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Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81- 4231;
2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 p. 1 pp. ir siekdamas įgyvendinti
pakeisto Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas (TAR, 2016, Nr. 20555, i. k. 2016-20555),
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas n u t a r i a :
1. P a p i l d y t i Studijų reglamento 83 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, gali pretenduoti į visiškai
valstybės finansuojamą vietą, kuri atsiranda, kai į valstybės finansuojamą vietą priimtas
asmuo nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš Universiteto šio Reglamento nustatyta
tvarka, jei jie atitinka šio Reglamento 330 punkte numatytus gerai besimokančio studento
kriterijus.“
2. P a p i l d y t i Studijų reglamento 84 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Prašymus dalyvauti konkurse valstybės finansuojamoms vietoms užimti taip pat gali
teikti ir kiti to kurso ir programos valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantys
studentai, atitinkantys Reglamento 330 punkte numatytus gerai besimokančio studento
kriterijus.“
3. P a k e i s t i Studijų reglamento 86 punktą ir jį išdėstyti taip:
„86. Sudarant konkursinę eilę vadovaujamasi šio Reglamento 330 – 332 punktais;
86.1.pirmame studijų semestre pagrindinis kriterijus yra stojamasis konkursinis balas.
Jei konkursinis balas vienodas, pirmumo teisę turi asmuo:
86.1.1. kurio brandos egzaminų, padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų stojimo
metų Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių eilės sudarymo tvarkos apraše,
suma yra didesnė;
86.1.2. kurio brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, nurodytą
stojimo metų Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių eilės sudarymo tvarkos
apraše, įvertinimas yra didesnis.”
4. P a k e i s t i i r p a p i l d y t i Studijų reglamento 151.6 – 151.12 papunkčius, pakeisti
jų numeraciją atsižvelgiant į papildymą nauju 151.9 punktu, ir juos išdėstyti taip:

151.6. Rektoriaus įsakymu pratęsus skolų likvidavimo terminą 303.7 punkte nustatyta tvarka,
leidimą laikyti dalyko (modulio) egzaminą studentui išduoda Studijų centro vadovas. Leidimas
LSMUSIS suformuojamas po to, kai Rektorius ar jo įgaliotas asmuo pasirašo įsakymą.
Studijų centro vadovas ar jo įgaliotas Studijų centro darbuotojas aktyvuoja leidimą, kurį
studentas gali atsispausdinti iš LSMUSIS vieną kartą. Studijas vykdančiame padalinyje į
leidimo formą įrašoma laikymo data, įskaita ir/ar egzamino arba studentų savarankiškai
atlikto darbo (projekto) įvertinimas ir originalas pristatomas į dekanatą; elektroninį
žiniaraštį pildo Fakulteto dekanas arba jo įgaliotas asmuo;
151.7. jei studentas pagal nustatytą tvarkaraštį laikė egzaminą, savarankišką darbą
(projektą) ir jo neišlaikė, studijas vykdantis padaliniai privalo elektroniniame žiniaraštyje
užpildyti pirmojo laikymo grafą ir įrašyti atitinkamą neigiamą įvertinimą;
151.8. jei studentas be pateisinamos priežasties ar dėl be pateisinamos priežasties
neįvykdytos studijų programos nelaikė egzamino ar jo dalies baigiamojo patikrinimo arba
atsisakė jame dalyvauti, ar išėjo nebaigęs atsiskaitymo procedūros, į žiniaraščio atitinkamo
vertinimo langelį įrašomas vienetas arba sukauptas kaupiamosios dalies įvertinimas, jeigu
toks yra sukaupiamas;
151.9. jei studentas nelaikė egzamino ar jo dalies baigiamojo patikrinimo dėl pateisinamos
priežasties, perlaikymo metu gautas įvertinimas įrašomas į pirmąjį žiniaraščio langelį;
151.10. visi asmenys, duodantys leidimą pildyti ir pildantys elektroninį žiniaraštį
(katedros vedėjo, klinikos/instituto vadovo, modulio vadovo paskirti atsakingi asmenys,
egzaminų komisijų pirmininkai ir/ar jų įgalioti asmenys), įregistruojami LSMUSIS dalyko
(modulio) apraše kaip žiniaraščių duomenų bazės duomenų vartotojai ir pagal savo
kompetenciją atsako už studentų įvertinimų duomenų teisingumą ir punktualumą; už šių
asmenų įregistravimą atsakingas dalyko (modulio) koordinuojantis dėstytojas; sprendimą
dėl atsakingų asmenų klaidingai pateiktos informacijos dekano teikimu, pritarus rektoratui,
priima Rektorius;
151.11.
studentas turi teisę nuolatos stebėti ir tikrinti savo pažangumo duomenis ir
privalo iki semestro pabaigos (sausio 31 d. rudens semestre ir birželio 30 d. pavasario
semestre) žiniaraščių duomenų bazėje patvirtinti savo įvertinimą; jei studentas nesutinka su
žiniaraščių duomenų bazėje esančiu įvertinimu, jis turi vadovautis šio Reglamento 267
punktu; jei iki semestro pabaigos studentas įvertinimo nepatvirtina ir nepareiškia
pretenzijų, manoma, kad jis su įvertinimu sutinka;
151.12. pasibaigus semestrui, per 5 darbo dienas studijas vykdantys padaliniai vieną
išspausdinto ir atsakingų už duomenų suvedimą dėstytojų bei katedros vedėjo
(klinikos/instituto vadovo, modulio vadovo) pasirašyto žiniaraščio egzempliorių pristato į
dekanatą, kitą egzempliorių saugo studijas vykdančiame padalinyje penkerius metus arba
tol, kol pasibaigs atitinkamos krypties studijos.

5. P a p i l d y t i Studijų reglamento 299 punktą ir jį išdėstyti taip:
„299. Studentas, neišlaikęs egzamino, savarankiškai atlikto darbo (projekto), įskaitos turi
teisę jį perlaikyti du kartus nemokamai 303.3, 303.6, 303.7 punktuose nurodytais
terminais ir tvarka, bet ne vėliau kaip iki einamųjų studijų metų pabaigos, t.y. rugpjūčio
31d.“
6. P a k e i s t i Studijų reglamento 300 punktą ir jį išdėstyti taip:
„300. Jeigu studentas praleido vertinimą dėl pateisinamos priežasties ir apie tai
informavo už atitinkamo dalyko studijas atsakingą Studijas vykdantį padalinį šio

Reglamento 279 punkte nustatyta tvarka, jis turi teisę atsiskaityti šio Reglamento 303.3 303.7 punkte nustatytais terminais ir tvarka, bet ne vėliau kaip iki einamųjų studijų metų
pabaigos, t.y. rugpjūčio 31d. Tokiu atveju yra laikoma, kad studentas atsiskaito pirmą
kartą ir egzamino ar kitos vertinimo formos įvertinimas rašomas į pirmąjį žiniaraščio
langelį.“
7. P a n a i k i n t i Studijų reglamento 303.8. papunktį.
8. P a t v i r t i n t i pakeistą ir nauja redakcija išdėstytą Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Studijų reglamentą (pridedama).
9. N u s t a t y t i , kad pakeisto ir nauja redakcija išdėstyto Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Studijų reglamento nuostatos įsigalioja nuo šio Senato nutarimo
įsigaliojimo,
10. S k e l b t i aktualią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų reglamento
redakciją.
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