II. PRIĖMIMAS Į STUDIJŲ PROGRAMAS LIETUVIŲ KALBA
PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISOSIOS STUDIJOS

1. Studijų programos.
Valstybinis
kodas

Studijų programa

1

2

Mokymosi forma ir
trukmė (m)
NL
3

I
4

Suteikiama kvalifikacija
5
MEDICINOS AKADEMIJA
MEDICINOS FAKULTETAS

601A 30002
612C 43001

Medicina
Medicininė ir
veterinarinė genetika

6
3,5

–
–

Medicinos magistras, gydytojas
Medicininės ir veterinarinės genetikos
bakalauras

612C 74001

Medicininė ir
veterinarinė biochemija

3,5

–

601A 40002

Odontologija

5

–

612A 51001

Burnos higiena

4

–

Medicininės ir veterinarinės biochemijos
bakalauras
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
Odontologijos magistras, gydytojas
odontologas
Burnos prieţiūros bakalauras, burnos
higienistas
FARMACIJOS FAKULTETAS

601B 20001

Farmacija

5

–

Farmacijos magistras, vaistininkas

Pastabos
6

Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą (farmacijos profesinio bakalauro
laipsnį), nepretenduojantys į valstybės finansavimą
ir sutinkantys mokėti visą studijų kainą, priimami
atskiru konkursu1*

SLAUGOS FAKULTETAS

612B 70002

1

Slauga

4

–

Slaugos bakalauras, bendrosios praktikos
slaugytojas
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2

Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį
biomedicinos mokslų srities slaugos krypties
išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją, nepretenduojantys į
valstybės finansavimą ir sutinkantys mokėti visą
studijų kainą, priimami atskiru konkursu1*

612B 72001

Akušerija

4

–

612B 31002
612B 32002

Kineziterapija
Ergoterapija

4
4

–
–

612A 60003
612S 10007
612L 51001

Visuomenės sveikata
Sveikatos psichologija
Socialinis darbas
medicinoje

4
4
4

Slaugos bakalauras, akušeris

Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį
biomedicinos mokslų srities slaugos krypties
išsilavinimą ir akušerio profesinę kvalifikaciją,
nepretenduojantys į valstybės finansavimą ir
sutinkantys mokėti visą studijų kainą, priimami
atskiru konkursu1*

Reabilitacijos bakalauras, kineziterapeutas
Reabilitacijos bakalauras, ergoterapeutas
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
–
Visuomenės sveikatos bakalauras
–
Psichologijos bakalauras
–
Socialinio darbo bakalauras, socialinis
darbuotojas
VETERINARIJOS AKADEMIJA
VETERINARIJOS FAKULTETAS

601D 20001
612A 64001
612D 61001
612D 73001

Veterinarinė medicina
Veterinarinė maisto
sauga
Maisto mokslas
Gyvulininkystės
technologija

5,5

–

Veterinarinės medicinos magistras,
veterinarijos gydytojas

4

6

Visuomenės sveikatos bakalauras

3,5
4

5
Maisto mokslų bakalauras
GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
6

Ţemės ūkio mokslų bakalauras

Specializacijos: gyvūninės produkcijos gamyba,
kinologija, ţirgininkystė, akvakultūra
Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis arba neakivaizdinis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos (neakivaizdinis mokymosi būdas)
612D 91001

Gyvūnų mokslas

3,5

5

Gyvūnų mokslų bakalauras

*Įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.
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2. Konkursinių eilių sudarymo principai.
2.1. Konkursinio balo sandara. Konkursinio balo sandara asmenims, bendruoju priėmimu stojantiems į nuolatinės ir ištęstinės formos studijų programas

Aukštoji
mokykla

MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
VA
MA
MA
MA
MA
VA
VA
VA
VA

Prašyme
nurodomas
kodas ir studijų
forma

Brandos
egzaminas
Studijų programos arba programų grupės
Pirmas
dalykas

0724 (NL)
0708 (NL)
0738 (NL)
0727 (NL)
0742 (NL)
0716 (NL)
0741 (NL)
0722 (NL;I)
0730 (NL)
0715 (NL)
0720 (NL)
0755 (NL)
0739 (NL)
0750 (NL;I)
0718 (NL;I)
0749 (NL;I)

Medicina
Medicininė ir veterinarinė biochemija
Medicininė ir veterinarinė genetika
Odontologija
Burnos higiena
Farmacija
Visuomenės sveikata
Veterinarinė maisto sauga
Slauga
Ergoterapija
Kineziterapija
Akušerija
Veterinarinė medicina
Maisto mokslas
Gyvulininkystės technologija
Gyvūnų mokslas

biologija

Svertinis
koeficien
tas

0,4

Brandos
egzaminas arba
metinis dalyko
paţymys

Svertinis
koeficien
tas

Brandos
egzaminas arba
metinis dalyko
paţymys

Antras dalykas

Trečias dalykas

chemija
arba
matematika

istorija /
geografija/
informacinės
technologijos /
fizika / chemija
/ biologija /
matematika /
uţsienio kalba

0,2

Brandos
egzaminas
Svertinis
koeficien
tas

0,2

Lietuvių
kalbos ir
literatūros
svertinis
koeficientas

0,2

geografija /
uţsienio kalba /
biologija
informacinės
MA
0506 (NL)
Sveikatos psichologija
0,2
matematika
0,4
0,2
0,2
technologijos /
istorija
matematika
geografija /
arba
uţsienio kalba /
istorija
MA
0522 (NL)
Socialinis darbas medicinoje
0,4
0,2
0,2
0,2
informacinės
informacinės
technologijos
technologijos
arba matematika
Jeigu asmuo nėra laikęs studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų dalykų valstybinių brandos egzaminų, vietoj nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo imamas į
brandos atestatą įrašytas atitinkamo dalyko metinis pažymys (vietoj metinio pažymio, asmeniui pageidaujant, gali būti imamas mokyklinio brandos egzamino įvertinimas),išskyrus
asmenis, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“. Netaikoma pirmajam dalykui, turinčiam didžiausią svertinį koeficientą ir lietuvių kalbai ir
literatūrai. Trečias dalykas neturi sutapti su pirmuoju ir antruoju.

MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija
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2.2. Priėmimas į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka (LR švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V-90 „Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašas).
2.2.1. Asmuo, pretenduojantis į tikslinio finansavimo studijų vietą, privalo dalyvauti bendrajame priėmime.
2.2.2. Pretendentų konkursiniai balai apskaičiuojami pagal geriausiųjų eilės sudarymo kriterijus, eilė sudaroma maţėjančių balų tvarka.
2.2.3. Į studijų programos tiksliniu būdu valstybės finansuojamas vietas priimama konkurso tvarka po pagrindinio priėmimo rezultatų paskelbimo.
2.2.4. Atsiţvelgiant į tikslinio finansavimo skirtų vietų skaičių studijų programoje*, atrenkami asmenys, kurie gali būti pakviesti į tikslinio finansavimo vietas.
2.2.5. Jeigu asmenį tenkina tiksliniu būdu valstybės finansuojama vieta, tada jis su universitetu ir darbdaviu pasirašo Studijų tikslinio finansavimo sutartį.
2.2.6. Universitete likus nepanaudotų valstybės tiksliniu būdu finansuojamų studijų vietų, joms skirtos lėšos paskirstomos per papildomą priėmimą pagal
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašą.
*Tiksliniu būdu valstybės finansuojamų vietų skaičius tvirtinamas Švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
2.3. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių perskaičiavimas.
Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų paţymiai ir metiniai paţymiai perskaičiuojami pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V68 patvirtintą „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašą“
2.3.1. Konkursinio balo formulė, papildomi balai.
Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
I

KB= (EP1 ∙ EK1) +(EP2 ∙ EK2) +(EP3 ∙ EK3) +(BP ∙ BK) +

 PB
i 1

i

;

KB– konkursinis balas;
EP1 – pirmasis dalykas - brandos egzamino paţymys;
EK1 – pirmojo dalyko svertinis koeficientas;
EP2 – antrasis dalykas - brandos egzamino arba metinis dalyko paţymys;
EK2 – antrojo dalyko svertinis koeficientas;
EP3 – trečiasis dalykas - brandos egzamino arba metinis dalyko paţymys;
EK3 – trečiojo dalyko svertinis koeficientas;
BP– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino paţymys;
BK– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino svertinis koeficientas;
PBi– i-jo papildomo balo reikšmė;
2.3.2. Papildomi balai
Pridedami pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-68 patvirtintą „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės
sudarymo 2014 metais tvarkos aprašą“
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2.4. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.
Bendrojo priėmimo metu, jei pasiekimų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę prioriteto maţėjimo tvarka turi tas asmuo,
kurio:
 brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė,
 brandos egzamino, turinčio didţiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis;
3. Priėmimo vykdymas
3.1. Bendrojo priėmimo etapus ir datas ţr. www.lamabpo.lt „2014 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos“
3.2.

Po bendrojo priėmimo likusios laisvos mokamos vietos bus skelbiamos rugpjūčio 11 d. iki 16.00 val..
Pakartotinis papildomas LSMU priėmimas vykdomas rugpjūčio 12 –13 d.d. nuo 9.00 iki 16.00 val. Prašymai dalyvauti LSMU papildomame priėmime
pateikiami asmeniškai LSMU Priėmimo komisijai.
Konkursinės eilės skelbiamos rugpjūčio 14 d. iki 12.00 val. LSMU Priėmimo komisijoje. Pakartotiniame papildomame priėmime gali dalyvauti tik
asmenys, dalyvavę pagrindiniame priėmime.

3.3. LSMU Akademijų fakultetų priėmimo komisijų posėdţiai vyks rugpjūčio 18 d. (dalyvaujančių pakartotiniame papildomame priėmime dalyvavimas
būtinas).
Universiteto priėmimo komisijos posėdis vyks rugpjūčio 21 d. 10.00 val.
4. Reikalingi dokumentai
Bendro priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys arba jų įgalioti (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų
sutartį su Universitetu LAMA BPO nurodytais terminais. Universitete vykdomo priėmimo sutarčių pasirašymo datos nurodytos II skyriaus 6 punkte, III
skyriaus 3 punkte.
Pasirašant sutartį, pakviestieji privalo pateikti originalius dokumentus (parodyti). Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos Priėmimo komisijoje.
Pristatytos notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąţinamos.
– paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija;
– brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijos;
– dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
– registravimo įmokos 120 Lt, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitas arba dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;
– 3 foto nuotraukos 3x 4;
5. Registravimo įmoka stojantiems (dalyvaujantiems bendrajame priėmime)
* Registravimo įmoka2 – 120 Lt
Sąskaitos rekvizitai:
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas 6171
2

Registravimo įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2014 m. balandţio 11 d. nutarimu Nr. 2-3
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5.1. Nuo registravimo įmokos atleidţiami:
5.1.1 asmenys neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
5.1.2 asmenys gimusieji 1989 metais arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai;
5.1.3 asmenys, kuriems nustatytas iki 45 % darbingumo lygis. Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos
mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
5.2. Priėmus kvietimą ir pasirašius studijų sutartį, registravimo įmoka negrąţinama.
6. Priėmimo vykdymas atskiru konkursu į Medicinos akademijos pirmosios pakopos Slaugos, Akušerijos studijų programas ir vientisąsias Farmacijos
studijas farmakotechnikams3
Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
SF

FF

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

nuo 2014-07-21 iki 2014-08-07

nuo 2014-06-30 iki 2014-07-10

Pageidavimų prašymuose koregavimas

nuo 2014-07-21 iki 2014-08-07

nuo 2014-06-30 iki 2014-07-10

Dokumentų registravimas

nuo 2014-07-21 iki 2014-08-07

nuo 2014-06-30 iki2014-07-10

Konkursinių balų skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų skelbimas
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas

2014-08-08
2014-08-08
2014-08-08
2014-08-08

2014-07-11-10 val.
2014-07-11 11 val.
2014-07-11- 12 val.
2014-07-11 13 val.

Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas, sutarčių
pasirašymas
Informacija apie likusias laisvas vietas

iki 2014-08-18 9 val.

2014-08-18 9 val.

2014-08-18 11 val.

2014-08-18 11 val.

Prašymų dalyvauti papildomame konkurse priėmimas

2014-08-18 iki 12 val.

2014-08-18 iki 12 val.

Dalyvaujančių papildomame priėmime konkursinių balų
skelbimas
Dalyvavusių papildomame konkurse dokumentų
priėmimas, sutarčių pasirašymas
Fakultetų priėmimo komisijų posėdţiai

2014-08-18 12val.

2014-08-18 12 val.

2014-08-18 12val.

2014-08-18 12 val.

2014-08-18 14 val.

2014-08-21 10 val.

Priėmimo komisijos posėdis

2014-08-21 10 val.

10 val.
11 val.
12 val.
13 val.

Santrumpos: SF – nuolatinės formos (neakiviaizdinės) slaugos ir akušerijos studijos turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą,
FF– vientisosios nuolatinės formos farmacijos studijos farmakotechnikams.

Pastaba: apie reikalingumą dalyvauti fakulteto komisijos posėdyje nurodoma priėmimo procedūros metu.
3

Priėmimas vykdomas LSMU Medicinos akademijoje
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6.1. Konkursinio balo sandara asmenims, atskiru konkursu Medicinos akademijoje (MA) stojantiems į nuolatinės formos Slaugos, Akušerijos studijų
programas, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir vientisąsias Farmacijos studijas farmakotechnikams 4
Aukštoji
mokykla

Studijų programos arba
programų grupės

1
MA

Slauga5

2

MA

Farmacija6

MA

Akušerija7

Mokomųjų dalykų metinių
paţymių svertiniai koeficientai

Mokomieji dalykai
3
Kolegijos diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
paţymių vidurkis
Kolegijos diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
paţymių vidurkis
Kolegijos diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
paţymių vidurkis

4
1
1
1

6.2. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.
LSMU MA vykdomo priėmimo metu surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybė teikiama:
 turintiems didesnį darbo staţą pagal specialybę stojant į nuolatinės formos (neakivaizdines) Slaugos ir Akušerijos studijų programas;
 turintiems didesnį farmakotechniko darbo staţą, stojant į vientisąsias nuolatinės formos Farmacijos studijas farmakotechnikams;
 turintiems farmakotechniko praktikos licenciją stojant į vientisąsias nuolatinės formos Farmacijos studijas farmakotechnikams.

4

Priėmimas vykdomas LSMU Medicinos akademijoje
Nuolatinės formos (neakivaizdinės) slaugos studijos turintiems aukštąjį neuniversitetinį biomedicinos mokslų srities slaugos krypties išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją.
6
Vientisosios nuolatinės formos farmacijos studijos asmenims, baigusiems Kauno kolegijos medicinos ir socialinių mokslų studijų centro farmakotechnikos neuniversitetines studijas.
7
Nuolatinės formos (neakivaizdinės) akušerijos studijos turintiems aukštąjį neuniversitetinį biomedicinos mokslų srities slaugos krypties išsilavinimą ir akušerio profesinę kvalifikaciją.
5
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6.3. Reikalingi dokumentai stojant atskiru konkursu LSMU

Pateikiant prašymą

Registruojant dokumentus
1

2

Pagrindiniai dokumentai. Stojant atskiru konkursu į nuolatinės formos Slaugos ir Akušerijos studijų programas, turintiems aukštąjį
neuniversitetinį išsilavinimą
 Prašymas (gauna priėmimo komisijoje)
 diplomas ir jo priedas arba priedėlis (toliau – priedas)
(parodomi);
 3 fotonuotraukos (3x4);
 papildomi dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas
 stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija
(parodomi);
arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę
 išvardintų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos
nemokėti stojamosios studijų įmokos;
(įteikiamos).
 pasas arba asmens tapatybės kortelė.
Pateiktų originalių dokumentų kopijos
daromos Priėmimo komisijoje.
Pristatytos notaro patvirtintos dokumentų
kopijos negrąţinamos.
Pagrindiniai dokumentai. Stojant atskiru konkursu į vientisąsias Farmacijos studijas
farmakotechnikams
Pagrindiniai dokumentai.
 diplomas ir jo priedas (parodomi)
 prašymas (gauna priėmimo komisijoje)
 papildomi dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas
 3 fotonuotraukos (3x4);
(parodomi);
 stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija
 išvardintų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos
arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę
(įteikiamos).
nemokėti stojamosios studijų įmokos;
Pateiktų originalių dokumentų kopijos
daromos Priėmimo komisijoje.
 pasas arba asmens tapatybės kortelė;
Pristatytos notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąţinamos.
 santuokos liudijimo kopija, jeigu ne visi dokumentai
pateikti ta pačia pavarde;
 farmakotechniko diplomo ir jo priedo originalai ir kopijos;
 valstybinio socialinio draudimo paţymėjimo arba paţymos
iš darbovietės kopija – reikalinga staţui įvertinti

Pastaba. Asmenys, turintys mokėti visą studijų kainą, studijų įmoką turi įmokėti iki spalio 25 d.
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7. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai.
Stojant atskiru konkursu į nuolatinės formos neakivaizdiniu būdu vykdomas Slaugos bei Akušerijos studijų programas, turintiems aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą ir į vientisąsias nuolatinės formos Farmacijos studijas farmakotechnikams stojamoji studijų įmoka8 – 0,5 BSI (t.y. 65,00 Lt)
Stojant į nuolatinės formos neakivaizdiniu būdu vykdomas Slaugos ir Akušerijos studijų programas, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą:
Sąskaitos rekvizitai:
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas 6141
Stojant į vientisąsias nuolatinės formos Farmacijos studijas farmakotechnikams:
Sąskaitos rekvizitai:
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas 6131

7.1. Nuo stojamosios įmokos atleidţiami:
7.1.1 asmenys neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
7.1.2 asmenys gimusieji 1989 metais arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai;
7.1.3 asmenys, kuriems nustatytas iki 45 % darbingumo lygis. Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos
mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
7.2. Priėmus kvietimą ir pasirašius studijų sutartį, stojamoji įmoka negrąţinama.
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8. Metinė studijų kaina 9
Asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose, studijų kaina atitinka norminę studijų kainą (LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m.
lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-1166)
Metinė studijų kaina asmenims, pageidaujantiems studijuoti savo lėšomis lietuvių kalba.

Vientisosios studijos
2014 m. priėmimo metinė
studijų kaina (litais)
Akademija

MA
MA
MA
VA

KRYPTIS
(Programų grupė)
MEDICINA
ODONTOLOGIJA
FARMACIJA (Biomedicinos
mokslai)
VETERINARINĖ MEDICINA

STUDIJŲ PROGRAMA

2014 m. priėmimo metinė
studijų kaina (eurais)
I-IV kursas
V-VI
(eurais)
kursas
(eurais)

I-IV kursas
(litais)

V-VI
kursas
(litais)

Medicina (NL)
Odontologija (NL)

10140
12320

13560
15740

2937
3568

3927
4559

Farmacija (NL)

8470

11890

2453

3444

9137

12553

2646

3636

Veterinarinė medicina (NL)

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos

Pirmosios pakopos studijos
Akademija
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
9

KRYPTIS
(Programų grupė)
SLAUGA
SLAUGA
SLAUGA
SLAUGA
REABILITACIJA
REABILITACIJA
GENETIKA
GYVYBĖS MOKSLAI
VISUOMENĖS SVEIKATA (biomedicinos
mokslai)

2014 m.
priėmimo metinė
studijų kaina
(litais)

2014 m.
priėmimo
metinė studijų
kaina (eurais)

Slauga (NL)
Slauga (NL: neakivaizdinis būdas)
Akušerija (NL)
Akušerija (NL: neakivaizdinis būdas)
Ergoterapija (NL)
Kineziterapija (NL)
Medicininė ir veterinarinė genetika
Medicininė ir veterinarinė biochemija

5248
5248
5248
5248
5248
5248
7638
7638

1520
1520
1520
1520
1520
1520
2212
2212

Visuomenės sveikata (NL)

7638

2212

STUDIJŲ PROGRAMA
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MA
MA
MA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

SOCIALINIS DARBAS (socialinių mokslų studijų
kryptys)
PSICHOLOGIJA
(socialinių mokslų studijų kryptys)
BURNOS PRIEŢIŪRA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA (biomedicinos
mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA (biomedicinos
mokslai)
ŢEMĖS ŪKIO MOKSLAI
(biomedicinos mokslai)
ŢEMĖS ŪKIO MOKSLAI
(biomedicinos mokslai)
ŢEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA (biomedicinos
mokslai)
ŢEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA (biomedicinos
mokslai)
ŢEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA (biomedicinos
mokslai)
ŢEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA (biomedicinos
mokslai)

Socialinis darbas medicinoje (NL)

3892

1127

Sveikatos psichologija (NL)

7638

2212

Burnos higiena (NL)

7638

2212

Veterinarinė maisto sauga (NL)

7638

2212

Veterinarinė maisto sauga (I:
neakivaizdinis mokymosi būdas)

5092

1475

Gyvulininkystės technologija (NL)

4290

1242

Gyvulininkystės technologija (I:
neakivaizdinis mokymosi būdas)

2860

828

Maisto mokslas (NL)

7638

2212

Maisto mokslas (I: neakivaizdinis
mokymosi būdas)

5092

1475

Gyvūnų mokslas (NL)

7638

2212

Gyvūnų mokslas (I: neakivaizdinis
mokymosi būdas)

5092

1475

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis arba neakivaizdinis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos (neakivaizdinis mokymosi būdas)
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9. Atvirų durų diena ir studijų mugės
Fakultetas arba padalinys
Visi fakultetai
Visi fakultetai
Visi fakultetai

Adresas
Perkūno al. 5, Kaunas
Laisvės pr. 5, Vilnius
Tilţės g. 18, Kaunas

Patalpa
Kauno sporto halė
Litexpo
Didţioji salė

Data
Įvyko
Įvyko
2014-03-21

Laikas
10 val.
10 val.
11 val.

10. Priėmimo komisijos adresai ir telefonai.
LSMU Priėmimo komisija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Veterinarijos akademija, Tilţės g.18, LT-47181 Kaunas; tel. (8–37) - 36 19 02, (8-37)- 32 72 08, faksas (8–37) 36 24
17, mob. tel. 8686 10217, el. paštas komisija@lva.lt www.lsmuni.lt
Stojantiems atskiru konkursu į nuolatinės formos neakivaizdiniu būdu vykdomas Slaugos, Akušerijos studijų programas, turintiems aukštąjį
neuniversitetinį išsilavinimą: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos akademija, Slaugos fakulteto dekanatas - 34 kabinetas, II a., M. Jankaus 2,
LT-44307 Kaunas. Tel. ( 837) 327234, faksas: (8-37) – 220733, el.paštas slauga.ns@gmail.com, tinklalapis: http://www.lsmuni.lt
Stojantiems į vientisąsias Farmacijos studijas farmakotechikams: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos akademija Farmacijos fakultetas –230
kabinetas, II a., Eivenių g. 4, LT- 50009 Kaunas, tel. (8-37) 327248, el. paštas farmacijos.fakultetas@med.kmu.lt

11. Kita informacija.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
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