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Motyvacijos pokalbio organizavimo tvarka
1. Kiekviena profilinė klinika (katedra), atsakinga už konkrečią rezidentūros studijų programą,
organizuoja motyvacijos pokalbius pagal šią tvarką ir kriterijus.
2. Maksimali motyvacinio pokalbio vertinimo balų suma lygi 5 balams. Pretendentas surinkęs 0,5
ir mažiau balų yra nemotyvuojamas ir konkurse į rezidentūros studijų programą nedalyvauja.
3. Žemiau pateikiamos motyvacijos pokalbio metu vertinamos veiklos (vertinimo kriterijai):
Vertinama veikla*
Mokslinė veikla
Pvz., pranešėjas pasirenkamos specialybės SMD konferencijos metu;
pranešimas pasirenkamos specialybės SMD konferencijos metu
laimėjo prizinę vietą visų specialybių ar tarptautinėje SMD konferencijoje;
bendraautorius mokslinio straipsnio specialybės tematika
recenzuojamame žurnale Lietuvoje (pirmi 6 autoriai);
bendraautorius mokslinio straipsnio specialybės tematika
recenzuojamame žurnale užsienyje (pirmi 6 autoriai);
kita.
Praktinė veikla
Pvz., dalyvavimas specialybės mokslinėse-praktinėse konferencijose
(patvirtinta pažymėjimu);
vasaros praktika arba savanoriškas darbas studijų metu (skyriaus
vadovo patvirtinta pažyma);
darbas slaugytojo arba pagalbinio darbuotojo pareigose
specializuotame skyriuje (patvirtinta pažyma iš darbovietės);
specialybės gydytojų rekomendacijos studijuoti specialybę;
kita.
Asmeninės savybės
Pvz., bendravimo įgūdžiai, orientacija, intelektas, temperamentas,
laikysena, motyvacijos laiško struktūra, turinys, klaidos, ir pan.

Maksimalus
suminis balas
iki 0,5

iki 1,5

iki 3,0

*Vertinamose veiklose vartojamos sąvokos ir terminai pritaikyti stojantiesiems į Medicinos krypties rezidentūros
studijų programas. Sąvokos ir terminai gali būti pakeisti jas pritaikant atitinkamai stojantiesiems į Odontologijos ir
Veterinarinės medicinos krypčių rezidentūros studijų programas.

4. Profilinė klinika (katedra) supažindina pretendentus su motyvacinio pokalbio vertinimo tvarka,
kriterijais ir motyvacinio pokalbio rezultatais.
5. Visi atvykstantieji į motyvacijos pokalbį privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
su nuotrauka ir laisva forma parašytą motyvacinį laišką. Motyvacinis laiškas įteikiamas
Motyvacijos pokalbio komisijai užsiregistravus pokalbiui.
6. Motyvacijos pokalbiai organizuojami iki prašymų pateikimo studijuoti specialybės
rezidentūroje.
7. Motyvacijos pokalbių vieta ir laikas, suderinus su profilinėmis klinikomis (katedromis),
skelbiami LSMU tinklalapyje, kaip tai numatyta Priėmimo taisyklėse.
8. Dalyvaujančiųjų motyvacijos pokalbyje registracija vyksta motyvacijos pokalbio dieną
profilinėje klinikoje (katedroje) per LSMU studijų informacinę sistemą (SIS).

9. Motyvacijos pokalbyje dalyvavusiųjų žiniaraštis su motyvacijos pokalbio vertinimais turi būti
patvirtintas Motyvacijos pokalbio komisijos pirmininko ir pateiktas Podiplominių studijų
centrui iki sekančios dienos 12 val.
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