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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės
IV. PRIĖMIMAS Į VIENTISĄSIAS, PIRMOSIOS IR ANTROSIOS PAKOPOS SAVO LĖŠOMIS APMOKAMAS STUDIJAS ANGLŲ KALBA
1. Studijų programos.
Anglų kalba vykdomos vientisosios medicinos, odontologijos, farmacijos ir veterinarinės medicinos studijų programos, pirmosios pakopos (bakalauro) ergoterapijos,
veterinarinės maisto saugos ir slaugos studijų programos bei antrosios pakopos (magistro) visuomenės sveikatos, gyvensenos medicinos, išplėstinės slaugos praktikos,
maisto mokslo ir gyvulininkystės technologijos studijų programos.
2. Konkursinio balo sudarymas.
2.1. Konkursinis balas stojant į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sudaromas pagal vieną iš šių alternatyvų:
– pagal stojamojo egzamino rezultatus (testas iš chemijos ir biologijos dalykų) bei motyvacijos įvertinimą;
– pagal vidurinės mokyklos atestato pažymius iš Biologijos, Chemijos ir Anglų kalbos tiems studijų prašymų teikėjams, kurie pateikia žemiau lentelėje
išvardintus pažymėjimus, o dalykų įvertinimas ne žemesnis kaip nurodyta lentelėje:

Kvalifikacija
A lygio pažymėjimai – A levels (Anglo-saksiškas modelis);
IB diplomas – International Baccalaureate
Vokietijos pažymėjimas – Abitur (Humbolto modelis)
Švedijos pažymėjimas – Examensbevis (Bolonijos modelis), privalomas Chemijos ir Biologijos lygis 2

Įvertinimas
A, A ar A, B
5 – 7 (H lygio)
11- 15 (taškai) arba 1-2
Nauja sistema: A, B
Sena sistema: VG - MVG

Ispanijos pažymėjimas – Titulo de Bachiller (Napoleoniškas modelis) + Selectividad

7 – 10

Prancūzijos pažymėjimas – Baccalaureat (Napoleoniškas modelis)

14 - 20

JAV – Vidurinės mokylos pažymėjimas – High School Diploma + Standartizuotas Chemijos ir
Biologijos testas (SAT Subject Tests)

550 - 800

Mokyklinis įvertinimas perskaičiuojamas į 10-balę sistemą pagal SKVC patvirtintą metodiką6 ir įrašomas į Konkursinio balo formulę. Toliau pareiškėjas
traktuojamas kaip ir kiti pareiškėjai, laikantieji stojamąjį egzaminą, įrašant į bendrą konkursinę eilę pagal pageidaujamą LSMU studijų programą.
– pagal College Board standartizuoto testo (SAT Subject Tests) rezultatus.
2.2. Stojamasis egzaminas į medicinos, odontologijos, farmacijos, veterinarinės medicinos, ergoterapijos, veterinarinės maisto saugos ir slaugos studijų programas yra
sudėtinis biologijos ir chemijos dalykų testas (žr. lentelę žemiau), motyvacijos pokalbis ar laiškas ir anglų kalbos testas arba kitų visuotinai pripažįstamų institucijų
įvertintas lygis, patvirtintas atitinkamu pažymėjimu.

Dalykas

Klausimų skaičius

Biologija (ląstelės struktūra ir funkcija, genetika, žmogaus anatomija ir fiziologija)

30

Chemija (organinė chemija, tirpalai, cheminė pusiausvyra)

30

Iš viso klausimų:

60

2.3. Chemijos ir biologijos testo rezultatas vertinamas procentais. Visi 60 teisingų atsakymų prilyginami 100%.
2.4. Egzamino testo gali nelaikyti užsienio šalių piliečiai, įgiję išsilavinimą Lietuvoje ir išlaikę valstybinius brandos egzaminus, o taip pat asmenys, įgiję vidurinį
išsilavinimą pagal 2.1 p. išvardintus viduriniojo mokslo modelius ir pateikę atitinkamus išsilavinimą patvirtinančius pažymėjimus ar atestatus. Konkursiniam balui
skaičiuoti naudojami chemijos ir biologijos egzaminų rezultatai. Egzamino testo gali nelaikyti asmenys, įgiję išsilavinimą užsienyje, kai jie yra išlaikę College Board
SAT testą ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos LSMU yra gautas oficialus ir galiojantis College Board SAT sertifikatas. Priimami tik tiesiogiai College Board
atsiųsti sertifikatai, sertifikate pateiktas įvertinimas skaičiuojant konkursinį balą pervedamas į 100% skalę. Lietuvoje išsilavinimą įgijusių asmenų konkursiniam balui
skaičiuoti naudojami chemijos ir biologijos brandos egzaminų rezultatai.
2.5. Anglų kalbos testo gali nelaikyti asmenys, pateikę anglų kalbos žinių lygio oficialiai pripažįstamą sertifikatą (mažiausiai B2 lygis pagal CEFR arba jį atitinkantis),
arba asmenys, kurių anglų kalba yra gimtoji kalba, arba kai pareiškėjas yra baigęs vidurinę mokyklą anglų kalba arba motyvacinio pokalbio metu pademonstruoja
pakankamus anglų kalbos įgūdžius. Kai pasitelkiamas anglų kalbos testas, studijoms priimami asmenys, kurie anglų kalbos testą išlaiko minimaliai 50%. Išsilavinimą
Lietuvoje įgiję asmenys turi pateikti oficialiai pripažįstamą B2 lygį įrodantį sertifikatą.
2.6. Konkursinis balas (KB) skaičiuojamas pagal formulę:
KB = (ChB/10)x0,6 + Akx0,15 + Motx0,25
6

http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/pazymiu-pervedimas;
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ce47b860e1af11e39ea8c7e1dfdc4b5c

ChB – chemijos ir biologijos įvertinimas, procentai teisingų atsakymų (0-100%), arba 10 balų skalės pažymys pervestas į 100 balų skalę (dauginama iš 10);
Ak – anglų kalbos įvertinimas, balai (1-10);
Mot – motyvacijos įvertinimas, balai (1-10).
2.7. Konkursinis balas (KB) stojantiems į magistrantūros studijas, apskaičiuojamas pagal formulę naudojant 10 balų skalę:
KB = Vx0,7+Bx0,1+Mx0,2
V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų aritmetinis vidurkis,
B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas,
M – motyvacijos pokalbio įvertinimas (iki 10 balų).
3. Stojamojo egzamino datos:
2017-12-15 – 2018-07-01. Tel Avive, Madride, Hanoveryje, Gioteburge, Beirute, Stokholme, Alikantėje, Nikosijoje, Dubline, Londone ir kituose miestuose pagal
poreikį, datos skelbiamos LSMU interneto svetainėje.
2018-01-12 – 2018-06-07 LSMU centriniuose rūmuose (A.Mickevičiaus g. 9, Kaunas) pagal grafiką, skelbiamą LSMU interneto svetainėje.
Stojamojo egzamino adresas ir tikslus laikas skelbiamas internete LSMU svetainėje.
4. Priėmimo komisijai pateikiami šie dokumentai:
4.1 Teikiant elektroninę paraišką studijoms adresu http://apply.lsmuni.lt pridedamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
– Paso arba asmens tapatybės kortelės;
– Sveikatos pažymos;
– Legalizuotų išsilavinimo pažymėjimų;
– Stojamosios įmokos kvito (150 eurų)7
– Registracijos studijoms įmokos kvito (250 eurų)8
– Kai taikoma, College Board SAT sertifikato ir/arba anglu kalbos lygį patvirtinančio tarptautinio pažymėjimo (TOEFL >60, IELTS >5.5, B2 lygio sertifikatas
pagal CEFR, GSCE „A“ lygio įvertinimas)9
2018/2019 m. m. paraiškos priimamos nuo 2017-11-01 iki 2018-06-15.
4.2. Atvykstant registruotis į studijas pateikiami šie dokumentai:
– Legalizuoti išsilavinimo pažymėjimų originalai;
– Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
Stojamoji įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.UT1-19-4
Registracijos studijoms įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. UT1-19-4
9
Asmuo, pateikęs tinkamą anglų kalbos pažymėjimą, gali nelaikyti anglų k. stojamojo egzamino.
7
8

– Sveikatos pažyma;
– 1 fotonuotrauka (3x4);
– Kai taikoma, College Board SAT sertifikatas ir/arba anglu kalbos lygį patvirtinantis tarptautinis pažymėjimas (TOEFL >60, IELTS >5.5, B2 lygio sertifikatas
pagal CEFR, GSCE „A“ lygio įvertinimas)
Pastaba: Jei išsilavinimo dokumentai yra išduoti Europos Sąjungai priklausančiose šalyse (taip pat Jungtinėje Karalystėje), ELPA šalyse, jų legalizuoti nereikia;
Užsienio studentų priėmimo administratorius gali paprašyti kitų papildomų dokumentų.
Sumokėta stojamoji įmoka ir registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

Studentų priėmimas:
a) Sprendimas apie studento įstojimą į LSMU priimamas remiantis pateiktais dokumentais ir stojamojo egzamino arba vidurinės mokyklos atestato, kai taikoma,
ar College Board išduoto pažymėjimo rezultatais.
b) Konkursinė kviečiamų studijuoti eilė paskelbiama iki 2018-07-15.
c) Sprendimą priima Rektoriaus įsakymu sudaryta priėmimo į studijas užsienio kalba komisija 2018-07-18.
d) Studentui sumokėjus stojimo ir registracijos įmokas, I kurso studijų mokesčius ir pasirašius studijų sutartį, universitetas, jei studentui taikoma, rengia
dokumentus vizai D arba leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
e) Studentai priimami Rektoriaus įsakymu.
Po pagrindinio priėmimo likus laisvų studijų vietų, skelbiamas papildomas priėmimas. Papildomas priėmimas vykdomas iki universiteto Priėmimo rezultatų
tvirtinimo komisijos posėdžio. Universiteto Priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis 2018 m. rugpjūčio 30 d. 13.00 val.
5.Stojamoji ir registracijos įmokos mokamos į LSMU sąskaitą:
Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 7044
Mokėjime nurodyti įmokos kodą ir stojančiojo vardą, pavardę.
6. Priėmimo į studijų programas anglų kalba komisijos adresas ir telefonai:
A.Mickevičiaus g. 9 (I aukštas.), Kaunas, LT - 44307
Tel.: +370 37 327259
el. paštas: fstudent@lsmuni.l

