psichoterapeuto specialybę. Psichologų psichoterapinė veikla 

kol kas nėra reglamentuota, tačiau tokios apimties universitetinis kursas tikrai turėtų atitikti bet 

kokius ateities reikalavimus.  

2. Ar reikės papildomai mokėti už asmeninę terapiją? Nereikės, tai jau įeina į mokymų programą. 

Didelę  dalį asmeninės terapijos pakeis asmeninė psichoterapinė patirtis mažose grupelėse ir 

grupinė terapija. 

3. Kas dėstys? Dalį kognityvinės ir elgesio terapijos mokymų dėstys dr. Julius Neverauskas. Taip pat 

dėstys kiti LSMU dėstytojai. Siekiant atitikti Europos elgesio ir kognityviosios terapijų asociacijos 

(EABCT) reikalavimus terapeutams taip pat nemažą dalį (daugiau nei 50 proc.) dėstys kviestiniai 

lektoriai iš užsienio, pripažinti KET mokytojai.  Bus vertimas į lietuvių kalbą. 

4. Kokia tvarka vyks atsiskaitymai už žinias ir įgytus įgūdžius? Pagrindinis atsiskaitymas bus mokymo 

pabaigoje (po visų studijų). Atskiri  atsiskaitymai vyks kiekvienais metais, taip pat  nuo pirmųjų metų 

antros pusės  reikės pradėti pristatinėti savo mokomosios terapijos atvejus supervizijoms.  

5. Ar mokymas apims tik KET ar ir kitas psichoterapijos sritis? Mokymo kursas skirtas išmokyti 

psichoterapijos kaip metodo, todėl dėmesys bus skiriamas visoms pripažintoms psichoterapijos 

rūšims. Nemažas dėmesys bus skiriamas psichodinaminei terapijai kaip daugelio psichoterapijos 

krypčių pradininkei. Tačiau didžiausia mokymo dalis bus skirta mokyti Kognityvinės ir elgesio 

mailto:info@psichoterapija.info
http://www.medas.lt/
mailto:info@psichoterapija.info


terapijos, kaip šiuo metu pasaulyje vyraujančios psichoterapinės sistemos. Remiantis kitų šalių 

patirtimi vis daugiau psichoterapijos (ir beveik visa psichoterapija, finansuojama ligonių kasų) 

vykdoma kaip Kognityvinė ir elgesio terapija. Siekiant išsivysčiusiose šalyse naudojamų standartų 

tikėtina, kad panašiai vystysis situacija ir Lietuvoje.  

6. Kaip bus atsižvelgiama į kursantų pageidavimus? Norime patikinti, kad siekiant mokymo 

programos efektyvumo (duoti visas reikalingas žinias ir įgūdžius su mažiausiomis galimomis 

sąnaudomis) bus maksimaliai atsižvelgiama į kursantų pageidavimus ir interesus. Į kursantus šioje 

situacijoje žiūrima kaip į partnerius vykdant mokymo programą ir siekiant užsibrėžtų tikslų.  

 

 

 


