
 

Renkama NAUJA GRUPĖ, norinčiųjų STUDIJUOTI PSICHOTERAPIJĄ,  

paremtą KOGNITYVINE IR ELGESIO TERAPIJA 

 
 
Universitetinių specialiųjų profesinių studijų podiplominio mokymo kursas  ĮVADINIS PSICHOTERAPIJOS 
KURSAS (kognityvinė elgesio terapija)  - tai jau ketvirtus metus vykdomas mokymas, kuris dėl savo 
praktiškumo, įvairiapusiškumo bei dėstytojų profesionalumo puikiai vertinamas jau baigiančiųjų mokymus ir 
esamų kursantų. 
 
Mokymai skirti visų specialybių gydytojams ir psichologams.  
Baigusiems mokymus gydytojams bus išduodamas LSMU 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 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.  
 
Mokslų pradžia – 2017 m. vasario mėn. 
 
Dėstymo trukmė ir forma  
Kurso trukmė – 3 metai, 180 ECTS kreditų - viso 4800 val.  
Pagrindinė mokymų dalis vyksta auditorijoje savaitgaliniais blokais (penktadienis-šeštadienis-sekmadienis) 1 
arba 1-2 kartus 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 kitose Lietuvos vietose, 
pavyzdžiui, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, jeigu tai būtų patogu kursų dalyviams.  
 
Kurso vadovas ir lektoriai  
Kurso vadovas – dr. Julius Neverauskas, LSMU Elgesio medicinos institutas. 
Mokymų metu kursantai mokomi ne tik klasikinių kognityvinės ir elgesio terapijos technikų siaurąja prasme bei 
šiuolaikinės bei įrodymais grįstos psichoterapijos metodų plačiausia prasme, tarp jų ir darbo su asmenybės 
sutrikimais ir ypatumais, naujųjų psichoterapijos metodologijų (pavyzdžiui, įsisąmoninimu grįstos psichologijos) 
ir kt. Kursantai teoriškai ir praktiškai supažindinami su įvairiomis naujausiomis šiuolaikinės, įrodymais grįstos 
psichoterapijos metodologijomis, kurios leidžia dirbti su emocijomis ir elgesiu, įvairiais asmenybės ypatumais, 
taikyti vaizduotės ir kt.technikas, ir todėl efektyviai padėti žmonėms, ir palyginti sveikiems, ir turintiems itin 
rimtų psichikos sutrikimų.  
Kurse dėsto, seminarus, praktikos darbus bei supervizijas veda ir žymūs suaugusiųjų bei vaikų ir paauglių 
psichoterapijos specialistai iš Europos ir JAV. Mokymus vedantys užsienio lektoriai yra savo srities ekspertai, 
didelė dalis jų - klasika tapusių KET vadovėlių autoriai, turintys didelę mokymų patirtį, dirbantys tiek praktinį 
darbą, tiek skaitantys paskaitas pripažintuose universitetuose visame pasaulyje.  



Žemiau pateiktas užsienio lektorių, kurie skaitė paskaitas, vedė seminarus ir praktinius darbus bei supervizijas 
šiame kurse sąrašas (abėcėlės tvarka).  
 
Kirsti Akkerman, daktarė, Tartu universiteto vyresnioji klinikinės psichologijos dėstytoja ir supervizorė, 
Estija.Vaikų ir paauglių psichoterapijos supervizorė. Daugelio mokslinių darbų autorė.  
Prof. Sarah Corrie, daktarė, Middlesex universiteto profesorė, Londonas, Didžioji Britanija Kognityvinės ir 
elgesio terapijos supervizorė. Daugelio knygų profesionalams, tokių kaip „The Modern Scientist-Practitioner: A 
Guide to Practice in Psychology“ (David A. Lane and Sarah Corrie), „The Art of Inspired Living“ (Sarah Corrie), 
„Constructing Stories, Telling Tales: A Guide to Formulation in Applied Psychology“ (Sarah Corrie and David A. 
Lane) and „Making Successful Decisions in Counselling and Psychotherapy“ (David A. Lane and Sarah Corrie). 
Prof. Wieslaw J. Cubala, daktaras, Gdansko Medicinos universiteto profesorius, supervizorius, Lenkija. Žymus 
psichoterapijos ir kognityvinės elgesio terapijos specialistas.  
Prof. Melanie Fennell, daktarė, Oksfordo universiteto profesorė, Didžioji Britanija. Viena iš kognityvinės ir 
elgesio terapijos pionierių Didžiojoje Britanijoje ir Oksfordo Kognityvinės terapijos centro kūrėjų. Lietuvių kalba 
2014 m. išleista (Melanie Fennell studija „Įveikite menką savigarbą“ – jau klasika tapusi psichologinės pagalbos 
sau knyga, sulaukusi pripažinimo ir pačių geriausių vertinimų. Yra šalių, kuriose šį leidinį rekomenduojama 
parduoti vaistinėse kaip „knygą pagal receptą“, turinčią terapinį poveikį. 
William Goodall,  daktaras, Kognityvinės ir elgesio terapijos kurso (aprobuoto NHS) vadovas, supervizorius, 
Dundee Universitetas, Škotija. Vienas iš naujos krypties kognityvinėje ir elgesio terapijoje – kognityvinės elgesio 
analizės sistemos psichoterapijoje (CBASP) kūrėjų.  
Prof. Eduardo Keegan, daktaras, Buenos Airių profesorius ir kognityvinės-elgesio terapijos supervizorius, 
Argentina. Daugelio mokslinių darbų ir vadovėlių autorius. Kognityvinės ir elgesio terapijos supervizorius.  
Marianne Liebing-Wilson, Kognityvinės ir elgesio terapijos kurso (aprobuoto NHS) vyresnioji lektorė, 
supervizorė, Dundee Universitetas, Škotija. Viena iš naujos krypties kognityvinėje ir elgesio terapijoje – 
kognityvinės elgesio analizės sistemos psichoterapijoje (CBASP) kūrėjų.  
Prof. Jan Praško, daktaras, Olomouc universiteto profesorius,  Čekija. Daugelio mokslinių darbų ir vadovėlių 
autorius. Psichoterapijos ir kognityvinės ir elgesio terapijos supervizorius.  
Prof. Mark A Reinecke, daktaras, Northwestern universiteto profesorius, JAV. Žymus vaikų ir paauglių klinikinės 
psichologijos bei psichoterapijos specialistas bei supervizorius. Daugelio mokslinių darbų ir vadovėlių autorius. 
Vienas iš garsiausių psichoterapijos knygų bei vadovėlių autorių.  
Prof. Maria do Céu Salvador, Coimbra universiteto profesorė, Portugalija. Žymi vaikų ir paauglių klinikinės 
psichologijos bei psichoterapijos specialistė bei supervizorė. Trečios kartos kognityvinės ir elgesio terapijos bei 
schemų terapijos specialistė.  
Jillian Schofield, daktarė, Derbio universiteto vyresnioji dėstytoja, Didžioji Britanija. Integruotos psichoterapijos 
ir kognityvinės-elgesio terapijos supervizorė.  
Prof. Mehmet Sungur, daktaras, Marmario universiteto profesorius, Turkija. Žymus kognityvinės ir elgesio 
terapijos specialistas ir supervizorius, taip pat porų ir šeimos terapijos specialistas. Daugelio mokslinių darbų ir 
vadovėlių autorius. 
John Swan, daktaras, Kognityvinės ir elgesio terapijos kurso (aprobuoto NHS) vyresnysis lektorius, 
supervizorius, Dundee Universitetas, Škotija. Vienas iš naujos krypties kognityvinėje ir elgesio terapijoje – 
kognityvinės elgesio analizės sistemos psichoterapijoje (CBASP) kūrėjų.  
Hannah Whitney, daktarė, Reading universiteto vaikų ir paauglių klinikinės psichologijos ir psichoterapijos 
supervizorė, Didžioji Britanija. Įrodymais grįstos psichoterapijos Charlie Waller Instituto kurso vadovė. 
 
Mokymų kaina vieneriems mokslo metams – 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 709,50 Eur. Išimties tvarka gali būti svarstomi ir kiti mokėjimų variantai.  
 

http://www.myapt.org.uk/members/?s=Dr+Hannah+Whitney


PRIĖMIMO Į MOKYMUS TVARKA  
 
Apsisprendusieji kandidatai iki š.m. gruodžio 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. 
2. Autobiografiją (CV), bakalauro ir/ar magistro diplomų kopijas, kitų svarbių mokymų kopijas.  
 
Skenuotus dokumentus siųsti: el.paštu info@psichoterapija.info arba registruotu paštu (VŠĮ Neuromedicinos 
institutas, Tvirtovės alėja 90A, Kaunas, LT-50185).  
Gavęs patvirtinimą dėl studijų kursantas turės užsiregistruoti studijų programoje www.medas.lt ir iki 2016 m.   
gruodžio 31  d. pervesti stojamąjį mokestį už studijas 84 Eur į sutartyje su kursantu nurodytą sąskaitą. 
Stojamasis mokestis bus išminusuotas iš pusmečio/metų mokymo kainos, kursantui nutraukus studijas – 
negrąžinamas. Likusią sumą (1335 Eur arba 625,5 Eur) reikia sumokėti iki 2017 m. vasario 1 d.  
 
Priimti programos dalyviai pasirašys sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.  
Papildoma informacija el.paštu info@psichoterapija.info arba tel. 8*60250142 (Gailutė Siucilienė).  

Informacija pateikiama ir atnaujinama svetainėje www.psichoterapija.info, facebook‘e – Kognityvinė 
elgesio terapija, blogas – Mąstyk ir veik. 
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