Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų priėmimo 2014 m. taisyklių 1 priedas

Klausytojų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos papildomąsias studijas taisyklės
I.

Bendroji dalis

1. Papildomosios studijos vadovaujantis „ LSMU bendrųjų reikalavimų papildomosioms studijoms aprašu“, patvirtintu LSMU Senato 2014 m. kovo 21d.
nutarimu Nr. 43-11, organizuojamos asmenims, ketinantiems studijuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto magistrantūros studijų programose, šiais atvejais:
1.1. kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms ir kurių metu studentas turi įgyti kompetencijas
būtinas sėkmingoms pasirinktos magistrantūros studijoms;
1.2. kai magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtos pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi.
2. Klausytojams, baigusiems papildomąsias studijas, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijoje stoti į magistrantūros studijų programas priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka20.
II.

Papildomųjų studijų programa

Papildomųjų studijų
programa

Veterinarinė maisto
sauga
Gyvulininkystės
technologija21

Studijų trukmė,
m.(sem.)

Apimtis kreditais
kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros studijų kryptis ir jo baigtų pirmosios pakopos
studijų kryptis priklauso tai pačiai studijų krypčių grupei, papildomųjų studijų apimtis ne
didesnė kaip 60 studijų kreditų;
kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros studijų kryptis priklauso kitai studijų krypčių
grupei nei jo baigtoji pirmos pakopos studijų kryptis, papildomųjų studijų apimtis ne
didesnė kaip 90 studijų kreditų;

3. Papildomųjų studijų forma nuolatinė (dieninis mokymosi būdas).
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1 (2 sem.)

1,5 (3 sem.)

Magistrantūros
studijų programa, į
kurią įgyjama teisė
stoti

Veterinarinė maisto
sauga
Gyvulininkystės
technologija

III. Klausytojų priėmimas į papildomąsias studijas
4. Prašymas papildomosioms studijoms pateikiamas fakulteto Priėmimo komisijai.
Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
– aukštosios mokyklos koleginių arba universitetinių studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis (priedas) (originalus parodyti, kopijas įteikti);
– pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalus parodyti, kopijas įteikti);
– 2 fotonuotraukos (3x4 cm);
– dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos);
– dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta stojamoji įmoka.
Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos Priėmimo komisijoje.
5 . Jeigu į pasirinktą papildomųjų studijų programą pretenduoja daugiau stojančiųjų, negu leidžia Universiteto galimybės užtikrinti studijų kokybę, tai priėmimas
vyksta pagal konkursinę eilę, sudarytą studijuotų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio mažėjimo tvarka.
6. Priėmimo vykdymas
Datos ir terminai
NL
2014-06-25 iki 2014-07-10 iki 16.00 val.
2014-07-11 iki 13.00 val.
2014-07-17 10.00 val.
2014-07-21 iki 16.00 val.
2014-08-21 10.00 val.

Priėmimo procedūros
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarties pasirašymas
LSMU Priėmimo komisijos posėdis

III.

Stojamoji studijų įmoka

7.Stojamoji klausytojo įmoka22 – 30 Lt.
8. Sąskaitos rekvizitai :
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas 6111
8.1. Nuo stojamosios įmokos mokesčio atleidžiami:
8.1.1 asmenys neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
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8.1.2 asmenys gimusieji 1989 metais arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai;
8.1.3 asmenys, kurių darbingumo lygis iki 45 %. Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio
kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
8.2. Priėmus kvietimą ir pasirašius studijų sutartį, stojamoji įmoka negrąžinama.
9. Vieno kredito kaina23 – 80,00 litų (23,17 EUR).

IV.

Adresai ir telefonai

LSMU VA adresas: Tilžės g. 18, LT-47181, Kaunas
Prašymai ir kiti dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 16 valandos LSMU Priėmimo komisijoje.
Tel. (8-37) 36 19 02, faksas (8-37)36 24 17, el. paštas: komisija@lva.lt;
Priėmimo komisijos puslapis internete http://www.lsmuni.lt nuoroda: stojantiesiems

V.

Kita informacija

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