PATVIRTINTA
LSMU Senato 2018 m.vasario 14 d. nutarimu Nr. 99-1

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės
7. Institucinis priėmimas
7.1. Iki bendrojo priėmimo vykdomas į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas: Socialinis darbas medicinoje (NL), Ergoterapija (NL) ir
Gyvulininkystės technologija (NL, I) skirtas tik tiems asmenims, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo iki 2018 m. ir ketina studijuoti valstybės
nefinansuojamose vietose.
Priėmimo procedūros
Prašymų ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU
Priėmimo sistemą)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą arba tiesioginiu
būdu, asmeniškai atvykstant į Universitetą).

Datos ir terminai
2018-05-02 iki 2018-06-29 14.00 val.
2018-07-03 iki 12.00 val.
2018-07-03 iki 13.00 val.
2018-07-03 iki 16.00 val.
2018-07-04–05 iki 16.00 val.

7.1.1. Prašymas ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos.
Įkeliama:
– stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų
įmokos;
– atestato ir jo priedėlio (priedo) kopijos;
– 1 dokumentinė nuotrauka (3x4);
– paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;
7.2. Pasibaigus bendrajam priėmimui ir likus laisvų valstybės nefinansuojamų vietų, vykdomas pakartotinis papildomas LSMU priėmimas, kuriame
gali dalyvauti asmenys, dalyvavę bendrajame priėmime.
Priėmimo procedūros
Po bendrojo priėmimo universitete likusios laisvos valstybės nefinansuojamos vietos
bus skelbiamos

Datos ir terminai
2018 m. rugpjūčio 23 d. nuo 18 val.

Prašymų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo
sistemą)
Motyvacijos vertinimo testas* (tik pretenduojantiems į medicinos, odontologijos,
farmacijos ir veterinarinės medicinos studijų programas)
LSMU akademijų fakultetų priėmimo komisijų posėdžiai
(pateikusių prašymus pakartotiniam papildomam priėmimui dalyvavimas būtinas)

2018-08-24 nuo 8.00 val.iki 16.00 val.

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą arba tiesioginiu
būdu, asmeniškai atvykstant į Universitetą)

2018-08-28 iki 13.00 val.
2018-08-28 iki 14.00 val.
2018-08-28 iki 16.00 val.
2018-08-29 iki 16.00 val.

Universiteto priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis

2018 m. rugpjūčio 30 d. 13 .00 val.

2018-08-25 nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
(valandos bus nurodytos pagal studijų programas)
2018-08-27 nuo 9.00 val.

*Motyvacijos vertinimo testą stojantysis laiko asmeniškai prašymo pateikimo metu LSMU Priėmimo informacinėje sistemoje nurodytu laiku ir vietoje. Nelaikę
motyvacijos vertinimo testo pakartotinio papildomo priėmimo konkurse į laisvas valstybės nefinansuojamas vietas nedalyvauja. Motyvacijos testas vertinamas
nuo 0 iki 1,5 balo, kuris pridedamas prie LAMA BPO paskaičiuoto konkursinio balo. Motyvacijos vertinimo testo vertinimo principus planuojama paskelbti iki
06-01.
7.2.1. Prašymas ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos.
Įkeliama:
– stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų
įmokos;
– 1 dokumentinė nuotrauka (3x4);
– paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;
Institucinio 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 II skyriaus 7.1 ir 7.2 punktuose
nurodytais terminais.
Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
Pastabos:

1. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“(su vėlesniais
pakeitimais).
2. 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).

8. Registracijos studijoms įmoka (dalyvaujantiems iki bendrojo priėmimo vykdomame instituciniame priėmime)
Registracijos studijoms įmoka2 – 20,00 EUR
Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.
8.1. Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:
8.1.1 asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.
8.1.2 vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1993 metais arba vėliau;
8.1.3 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.
8.2. Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
9. Institucinio priėmimo vykdymas atskiru konkursu į Medicinos akademijos pirmosios pakopos Slaugos studijų programą (turintiems profesinę
bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją), vykdoma nuolatine studijų forma neakivaizdiniu mokymosi būdu .
Priėmimo procedūros
Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas
(pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą arba
tiesioginiu būdu, asmeniškai atvykstant į Universitetą)
Likusios laisvos vietos skelbiamos
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Datos ir terminai
2018-05-02 iki 2018-06-29 iki 16.00 val.
2018-07-03 iki 12.00 val.
2018-07-03 iki 13.00 val.
2018-07-03 iki 16.00 val.
2018-07-04 – 05 nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
2018-07-16 nuo 9.00 val.

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas
(pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis
Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą arba
tiesioginiu būdu, asmeniškai atvykstant į Universitetą)
LSMU Priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis

2018-07-10 iki 2018-07-16 iki 16.00 val.
2018-07-18 iki 12.00 val.
2018-07-20 iki 13.00 val.
2018-07-20 iki 15.00 val.
2018-07-20 16.00 val.
2018-07-23 nuo 9.00val. iki 16.00 val.
2018 m. rugpjūčio 30 d. 13.00 val.

9.1. Konkursinio balo sandara asmenims, atskiru konkursu Medicinos akademijoje (MA) stojantiems į Slaugos studijų programą (turintiems
profesinę bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją), vykdoma nuolatine studijų forma neakivaizdiniu mokymosi būdu.
Aukštoji Studijų programos arba programų Mokomieji dalykai
Mokomųjų dalykų metinių pažymių
mokykla
grupės
svertiniai koeficientai
MA

Slauga3

Kolegijos diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis
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9.2. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.
Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybė teikiama turintiems didesnį darbo stažą pagal specialybę
9.3. Reikalingi dokumentai, stojant atskiru konkursu į LSMU į Slaugos studijų programą (turintiems profesinę bendrosios praktikos slaugytojo
kvalifikaciją).
Prašymas ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos.
Įkeliama:
– stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų
įmokos;
– diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos;
– 1 dokumentinė nuotrauka (3x4);
– paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;

Nuolatinės formos (neakivaizdinės) slaugos studijos turintiems aukštąjį neuniversitetinį biomedicinos mokslų srities slaugos krypties išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją
3

–

dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;

Institucinio 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 II skyriaus 9 punkte nurodytais
terminais.
Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
Pastaba. Asmenys, turintys mokėti visą studijų kainą, už rudens semestro studijas turi sumokėti iki spalio 25 d.
9.4. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai.
Stojant atskiru konkursu į nuolatinės formos neakivaizdiniu būdu vykdomą Slaugos studijų programą, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, stojamoji
studijų įmoka4 – 20,00 EUR
Sąskaitos rekvizitai:
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas P6174
9.5. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami:
9.5.1. asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.
9.5.2. vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1993 metais arba vėliau;
9.5.3. 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.
9.6. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
10. Atvirų durų diena ir studijų mugės
Fakultetas arba padalinys
Adresas
Visi fakultetai
Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas
Visi fakultetai
Laisvės pr. 5, Vilnius
Visi fakultetai
Fakultetuose
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Patalpa
Žalgirio arena
Litexpo

Įvyko

Data
2018-01-17
2018-02-08–10
2017-11-24

Laikas
nuo 10 val. iki 17 val.
nuo 10 val. iki 17 val.
10 val.

11. Priėmimo komisijos adresai ir telefonai.
LSMU Priėmimo komisija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7 – 104 kab., LT 44307 Kaunas; tel. (8–37) 36 19 02, mob. tel. 8686 10217, el. paštas
komisija@lsmuni.lt www.lsmuni.lt
Priėmimo metu komisija dirba Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre II aukšte (Sukilėlių pr. 13, Kaunas)
12. Priėmimo komisijos darbo laikas
Darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.
13. Kita informacija.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

