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KREIPIMASIS Į UNIVERSITETUS 

DĖL ORGANIZUOJAMŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ, 

AKTUALIŲ MEDICINOS PSICHOLOGAMS 

 

Gerb. Universiteto bendruomenės atstove, 

 

Kreipiamės į Jūsų Universiteto bendruomenę, prašydami įtraukti medicinos psichologų profesinę 

kvalifikaciją į Jūsų Universiteto organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių, kurie gali būti 

aktualūs medicinos psichologams, tikslinės grupės sąrašą. 

Nauju 2020-01-01 įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

2824 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos 

priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Įsakymas), medicinos psichologams, kaip ir kitiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, yra 

nustatytas būtinas profesinės kvalifikacijos tobulinimas, siekiant įgyti arba pratęsti medicinos psichologo 

licenciją, kuri medicinos psichologams bus išduodama nuo 2021-05-01. Įsakymu nustatytas privalomas 

ir papildomas sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, skirtas pagilinti ar 

atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius. Kvalifikacija gali būti 

tobulinama dalyvaujant mokslinėse praktinėse konferencijose, seminaruose, kursuose. Įsigaliojus 

naujajam licencijavimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo įsakymui, svarbu, kad šis dalyvavimas 

būtų fiksuotas ir įvertintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos.  

Dėl to maloniai prašome Jūsų Universiteto, organizuojant mokslines praktines konferencijas, 

kursus, seminarus ar kitus kvalifikacijos tobulinimo renginius, kurie savo temomis aktualūs medicinos 

psichologams, įtraukti „medicinos psichologų“ profesiją ir profesinę kvalifikaciją kaip tikslinę grupę, 

nurodant ją universiteto išduodamuose diplomuose ir pažymėjimuose, o jei renginys registruojamas 

Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje (METAS), pažymėti, kad jis tinkamas 

būtent medicinos psichologams.  

 

l.e.p. Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė      Ieva Salialionė 

LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė 
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1. Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros vedėjai doc. dr. Jūratei Sučylaitei, 

jurate.sucylaite@ku.lt 

2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos falukteto Psichiatrijos klinikos vedėjai prof. 

Virginijai Adomaitienei, virginija.adomaitiene@lsmuni.lt 

3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos 

katedros vedėjai prof. dr. Nidai Žemaitienei, nida.zemaitiene@lsmuni.lt 

4. Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros vedėjai doc. dr. Ritai Bandzevičienei, 

rbandze@mruni.eu 

5. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Konsultavimo ir mokymo centrui, kmc@fsf.vu.lt 

6. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto direktorei doc. dr. Vilmantei 

Pakalniškienei, vilmante.pakalniskiene@fsf.vu.lt 

7. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto Klinikinės psichologijos katedros 

vedėjai doc. dr. Rasai Barkauskienei, rasa.barkauskiene@fsf.vu.lt 

8. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto Sveikatos psichologijos katedros 

vedėjai prof. dr. Laimai Bulotaitei, laima.bulotaite@fsf.vu.lt 

9. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichotraumatologijos centrui, 

psichotraumatologija@fsf.vu.lt 

10. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Suicidologijos tyrimų centrui, suicidologija@fsf.vu.lt 

11. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos vedėjai prof. dr. Sigitai 

Lesinskienei, sigita.lesinskiene@mf.vu.lt 

12. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros l. e. p. vedėjai 

doc. dr. Loretai Gustainienei, loreta.gustainiene@vdu.lt  
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