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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ BENDRŲJŲ
REIKALAVIMŲ APRAŠAS
I.

Bendrosios nuostatos

1. Ši tvarka nustato Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) priėmimo į papildomąsias
studijas, jų organizavimo ir vykdymo bei įskaitymo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Ţin., 2009, Nr. 54-2140);
2.2 Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birţelio 30 d. nutarimu Nr. XI-973 (2 priedėlis)
patvirtintu „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statutu“;
2.3 LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 8 d įsakymu Nr. V-231 „Dėl švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. birţelio 3 d. įsakymo Nr. V-826 „Dėl magistrantūros studijų
programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
2.4 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų
reglamentu (patvirtintu LSMU Senate 2013 m. birţelio 7 d. nutarimu Nr. 32-03);
2.5 Studijų rezultatų įskaitymo Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarka (patvirtinta LSMU
Senato 2011 m. geguţės 27 d. nutarimu Nr.9-08);
2.6 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatai (patvirtinti LSMU
Senato 2012 m. gruodţio 14 d. nutarimu Nr. 25-08).
3. Papildomosios studijos organizuojamos asmenims, ketinantiems studijuoti magistrantūros studijų
programose, šiais atvejais:
3.1 kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros
studijoms ir kurių metu studentas turi įgyti kompetencijas būtinas sėkmingoms pasirinktos
magistrantūros studijoms;
3.2 kai baigta pirmosios pakopos universitetinių studijų programos kryptis nesutampa su
pageidaujama studijuoti magistrantūros studijų kryptimi ir reikalinga įgyti papildomų
kompetencijų sėkmingoms magistrantūros studijoms.
4. Papildomųjų studijų metu studijuojami pirmosios pakopos studijų krypties pagrindiniai privalomi
dalykai, kurių asmuo nėra studijavęs.
5. Kai ketinančio stoti pasirinkta magistrantūros studijų kryptis ir jo baigtų pirmosios pakopos studijų
kryptis priklauso tai pačiai studijų krypčių grupei, papildomųjų studijų apimtis turi būti ne didesnė
kaip 60 studijų kreditų.
6. Kai ketinančio stoti pasirinkta magistrantūros studijų kryptis priklauso kitai studijų krypčių grupei
nei jo baigtoji pirmosios pakopos studijų kryptis, papildomųjų studijų apimtis turi būti ne didesnė
kaip 90 studijų kreditų.
7. Jei ketinančiam studijuoti magistrantūros studijų programoje asmeniui trūksta daugiau kompetencijų
nei gali suteikti papildomos studijos, jis turi tas kompetencijas įgyti studijuodamas pagal
universitetinių pirmosios pakopos studijų programą.
8. Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis. Studijų mokestis skaičiuojamas uţ kiekvieną
individualiojo studijų plano modulio studijų kreditą, kurio kainą tvirtina LSMU Taryba, tvirtindama
Priėmimo į LSMU taisykles kiekvienais metais.
9. Papildomųjų studijų klausytojas neturi studento statuso, tačiau jam suteikiama teisė naudotis LSMU
studijų informacine sistema, intranetu, bevieliu internetu, kompiuterinėmis darbo vietomis bei
LSMU biblioteka.
10. Visos šiame apraše esančios sąvokos, vartojamos taip, kaip apibrėţia Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijų įstatymas.
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II.

Klausytojų priėmimo į papildomąsias studijas tvarka

11. Priėmimą į papildomąsias studijas vykdo fakultetų priėmimo komisijos pagal Senate patvirtintas
Priėmimo į LSMU taisykles.
12. Į papildomąsias studijas priimami asmenys,
įgiję profesinio bakalauro, bakalauro, jiems
prilyginamą kvalifikacinį laipsnį, baigę kolegines arba universitetines studijas.
13. Priėmimas į papildomąsias studijas vykdomas konkurso tvarka – konkursinį balą sudaro bakalauro
ar profesinio bakalauro (ar jiems prilyginto kvalifikacinio laipsnio) diplomo priedėlyje įrašytų
dalykų įvertinimų vidurkio ir profesijos kvalifikacinio egzamino ir/ar baigiamojo darbo įvertinimo
suma.
14. Konkursinė eilė sudaroma maţėjančių balų tvarka.
15. Surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė teikiama asmenims:
15.1kurių profesijos kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo įvertinimas aukštesnis;
15.2. turintiems didesnį darbo staţą.
16. Pakviestaisiais laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai eilėje ir kurie patenka
į LSMU nustatytą vietų skaičių.
17. Pakviestieji į papildomąsias studijas priimami Rektoriaus įsakymu, pasirašant su priimtaisiais
klausytojo studijų sutartį.
18. Nesusidarius programoje numatytai asmenų grupei (skaičius tvirtinamas fakulteto tarybos nutarimu),
priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas.
19. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta
Priėmimo komisija.
III. Papildomųjų studijų organizavimas
20. Papildomųjų studijų forma ir būdas nustatomi kiekvienai studijų programai atskirai, tai paţymint
Priėmimo į LSMU taisyklėse.
21. Atsiţvelgiant į ankstesnėse studijose studijuotus dalykus, konkrečios magistrantūros Studijų
programos komitetas su atsakingu uţ magistrantūros studijų programą padaliniu parengia
papildomosiose studijose studijuotinų dalykų sąrašą.
22. Kiekvienam papildomųjų studijų klausytojui yra sudaromas ir patvirtinamas individualus studijų
planas.
23. Kiekvieno priimtojo klausytojo studijuotinų dalykų sąrašas tvirtinamas dekano potvarkiu.
24. Papildomųjų studijų programos dalykai studijuojami ir uţ juos atsiskaitoma kartu su pirmosios
pakopos nuolatinių studijų studentais pagal atitinkamo fakulteto (padalinio) sudarytą tvarkaraštį,
atskirais atvejais – pagal atskirą tvarkaraštį (jeigu priimama daugiau nei 20 klausytojų ir jeigu
studijos vykdomos ištęstine studijų forma).
25. Baigusiems papildomąsias studijas išduodama akademinė paţyma, kurioje nurodomi išklausyti
dalykai, jų apimtis ir įvertinimai. Akademinės paţymos formą tvirtina Rektorius.
26. Baigus papildomąsias studijas bakalauro kvalifikacinis laipsnis ar kita aukštojo mokslo
kvalifikacija nesuteikiama.
27. Baigtas papildomąsias studijas liudijanti paţyma suteikia teisę konkurso tvarka stoti į LSMU
atitinkamą magistrantūros studijų programą.
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IV. Papildomųjų studijų įskaitymas stojant į magistrantūrą
28. Papildomųjų studijų akademinėje paţymoje nurodyti išklausyti ir įvertinti dalykai stojant į
magistrantūrą vertinami tokia pačia tvarka, kaip bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo
priedėlyje nurodyti dalykai.
29. Kitose aukštosiose universitetinėse mokyklose ne pagal studijų programą studijuoti dalykai
įskaitomi, atsiţvelgiant į dalyko apimtį, turinį bei įgytas kompetencijas ir jeigu 70 proc. sutampa su
LSMU patvirtintais atitinkamos studijų programos papildomųjų studijų dalykų sąrašu. Apie kitoje
aukštojoje mokykloje ne pagal studijų programą studijuotų dalykų atitikimą LSMU patvirtintam
atitinkamos studijų programos papildomųjų studijų dalykų sąrašui kiekvienu atveju individualiai
sprendţia fakultetinė priėmimo komisija.

3

