VI. PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS IR TREČIOSIOS PAKOPOS SAVO LĖŠOMIS APMOKAMAS STUDIJAS UŢSIENIO KALBA

1. Studijų programos uţsienio kalbomis.
Lietuvių kalba siūlomos programos nurodytos LSMU studentų priėmimo 2014 m. taisyklių II– III skyriuose.
Anglų kalba siūlomos visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programa. Anglų ir rusų kalbomis siūlomos medicinos, odontologijos, farmacijos,
visuomenės sveikatos, slaugos, biologijos, biofizikos, veterinarijos, zootechnikos doktorantūrų studijų programos.
2. Studijų metinė kaina19
Antrosios pakopos ( magistrantūros) ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos uţsienio kalba bei laipsnio nesuteikiančios (rezidentūra) * studijos
ne Lietuvos Respublikos, ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės šalių piliečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje
2014 m. priėmimo metinė studijų
kaina (litais)

2014 m. priėmimo metinė studijų kaina
(eurais)

Visuomenės sveikata (magistrantūra)

13640

3940

Medicina (rezidentūra) *

34530

10 000

Odontologija (rezidentūra) *

34530

10 000

Medicina (doktorantūra)

34530

10 000

Odontologija (doktorantūra)

36010

10 430

Farmacija (doktorantūra)

31610

9155

Visuomenės sveikata (doktorantūra)

31610

9155

Slauga (doktorantūra)

31610

9155

Biologija (doktorantūra)

34530

10 000

Biofizika (doktorantūra)

34530

10 000

Veterinarija (doktorantūra)

34530

10 000

Zootechnika (doktorantūra)

31610

9155

Studijų kryptis

3. Stojant į Visuomenės sveikatos (magistrantūros) programą, pateikiami šių taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai.
4. Konkursinio balo sudarymas. Konkursinį balą sudaro diplomo priede išvardintų dalykų visų įvertinimų vidurkis.

5. Į doktorantūrą ir rezidentūrą priimama vadovaujantis bendrosiomis 2014 m. priėmimo taisyklėmis.
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37

Stojant į rezidentūrą pateikiama paţyma apie lietuvių kalbos mokėjimą antrąja kategorija (LSMU absolventams ne Lietuvos Respublikos piliečiams, uţsienio
aukštųjų mokyklų absolventams LR Vyriausybės 2003 m. gruodţio 24 d. nutarimas Nr. 1688 (Ţin., 2003, Nr. 123-5618) „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, LR Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 882 (Ţin., 2011 Nr. 92-4383) „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ papildymo).
Šalia pateikiamų dokumentų papildomai turi būti pateikiamas uţsienyje įgytos kvalifikacijos pripaţinimo dokumentas.
4. Uţsienio studentų priėmimo komisija
Pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų: Tarptautinių ryšių ir studijų centras, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas, tel.+370 37 327299; faksas: +370 37
220733; el. paštas: fstudent@lsmuni.lt, tinklalapis: http://lsmuni.lt/lt/struktura/akademiniai-padaliniai/tarptautiniu-rysiu-ir-studiju-centras/
Rezidentūros studijų: Podiplominių studijų centras, LSMU ligoninė VšĮ Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas, tel. +370 37 326168, faksas. +370 37
326901, el. paštas: rezid@med.kmu.lt, tinklapis: http://lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/podiplomines-studijos/
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