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2013 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR VILNIAUS UNIVERSITETO
LAIPSNIO NESUTEIKIANČIAS (REZIDENTŪROS) STUDIJAS PRINCIPAI
1. Bendrojo priėmimo į rezidentūros studijas prašymai pateikiami tik internetu per priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas internetinę
stojančiųjų aptarnavimo sistemą. Prašymo forma skelbiama šios sistemos tinklalapyje (http://www.rezidentura.lt).
2. 2013, 2012 m. ir 2011 m. išduotų vientisųjų studijų diplomų ir priedėlių prie diplomų duomenys į priėmimo internetinę stojančiųjų aptarnavimo
sistemą patenka tiesiai iš universitetų duomenų bazių; vientisąsias studijas anksčiau nei 2011 m. baigę stojantieji diplomus ir priedėlius prie
diplomo turi pateikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto priėmimo į rezidentūros studijas komisijai arba Vilniaus universiteto
Doktorantūros ir rezidentūros skyriui.
3. Stojamoji studijų įmoka – 70 Lt nepriklausomai nuo pareikštų pageidavimų skaičiaus. Sąskaitos rekvizitai: Vilniaus universitetas, Įmonės
kodas 211950810, Bankas: AB “Swedbank”, sąsakaitos Nr. LT317300010095308400, Įmokos kodas 103211 Bendras priėmimas į rezidentūrą.
4. Priėmimas į medicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programas vyksta vienu metu abiejuose universitetuose.
Prašyme prioriteto tvarka galima pateikti iki 6 pageidavimų į bet kurias rezidentūros studijų programas.
5. Pagrindinio priėmimo metu galima užimti tik vieną valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą (jeigu tokia vieta buvo planuota)
vietą. Pakviestasis asmuo gali priimti pasiūlymą pasirašydamas valstybės finansuojamų arba valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų
sutartį su uviversitetu.
6. Jei po pagrindinio priėmimo etapo lieka laisvų valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, organizuojamas papildomas priėmimas.
Jame gali dalyvauti tik pagrindiniame priėmime dalyvavę asmenys:
6.1. Jeigu jau pasirašyta valstybės finansuojamų rezidentūros studijų sutartis su universitetu, papildomame priėmime dalyvauti negalima;
6.2. Jeigu pasirašyta valstybės nefinansuojamų studijų sutartis su universitetu, papildomame priėmime dalyvauti galima tik dėl valstybės
finansuojamų vietų;
6.3. Jeigu negautas arba neprimtas joks kvietimas studijuoti rezidentūroje, papildomame priėmime galima dalyvauti tiek dėl valstybės
finansuojamų, tiek dėl valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų vietų;
6.4. Papildomam priėmimui teikiamas naujas prašymas be papildomos stojamosios įmokos;
7. Jei po pagrindinio ir papildomo priėmimo etapų lieka laisvų rezidentūros studijų vietų, konkursus į šias vietas organizuoja kievienas
universitetas atskirai pagal savo priėmimo į rezidentūrą taisykles.
8. Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programas
privalomas motyvacijos įvertinimas, stojantiems į Vilniaus universitetą – motyvacijos pokalbis nėra privalomas.

9. Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos rezidentūros studijų programas privalomas klinikinės medicinos praktikos
(pirminės rezidentūros, medicinos internatūros) egzamino įvertinimas, stojantiems į Vilniaus universitetą – internatūros studijų įvertinimas,
skaičiuojant konkursinį balą, nenumatytas.
10. Konkursiniai balai skaičiuojami pagal universitetų 2013 metų priėmimo į rezidentūros studijas sąlygose nurodytas konkursinio balo formules.
11. Jeigu asmens priedėlyje prie vientisųjų studijų diplomo nėra tai rezidentūros studijų programai numatyto profilinio dalyko arba jo įvertinimo
pažymiu, jis į vidurkį neskaičiuojamas.
Priėmimo į rezidentūros studijų programas vykdymas
Priėmimo procedūros
Konkurso į rezidentūros studijas skelbimas
Prašymų dalyvauti konkurse į rezidentūros studijų programas registravimas
Motyvacijos pokalbiai (LSMU)
Apeliacijų priėmimas *(LSMU)
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas (LSMU)
Motyvacijos pokalbiai (VU )
Apeliacijų priėmimas (VU)
Apeliacijų nagrinėjimas (VU)
Konkursinių balų skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų skelbimas
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas
Informacija apie likusias laisvas vietas
Prašymų dalyvauti papildomame konkurse registravimas (likus laisvų vietų)
Dalyvaujančių papildomame priėmime kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas
Papildomo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas
Priėmimo komisijos (LSMU Rezidentūros komiteto) posėdis (stojančiųjų į likusias laisvas mokamas vietas
dalyvavimas būtinas)
*Per 1 darbo dieną po atitinkamo motyvacijos pokalbio.

Datos ir terminai
2013 m. gegužės 2 d.
2013 m. birželio 1 d. - 25 d.(imtinai)
2013 m. gegužės 3 d. - birželio 5 d.
2013 m. gegužės 4 d. - birželio 6 d.
2013 m. birželio 7 d. 14 val.
2013 m. birželio 3 - 12 d.
2013m. birželio 12 d. iki 16 val.
2013 m. birželio 13 d. iki 14 val.
2013 m. birželio 27 d. 13 val.
2013 m. birželio 28 d. iki 14 val.
2013 m. liepos 1 d. 12 val.
2013 m. liepos 2 d. 15 val.
2013 m. liepos 2 – 4 d. iki 15 val.
2013 m. liepos 8 d. 14 val.
2013 m. liepos 8 - 9 d. iki 17 val.
2013 m. liepos 10 d. 14 val.
2013 m. liepos 10 - 11 d. iki 14 val.
2013 m. liepos 12 d. 10 val.

LAIPSNIO NESUTEIKIANČIOS STUDIJOS (REZIDENTŪRA)
1. Rezidentūros studijų programos
Krypties kodas
Rezidentūros studijų programa
Valstybinis
kodas
1
2
Medicinos kryptis
733A30097
Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija

Studijų
trukmė
(m)
NL

Suteikiama profesinė kvalifikacija

Pastabos

3

4

5

6

733A30098

Vaikų ligos ir vaikų kardiologija

6

733A300A2

Vaikų ligos ir vaikų neurologija

6

733A30053
733A300A6
733A30057
733A30070
733A30071
733A30074
733A30079
733A30082

Abdominalinė chirurgija
Chemoterapinė onkologija
Chirurgija
Kraujagyslių chirurgija
Krūtinės chirurgija
Neurochirurgija
Ortopedija ir traumatologija
Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

5
5
5
5
5
5
5
5

Skubi medicina

5

733A30089
733A30090
733A30091
733A30099
733A30094

Širdies chirurgija
Urologija
Vaikų chirurgija
Vaikų ligos ir neonatologija
Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija

5
5
5
5
5

733A30095

Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija

5

Vaikų ligų gydytojas ir vaikų intensyviosios
terapijos gydytojas
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų
kardiologas
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų
neurologas
Abdominalinės chirurgijos gydytojas
Gydytojas onkologas chemoterapeutas
Gydytojas chirurgas
Gydytojas kraujagyslių chirurgas
Gydytojas krūtinės chirurgas
Gydytojas neurochirurgas
Gydytojas ortopedas traumatologas
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojas
Skubios medicinos gydytojas
Gydytojas širdies chirurgas
Gydytojas urologas
Gydytojas vaikų chirurgas
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas neonatologas
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų
endokrinologas
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų

Jeigu programa bus registruota ir
bus skirtos rezidentūros studijų
vietos

733A30096

Vaikų ligos ir vaikų hematologija

5

733A300A3

Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija

5

733A300A1

Vaikų ligos ir vaikų nefrologija

5

733A300A4
733A300A5
733A30054
733A30055
733A30056
733A30058
733A30059
733A30061
733A30063
733A30064
733A30065
733A30066
733A30067
733A30068
733A30072
733A30073
733A30075
733A30078
733A30081
733A30083
733A30084
733A30085
733A30086
733A30092
733A30093
733A30060
733A30062

Veido ir žandikaulių chirurgija
Vidaus ligos
Akušerija ir ginekologija
Alergologija ir klinikinė imunologija
Anesteziologija ir reanimatologija
Darbo medicina
Dermatovenerologija
Endokrinologija
Gastroenterologija
Genetika
Geriatrija
Hematologija
Infekcinės ligos
Kardiologija
Laboratorinė medicina
Nefrologija
Neurologija
Radioterapinė onkologija
Patologija
Psichiatrija
Pulmonologija
Radiologija
Reumatologija
Vaikų ir paauglių psichiatrija
Vaikų ligos
Dietologija
Fizinė medicina ir reabilitacija

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

gastroenterologas
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų
hematologas
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų
pulmonologas
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų
nefrologas
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas akušeris ginekologas
Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas
Gydytojas anesteziologas reanimatologas
Darbo medicinos gydytojas
Gydytojas dermatovenerologas
Gydytojas endokrinologas
Gydytojas gastroenterologas
Gydytojas genetikas
Gydytojas geriatras
Gydytojas hematologas
Infekcinių ligų gydytojas
Gydytojas kardiologas
Laboratorinės medicinos gydytojas
Gydytojas nefrologas
Gydytojas neurologas
Gydytojas onkologas radioterapeutas
Gydytojas patologas
Gydytojas psichiatras
Gydytojas pulmonologas
Gydytojas radiologas
Gydytojas reumatologas
Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
Vaikų ligų gydytojas
Gydytojas dietologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

733A30069
Klinikinė toksikologija
733A30076
Oftalmologija
733A30080
Otorinolaringologija
733A30087
Sporto medicina
733A30088
Šeimos medicina
Odontologijos kryptis
733A40008
Burnos chirurgija
733A40009
Endodontologija
733A40010
Ortodontija
733A40011
Ortopedinė odontologija
733A40012
Periodontologija
733A40013
Vaikų odontologija
Veterinarinės medicinos kryptis

733D20001
733D20002
733D20003
733D20004
733D20005
733D20006
733D20007
733D20008
733D20009
733D20010
733D20011

Veterinarinė chirurgija
Gyvūninių produktų veterinarinė sanitarija
Veterinarinė parazitologija
Veterinarinė virusologija
Veterinarinė mikrobiologija
Veterinarinė patologija
Veterinarinė akušerija ir ginekologija
Veterinarinė klinikinė hematologija ir
toksikologija
Veterinarinė epidemiologija
Veterinarinė genetika
Veterinarinė neužkrečiamųjų ligų terapija

3
3
3
3
3

Klinikinės toksikologijos gydytojas
Gydytojas oftalmologas
Gydytojas otorinolaringologas
Sporto medicinos gydytojas
Šeimos medicinos gydytojas

3
3
3
3
3
3

Gydytojas burnos chirurgas
Gydytojas endodontologas
Gydytojas ortodontas
Gydytojas odontologas ortopedas
Gydytojas periodontologas
Gydytojas vaikų odontologas

2
2
2
2
2
2
2
2

Veterinarijos gydytojas chirurgas
Veterinarinės sanitarijos gydytojas
Veterinarijos gydytojas parazitologas
Veterinarijos gydytojas virusologas
Veterinarijos gydytojas mikrobiologas
Veterinarijos gydytojas patologas
Veterinarijos gydytojas ginekologas
Veterinarijos gydytojas hematologastoksikologas
Veterinarijos gydytojas epidemiologas
Veterinarijos gydytojas genetikas
Veterinarijos gydytojas terapeutas

2
2
2

Į kurias veterinarinės medicinos
krypties rezidentūros vietas bus
skelbiamas konkursas paaiškės
kai bus priimtas atitinkamas
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas.
Visa informacija: www.lsmuni.lt

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos.

2. Konkursinių eilių sudarymo principai.
2.1. Konkursinio balo sandara.
Rezidentūros studijų programų kryptis
Medicinos kryptis

Kokio pasirengimo asmenys
priimami
Medicinos magistras, gydytojas

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Konkursinio balo formulė

Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkis, klinikinės

Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų aritmetinio vidurkio,

medicinos praktikos egzamino
įvertinimas, baigiamojo egzamino
įvertinimas, mokslinės veiklos
įvertinimas, motyvacijos pokalbio
įvertinimas
Odontologijos kryptis

Odontologijos magistras, gydytojas
odontologas

Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkis, profilinių
dalykų* įvertinimų vidurkis,
baigiamojo egzamino įvertinimas,
mokslinės veiklos įvertinimas,
motyvacijos pokalbio įvertinimas

Veterinarinės medicinos kryptis

Veterinarinės medicinos magistras,
veterinarijos gydytojas

Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkis, mokslinės veiklos
įvertinimas, motyvacijos pokalbio
balų vidurkis.

klinikinės medicinos praktikos
egzamino įvertinimo, baigiamojo
egzamino įvertinimo, mokslinės
veiklos įvertinimo (iki 2 balų),
motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki
5 balų) suma
Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų aritmetinio vidurkio,
profilinių dalykų* įvertinimų
aritmetinio vidurkio, baigiamojo
egzamino įvertinimo, mokslinės
veiklos įvertinimo (iki 2 balų),
motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki
5 balų) suma
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių,
padaugintų iš atitinkamų svertinių
koeficientų, suma:
– diplomo priedėlio be profesijos
praktinio kvalifikacinio egzamino ar
baigiamojo
darbo
įvertinimo)
pažymių
aritmetinis
vidurkis
(svertinis koeficientas 0,7)
– profesijos praktinio kvalifikacinio
egzamino ar baigiamojo darbo
pažymys (svertinis koeficientas 0,3).
mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2
balų), motyvacijos pokalbio
įvertinimo (iki 5 balų) suma

*Profiliniai dalykai, stojant į Odontologijos krypties rezidentūros studijas: Žmogaus anatomija, Burnos mikrobiologija, Dantų ir dantų lankų protezavimo
ikiklinikinis kursas, Klinikinė kariesologija, Klinikinė endodontija, Burnos chirurgija, Ortopedinė odontologija, Veido ir žandikaulių funkcinės patologijos
reabilitacija, Burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos, ortodontijos, vaikų odontologijos modulis, Burnos ertmės gleivinės ligos.

2.2. Konkursinio balo apskaičiavimo formulės
2.2.1. Stojant į Medicinos krypties rezidentūros studijų programas:
n

KB 

V
i 1

i

n

 BE  PE  PB  M ,

kur
KB – konkursinis balas;
Vi – i-ojo Diplomo priedėlyje išvardinto dalyko įvertinimas;
n – Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų, įvertintų pažymiais, skaičius;
BE – baigiamojo egzamino įvertinimas;
PE – klinikinės medicinos praktikos, (pirminės rezidentūros, medicinos internatūros ) egzamino įvertinimas;
PB – papildomas balas už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2, tvirtina LSMU studentų mokslinė draugija;
M – motyvacijos pokalbio įvertinimas (nuo 0 iki 5).
2.2.2. Stojant į Odontologijos krypties rezidentūros studijų programas:
m

n

KB 

V  PD
i 1

n

i



j 1

m

j

 BE  PB  M ,

kur
KB – konkursinis balas;
Vi – i-ojo Diplomo priedėlyje išvardinto dalyko įvertinimas;
n – Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų, įvertintų pažymiais, skaičius;
PDj – j-ojo Diplomo priedėlyje išvardinto profilinio dalyko įvertinimas;
m – Diplomo priedėlyje išvardintų profilinių dalykų, įvertintų pažymiais, skaičius;
BE – baigiamojo egzamino įvertinimas;
PB – papildomas balas už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2, tvirtina LSMU studentų mokslinė draugija;
M – motyvacijos pokalbio įvertinimas (nuo 0 iki 5).
2.2.3. Stojant į Veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programą:

k

n

KB  0,7 

 Ei
i 1

n

 0,3  KE 

M
j 1

k

j

 B,

kur
KB – konkursinis balas;
Ei – diplomo priedėlio i-tojo egzamino pažymys;
n – diplomo priedėlio egzaminų skaičius;
KE – profesijos kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo pažymys.
Papildomi balai:
Mj –motyvacijos pokalbio j-ojo komisijos nario įvertinimas 5 skalėje (motyvacijos komisijos sudėtis ne mažiau 3 asmenys )
k – motyvacijos komisijos narių skaičius
B – du balai už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2 tvirtina LSMU VA studentų mokslinė draugija).
2.3. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.
Pirmenybė teikiama turintiems didesnį balą už mokslinę veiklą.
3. Priėmimo į rezidentūros studijų programas vykdymas.
Priėmimo procedūros
Konkurso į rezidentūros studijas skelbimas
Prašymų dalyvauti konkurse į rezidentūros studijų programas registravimas
Motyvacijos pokalbiai
Apeliacijų priėmimas *
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Konkursinių balų skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų skelbimas
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas
Informacija apie likusias laisvas vietas
Prašymų dalyvauti papildomame konkurse registravimas (likus laisvų vietų)
Dalyvaujančių papildomame priėmime kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas
Papildomo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas

Datos ir terminai
NL
2013 m. gegužės 2 d.
2013 m. birželio 1 d. - 25 d.(imtinai)
2013 m. gegužės 3 d. - birželio 5 d.
2013 m. gegužės 4 d. - birželio 6 d.
2013m. birželio 7 d. 14 val.
2013 m. birželio 27 d. 13 val.
2013 m. birželio 28 d. iki 14 val.
2013 m. liepos 1 d. 12 val.
2013 m. liepos 2 d. 15 val.
2013 m. liepos 2 – 4 d. iki 15 val.
2013 m. liepos 8 d. 14 val.
2013 m. liepos 8 - 9 d. iki 17 val.
2013 m. liepos 10 d. 14 val.
2013 m. liepos 10 - 11 d. iki 14 val.

Priėmimo komisijos (LSMU Rezidentūros komiteto) posėdis (stojančiųjų į likusias laisvas mokamas vietas dalyvavimas
būtinas)
*Per 1 darbo dieną po atitinkamo motyvacijos pokalbio.

2013 m. liepos 12 d. 10 val.

Pastabos.
1. Motyvacijos pokalbiai į specialybių rezidentūros studijų programas bus organizuojami pradedant sekančia po konkurso į rezidentūros studijas paskelbimo
diena vadovaujantis motyvacijos pokalbio organizavimo tvarka :
http://lsmuni.lt/media/dynamic/files/1731/motyvacinio_pokalbio_tvarka_2013_02_15_patvirtinta.pdf
Išankstinės registracijos į motyvacijos pokalbius nėra.
Atvykstant į motyvacijos pokalbį būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.
Pretendentai į rezidentūros studijų programas gali dalyvauti ne daugiau kaip 6 motyvacijos pokalbiuose.
Motyvacijos pokalbių datos į specialybių rezidentūros studijų programas skelbiamos LSMU tinklalapyje (prieiga per http://www.lsmuni.lt).
Dalyvaujantiems papildomame priėmime gali būti organizuojami papildomi motyvacijos pokalbiai (dalyvavusiems motyvacijos pokalbyje pagrindinio
priėmimo metu bus užskaitomas gautas įvertinimas).
7. Teikiantiems prašymus dalyvauti papildomame konkurse dėl likusių vietų ir nedalyvavusiems motyvacijos pokalbyje, skaičiuojant konkursinį balą, laikoma,
kad dalyvio motyvacijos pokalbio įvertinimas yra „0“ („nulis“). Sudarant papildomo priėmimo konkursines eiles prioritetas (mažėjančia tvarka) teikiamas:
dalyvavusiems atitinkamos programos motyvaciniame pokalbyje pagrindinio priėmimo metu, dalyvavusiems atitinkamos programos motyvaciniame
pokalbyje papildomo priėmimo metu, nedalyvavusiems motyvacijos pokalbyje. Pastarieji gali užimti valstybės nefinansuojamą vietą tik tuo atveju, jeigu nėra
stojančiųjų, dalyvavusių atitinkamos rezidentūros programos motyvacijos pokalbyje.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Reikalingi dokumentai.
Žr. Bendrojo priėmimo taisykles
Įforminant priėmimą Universitetui įteikiama:
Pagrindiniai dokumentai
 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė) - parodomas;
 2 fotonuotraukos 3x4 cm.;
 Vientisųjų studijų programos baigimo diplomo kopija;
 Vientisųjų studijų baigimo diplomo priedo (priedelio) kopija
 Internatūros (pirminės rezidentūros) baigimo (profesinės kvalifikacijos) pažymėjimo kopija;
 Medicinos gydytojo arba gydytojo odontologo licencija*;
 Pažyma apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesne kaip 2 kategorija ( ne Lietuvos Respublikos piliečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje);
 Stojamosios studijų įmokos kvitas.
Papildomi dokumentai
 LSMU Studentų mokslinės draugijos pažyma apie mokslinę veiklą
*baigusiems vientisąsias studijas iki 2012 m. imtinai; baigusiems vientisąsias studijas 2013 metais, licencijas galima įteikti iki 2013 m. liepos 31 d.

5.Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka:
Stojant į rezidentūros studijų programas: nepriklausomai nuo pageidavimų skaičiaus – 70 Lt.
Sąskaitos rekvizitai:

Vilniaus universitetas,
Įmonės kodas 211950810,
Bankas: AB “Swedbank”,
Sąsakaitos Nr. LT317300010095308400,
Įmokos kodas 103211 Bendras priėmimas į rezidentūrą.
6. Metinė studijų kaina* (įsigalios patvirtinus Universiteto Tarybai)

Asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamuose vietose, studijų kaina atitinka norminę studijų kainą.
http://www.mokslas.lt/lt/mokslo_ir_studiju_sistemos_per/2013_m_priemimas_i_aukstasias
Metinė studijų kaina asmenims, pageidaujantiems studijuoti savo lėšomis

Studijų programa
MA

Medicina

MA

Odontologija

VA

Veterinarinė medicina

2013 m. studijų kaina (litais)
Be rezidento stipendijos 18043
Su rezidento stipendija
33019
Be rezidento stipendijos 20005
Su rezidento stipendija
34981
Be rezidento stipendijos 18043
Su rezidento stipendija
33019

7. Priėmimo komisijos adresas ir telefonas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių studijų centras, Eivenių g. 2 LT-50009 Kaunas, Tel.: (8-37)-326168
8. Kita informacija.

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija (Rezidentūros komitetas).

