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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės
II. PRIĖMIMAS Į STUDIJŲ PROGRAMAS LIETUVIŲ KALBA
PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISOSIOS STUDIJOS

1. Studijų programos.
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Mokymosi forma ir
trukmė (m)
NL

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis,
kvalifikacija

Pastabos

I
MEDICINOS AKADEMIJA
MEDICINOS FAKULTETAS

6011GX 001

Medicina

6121DX002

Medicininė ir
veterinarinė genetika
Medicininė ir
veterinarinė biochemija
Išplėstinės praktikos
paramedikas* (NL)

6121DX001

6

–

3,5

–

Sveikatos mokslų magistras, medicinos
gydytojas
Gyvybės mokslų bakalauras

3,5

–

Gyvybės mokslų bakalauras

3

–

6011GX002

Odontologija

5

6121GX005

Burnos higiena

4

6011GX003

Farmacija

5

Sveikatos mokslų bakalauras, išplėstinės
praktikos paramedikas
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
Sveikatos mokslų magistras, gydytojas
–
odontologas
Sveikatos mokslų bakalauras, burnos
–
higienistas
FARMACIJOS FAKULTETAS
–

Sveikatos mokslų magistras, vaistininkas

Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą (farmacijos profesinio bakalauro laipsnį)
priimami per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo LAMA
BPO**.

SLAUGOS FAKULTETAS

6121GX006

Slauga

4

–

Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios
praktikos slaugytojas

Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį
biomedicinos mokslų srities slaugos krypties
išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją, nepretenduojantys į valstybės
finansavimą ir sutinkantys mokėti visą studijų kainą,
priimami atskiru konkursu**.

6121GX007

Akušerija

4

6121GX008
6121GX009

Kineziterapija
Ergoterapija

4
4

6121GX010

Visuomenės sveikata
Sveikatos informatika

4

6181BX001
6121JX003
6121JX004

(vykdoma kartu su KTU)

Sveikatos psichologija
Socialinis darbas
medicinoje

–

Sveikatos mokslų bakalauras, akušeris

Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą (akušerijos profesinio bakalauro laipsnį)
priimami per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo LAMA
BPO**.

Sveikatos mokslų bakalauras, kineziterapeutas
Sveikatos mokslų bakalauras, ergoterapeutas
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
–
Sveikatos mokslų bakalauras
–
–

4

–

Informatikos mokslų bakalauras

4
4

–
–

Socialinių mokslų bakalauras
Socialinių mokslų bakalauras, socialinis
darbuotojas
VETERINARIJOS AKADEMIJA
VETERINARIJOS FAKULTETAS

6011HX001
6121GX011
6121IX003
6121IX001

Veterinarinė medicina
Veterinarinė maisto
sauga
Maisto mokslas
Gyvulininkystės
technologija
Gyvūnų mokslas

6

–

Veterinarijos mokslų magistras, veterinarijos
gydytojas

4

6

Sveikatos mokslų bakalauras

3,5
4

5
Žemės ūkio mokslų bakalauras
GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
6

Žemės ūkio mokslų bakalauras

6121IX002
3,5
5
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Santrumpos: NL– nuolatinės formos studijos (dieninis dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės (neakivaizdinis mokymosi būdas)
*Priėmimas vyks, jei studijų programa bus įregistruota Studijų ir mokymo programų registre.
** Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.

Specializacijos: kinologija, žirgininkystė.

2. Minimalūs rodikliai stojantiems 2018 metais ir pretenduojantiems į visų sričių universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas vietas (LR
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“) (su vėlesniais pakeitimais).
 Išlaikytas Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo nuo 2015 m.
 Ne žemesniu B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis išlaikytas Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminas, jeigu asmuo vidurinį
išsilavinimą įgijo nuo 2015 m. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį)
lygmenį.
 Išlaikytas Matematikos valstybinis egzaminas, išskyrus meno srities studijas. Šio punkto reikalavimai taikomi asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems
2016 m. ir 2017 m.



Nuo 2018 m. išlaikytas Matematikos valstybinis egzaminas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu pretenduojantiems į gyvybės mokslų, sveikatos mokslų,
veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų, informatikos mokslų, inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, fizinių mokslų, socialinių,
ugdymo mokslų (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių
grupei), teisės, verslo ir viešosios vadybos, sporto studijų krypčių grupių programas.
Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo
programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pastaba: II skyriaus 2 punkto nuostatos taip pat taikomos asmenims, pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.
3. Konkursinių eilių sudarymo principai (LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-718 „ Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų
eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“(su vėlesniais pakeitimais).

3.1. Konkursinio balo sandara. Konkursinio balo sandara asmenims, bendruoju priėmimu stojantiems į nuolatinės ir ištęstinės formos studijų programas
Brandos
egzaminas
Akademija

Studijų programos arba programų
grupės
Pirmas
dalykas

MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
VA
VA
VA

Medicininė ir veterinarinė
biochemija
Medicininė ir veterinarinė genetika
Medicina
Odontologija
Burnos higiena
Farmacija
Akušerija
Ergoterapija
Kineziterapija
Slauga
Visuomenės sveikata
Išplėstinės praktikos paramedikas**
Maisto mokslas
Veterinarinė maisto sauga
Veterinarinė medicina

biologija arba
chemija*

biologija

Svertinis
koeficie
ntas

0,4

0,4

Brandos egzaminas arba
metinis dalyko pažymys

Brandos egzaminas arba
metinis dalyko pažymys

Svertinis
koeficientas

Antras dalykas

Trečias dalykas

Brandos
egzaminas
Svertinis
koeficientas

Lietuvių kalbos
ir literatūros
svertinis
koeficientas

matematika arba chemija,
arba biologija*

chemija arba matematika

0,2

bet kuris dalykas iš
brandos atestato,
nesutampantis su kitais
konkursinio balo
dalykais, kurio
einamaisiais metais
organizuojamas
valstybinis brandos
egzaminas

0,2

0,2

VA
VA

Gyvulininkystės technologija
Gyvūnų mokslas

MA

Sveikatos psichologija

matematika

0,4

biologija

Sveikatos informatika (kartu su

matematika

0,4

informacinės
technologijos arba fizika
matematika arba
informacinės
technologijos

MA

KTU)

0,4
MA

Socialinis darbas medicinoje

istorija

Vartojamos santrumpos. MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija;
*Dalykai negali kartotis.

**Priėmimas vyks, jei studijų programa bus įregistruota Studijų ir mokymo programų registre.

3.2. Konkurse į universiteto vientisųjų studijų programas galės dalyvauti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas ne mažesnis kaip:
– Medicinos studijų programą – 6,0;
– Odontologijos studijų programą – 6,0;
– Veterinarinės medicinos studijų programą – 4,5;
– Farmacijos studijų programą – 4,0.
Konkurse į universiteto pirmosios pakopos studijų programas galės dalyvauti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas ne mažesnis kaip 4,0.

3.3. Papildomi balai
Pridedami pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. V-718 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo
2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
Baigusiems bazinius karinius mokymus arba atlikusiems privalomąją karinę tarnybą, papildomai 0,5 balo pridedama bendruoju priėmimu stojantiems į visas LSMU
vykdomas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas.
Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas
išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-128 „Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į
valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Šio punkto įsakymuose pateiktos nuostatos dėl papildomų balų taip pat galioja stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

3.4. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių
Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo, kurio:
 brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
 brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.
 pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.
4. Priėmimo vykdymas
4.1. Bendrojo priėmimo etapus ir datas žr. www.lamabpo.lt „2018 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos“ (Patvirtinta LAMA BPO valdybos
posėdyje 2017 m. lapkričio 17 d. protokolas Nr. 17-08).

5. Reikalingi dokumentai
Bendrojo priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo
sistemos, arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu LAMA BPO nurodytais terminais.
Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu atvykus su vienu iš tėvų arba pateikus notariškai patvirtintą sutikimą, kad sutartį sudarys pats
(pati) nepilnametis (-ė).
Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
Pasirašant sutartį, pakviestieji privalo į LSMU Priėmimo sistemą įkelti šiuos dokumentus:
– paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;
– registracijos studijoms įmokos 40,00 EUR, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitą arba dokumentų kopijas, įrodančios teisę nemokėti registracijos
įmokos;
– 1 dokumentinę foto nuotrauką (3x 4).
6. Registracijos studijoms įmoka (dalyvaujantiems bendrajame priėmime)
Registracijos studijoms įmoka1 – 40,00 EUR
Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
1
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Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6171 ir stojančiojo vardą, pavardę.

6.1. Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:
6.1.1 asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.
6.1.2 vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1993 metais arba vėliau;
6.1.3 I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0 –25 %). Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos studijoms
mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
6.2. Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

