FARMACIJOS
FAKULTETAS

Rūpestingiems ir kūrybingiems

FARMACIJA

Nori padėti žmonėms? Mėgsti bendrauti? Nori sukurti vaistą
nuo visų ligų? Tau įdomu, kuo gydosi tavo artimieji ar draugai?
Gal įdomios inovatyvios farmacinės technologijos?
Svajoji apie savo įmonę? Rinkis s tudijas
MA Farmacijos fakultete ir išpildyk savo svajones!

FARMACIJA

VIENTISOSIOS MAGISTRO
STUDIJOS
Trukmė – 5 metai.
Farmacijos krypties magistro laipsnis.
Vaistininko profesinė kvalifikacija.

KUO GALI BŪTI BAIGĘS?
Vaistininku, farmacinės veiklos vadovu, farmacijos kompanijų atstovu, vaistų registracijos specialistu, mokslo darbuotoju, vaistų technologu, analitiku.

KO MOKYSIESI?
I kurse – bendrųjų universitetinių dalykų, taikomųjų mokslų: ląstelės biologijos, anatomijos, fiziologijos, bendrosios
ir neorganinės chemijos. Girdėjai mitą, jog pas mus yra
labai daug chemijos? Nesigąsdink! Taip, jos bus, tačiau visą
medžiagą gausi, o kilus klausimams – dėstytojas padės!
Aukštesniuose kursuose – vaistų technologijos, farmakog
nozijos, vaistų chemijos, farmakologijos, klinikinės farmacijos, socialinės farmacijos, rinkodaros, ekonomikos ir kt.

KUR ATLIKSI PRAKTIKĄ?
Tavęs lauks visose Lietuvos vaistinėse (taip, praktiką galėsi atlikti savo gimtajame mieste!), gamybinėse vaistinėse
bei farmacijos įmonėse.

Žinias ir gebėjimus vadovauti farmacijos veiklai, mokyti
naujausių farmacijos mokslo ir praktikos pasiekimų.

STUDENTŲ MAINAI
MODERNUS FAKULTETAS
Modernaus Farmacijos fakulteto būstinė – Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų cent
ras. Čia rasi visus Farmacijos fakulteto padalinius,
dideles srautinių paskaitų auditorijas, LSMU gamybinę vaistinę, studijų ir laisvalaikio zonas, o turėdamas laisvą minutę galėsi bendrauti su draugais VI aukšto terasoje ir grožėtis Kauno vaizdais!
Universiteto biblioteka visai šalia, mėgstamas
Kauno vietas arba Universiteto bendrabučius
greitai pasieksi viešuoju transportu.

KĄ APIMA ĮGYJAMOS ŽINIOS?
Specifines farmacijos mokslo žinias, reikalingas
užtikrinti gebėjimams savarankiškai planuoti ir
vykdyti paiešką, rasti, sisteminti ir įsisavinti naujausias specifines farmacijos mokslų žinias.
Žinias ir gebėjimus kritiškai vertinti teorijas, kurti, analizuoti šiuolaikiškas idėjas, naujas vaistinių
preparatų gamybos technologijas, modelius, veik
los planus, numatyti tarpdisciplininių farmacijos
mokslų metodologijos problemų sprendimo galimybes.
Žinias ir gebėjimus savarankiškai dirbti visose
farmacinės veiklos srityse, spręsti strateginės
plėtros klausimus.

Farmacijos programos studentai dalyvauja ERASMUS+
programoje ir kasmet vyksta studijuoti į Europos Sąjungos šalių universitetų Farmacijos fakultetus Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Čekijoje,
Lenkijoje, Vengrijoje ir kt. Pagal individualias Erasmus
sutartis studentai buvo išvykę praktikuotis į Jungtines
Amerikos Valstijas bei Australiją! Norintieji prasmingai
praleisti vasaros atostogas ir pasisemti farmacijos žinių,
gali dalyvauti SEP (angl. Students Exchange Programme)
programoje ir mėnesį praleisti bet kurioje pasaulio
vaistinėje!

KĄ GALĖSI BAIGĘS?
Savarankiški gaminti ir analizuoti vaistinius preparatus,
konsultuoti racionalaus vaistų vartojimo klausimais, dirbti
vaistų registracijos srityje, užsiimti moksline ar pedagogine
veikla.

KUR GALĖSI DIRBTI?
Vaistinėse, vaistų didmeninio platinimo įmonėse, farmacijos pramonėse įmonėse, farmacijos kompanijų atstovybėse, farmacinius tyrimus vykdančiose laboratorijoje,
sveikatos sistemos ir su ja susijusių sričių įstaigose.

ĮSIDARBINIMO PERSPEKTYVOS
Praėjus 6 mėn. po baigimo, pagal specialybę dirba maždaug 95 proc. absolventų!

DOMINA NAUJAUSI MOKSLO PASIEKIMAI?

5 PRIEŽASTYS STUDIJUOTI FARMACIJĄ LSMU

Planuok mokslininko kelią ir padegoginį darbą farmacijos
krypties doktorantūroje.

FARMACIJA – pelningas rinkos sektorius.
FARMACIJOS SRITIES MAGISTRAI – paklausūs darbo rinkoje.
Farmacijos fakulteto absolventai sėkmingai įsidarbina
Lietuvoje, visose Europos Sąjungos šalyse bei Jungtinėse
Amerikos valstijose.
INOVATYVUS FARMACIJOS FAKULTETAS
Moderni infrastruktūra.
Draugiški ir visada pasiruošę padėti dėstytojai.
Galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, mokymuose, konferencijose.

TURININGAS LAISVALAIKIS
Po paskaitų kiekvienas LSMU studentas gali atrasti sau
patinkančią veiklą. Universitete yra visos sąlygos sportuoti:
nuo krepšinio, teniso, tinklinio, lengvosios atletikos, plaukimo iki badmintono ir šachmatų. Veikia Studentų atstovybė,
studentų koorporacijos, chorai, tautinių šokių kolektyvai,
Studentų mokslinė draugija. Farmacijos fakulteto studentai gali įsilieti į daugiau nei 90 metų gyvuojančią Studentų farmacininkų draugiją: organizuoti socialines akcijas,
fakulteto renginius ar rašyti vieninteliame fakultetiniame
studentų laikraštyje „Panacėja“.

SUFORMUOTOS ILGAMETĖS FARMACIJOS FAKULTETO STUDENTŲ TRADICIJOS
Veikia Studentų farmacininkų draugija.
Aktyvus Studentų mokslinės draugijos Farmacijos būrelis,
kviečiantis visus besidominčius mokslu.
Tradiciniai studentiški renginiai, suburiantys kolegas bei
dėstytojus.
IŠSKIRTINĖ SPECIALYBĖS AURA
Pajusk išskirtinę dvasią.
Prisiliesk prie mokslo.
Būk verslus.

PRIĖMIMO KOMISIJA:
Tel. 8 37 361902, mob. 8 686 10217
El. paštas: komisija@lsmuni.lt
www.lsmu.lt

PAGARBA GYVYBEI

DAUGIAU INFORMACIJOS
LSMU Medicinos akademija
Farmacijos fakultetas
Sukilėlių pr. 13, LT-50161 Kaunas
Tel. 8 37 327248
www.lsmu.lt

