LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO SENATAS
NUTARIMAS
DĖL 2017 METŲ
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO STUDENTŲ PRIĖMIMO
TAISYKLIŲ PAPILDYMO
2017 m. gegužės 19 d. Nr.90-15
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr.81-4231) 37
punkto 19 papunkčio nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria:
1. P a p i l d y t i LSMU 2017 metų studentų priėmimo taisyklių
programos“ :

II dalies 1 punktą „Studijų

Pastaba: į studijų programą „Socialinis darbas medicinoje“ vykdomas išankstinis priėmimas
(priėmimo datos nurodytos II skyriaus 4.1.1–4.1.2 punktuose).
2. P a p i l d y t i LSMU 2017 metų studentų priėmimo taisyklių II dalies 4 punktą „Priėmimo
vykdymas“ :
4.1.1. Išankstinis priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) nuolatinių studijų programą „
Socialinis darbas medicinoje“ skirtas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti
valstybės nefinansuojamose vietose ir vidurinį arba jam atitinkantį išsilavinimą yra įgiję
2016 m. ir anksčiau.
4.1.2. Išankstinio priėmimo datos.
Priėmimo procedūros
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir
dokumentų registravimas
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas
(sutarties pasirašymas)

Datos ir terminai
2017-06-26–2017-07-14 darbo dienomis 9.00–
16.00 val.
2017-07-17 nuo 12.00 val.
2017-07-17 12.00–14.00 val.
2017-07-17 iki 16.00 val.
2017-07-18 11.00 val.–2017-07-19 16.00 val.

Pastabos: 1. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų
eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą“;
2. Prašymai ir reikalingi dokumentai, nurodyti II skyriaus 5 punkte, teikiami LSMU
Priėmimo komisijai : Santakos slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras (Sukilėlių pr.
13, Kaunas). Išsami informacija tel. 868610217.

3. P a p i l d y t i LSMU 2017 metų studentų priėmimo taisyklių IV dalies 1 punktą „Studijų
programos“:

1.1. Papildomos 60 kreditų apimties studijos asmenims, įgijusiems slaugos profesinio
bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam lygiavertį išsilavinimą užsienyje ir ketinantiems studijuoti
antrosios studijų pakopos Išplėstinės slaugos praktikos studijų programą anglų kalba.
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