III. PRIĖMIMAS Į ANTRĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ (MAGISTRANTŪRĄ) LIETUVIŲ KALBA
1. Studijų programų sąrašas.
Aukštoji
mokykla

Valstybinis
kodas

Studijų programa

1

2

3

MA

MA

621B91002

621A60003

Studijų trukmė
Specializacija
NL

I

6

7

4

Laboratorinės
medicinos biologija

Visuomenės sveikata

Sveikatos edukologija,
Sveikatos ekologija,
Vaikų ir jaunimo
sveikata
Visuomenės sveikata ir
mityba

Suteikiama
kvalifikacija
9

2

–

Medicinos biologijos
magistras

2

–

Visuomenės
sveikatos magistras

MA

621A60004

Visuomenės sveikatos
vadyba

2

3

Visuomenės
sveikatos magistras

MA

621B70002

Klinikinė slauga

2

3

Slaugos magistras

14

Pastabos

10
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros
studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties
universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie
kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų
įskaitymą sprendţia fakulteto priėmimo komisija).
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros
studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties
universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie
kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų
įskaitymą sprendţia fakulteto priėmimo komisija).
Skirstymas į specializacijas vyksta rugsėjo mėnesį
specializacijų motyvacijos komisijose (motyvacijos
vertinimas iki 3 balų)
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros
studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties
universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie
kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų
įskaitymą sprendţia fakulteto priėmimo komisija).
Stojant į nuolatines studijas, turinčiųjų ne maţesnį kaip
vienerių metų administracinio darbo staţą asmens ar
visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigose ir jo
neturinčiųjų, priėmimas vyksta atskiru konkursu.
Asmenys, nepretenduojantys į valstybės finansavimą ir
sutinkantys mokėti visą studijų kainą, atskiru
konkursu priimami į ištęstinės formos studijas.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros
studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties
universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie
kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų
įskaitymą sprendţia fakulteto priėmimo komisija).

Fizinė medicina ir
reabilitacija
MA

621B30002

2

MA

621B30003

Sveikatinimas ir
reabilitacija fiziniais
pratimais

MA

628B90001

VA

621A64001

VA

621D73001

3

Reabilitacijos
magistras
Reabilitacijos
magistras

1,5

–

Dailės terapija

2

3

Medicinos ir
sveikatos magistras

Veterinarinė maisto
sauga

2

3

Visuomenės
sveikatos magistras

1,5

2,5

Ţemės ūkio mokslų
magistras

Gyvulininkystės
technologija
Gyvūninių išteklių
valdymas

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros
studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties
universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie
kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų
įskaitymą sprendţia fakulteto priėmimo komisija).
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros
studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties
universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie
kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų
įskaitymą sprendţia fakulteto priėmimo komisija).
Stojantysis turi pristatyti vizualinio meno asmeninių
darbų rinkinį
Asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos
pačios krypties koleginį išsilavinimą
gali dalyvauti konkurse į veterinarinės maisto saugos
magistrantūros studijas, jeigu įvykdo LSMU
patvirtintas papildomąsias studijas.
Asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos
pačios krypties koleginį išsilavinimą
gali dalyvauti konkurse į gyvulininkystės technologijos
magistrantūros studijas, jeigu įvykdo LSMU
patvirtintas papildomąsias studijas.

Gyvūnų mokslų
magistras
Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos (neakivaizdinis mokymosi būdas).
VA

621D91001

2

–

Pastaba. Įstojus į MA Visuomenės sveikatos magistrantūrą, galima pasirinkti specializaciją. Renkantis specializaciją, vyksta motyvacijos vertinimas (iki 3 balų);
motyvacijos komisijos sudėtis 3 - 5 asmenys.
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2. Konkursinių eilių sudarymo principai.
2.1. Konkursinio balo sandara.
Aukštoji
mokykla

Studijų programos arba
programų grupės

Specializacija

1
MA

2

Atrankos kriterijai,
papildomi balai

Konkursinio balo formulė

3

4
Biologijos,
genetikos,
mikrobiologijos,
molekulinės
biologijos,
biofizikos ir biochemijos,
chemijos, medicinos ir
sveikatos,
visuomenės
sveikatos, slaugos krypčių
bakalaurai
(ar
jam
prilygstantys)

5
Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkis, profesijos kvalifikacinio
egzamino ar baigiamojo darbo paţymys,
motyvacijos pokalbio balų vidurkis, mokslinės
veiklos įvertinimas.

6
Diplomo
priede/priedėlyje
išvardintų dalykų visų įvertinimų
vidurkio,
profesijos
kvalifikacinio
egzamino
ar
baigiamojo darbo paţymio,
motyvacijos įvertinimo (iki 5
balų) ir mokslinės veiklos
įvertinimo (iki 2 balų) suma.

Sveikatos edukologija,
Sveikatos ekologija,
Vaikų ir jaunimo
sveikata
Visuomenės sveikata ir
mityba

Visų sričių

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų
dalykų
įvertinimų vidurkis, mokslinės veiklos įvertinimas,
motyvacijos pokalbio balų vidurkis.
Asmenys,
turintys
profesinio
bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne maţiau
kaip 60 kreditų apimties pasirinktos studijų
krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas.*

Diplomo
priede/priedėlyje
išvardintų
dalykų
visų
įvertinimų vidurkio, mokslinės
veiklos įvertinimo (iki 2 balų) ir
motyvacijos įvertinimo (iki 3
balų) suma

Visų sričių

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų
dalykų
įvertinimų vidurkis, mokslinės veiklos įvertinimas,
motyvacijos pokalbio balų vidurkis.
Asmenys,
turintys
profesinio
bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne maţiau
kaip 60 kreditų apimties pasirinktos studijų
krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas.*

Diplomo
priede/priedėlyje
išvardintų
dalykų
visų
įvertinimų vidurkio, mokslinės
veiklos įvertinimo (iki 2 balų) ir
motyvacijos įvertinimo (iki 3
balų) suma

Laboratorinės medicinos
biologija

MA

Visuomenės sveikata

MA

Visuomenės sveikatos
vadyba (NL)
Visuomenės sveikatos
vadyba (I)

MA

Kokio pasirengimo
asmenys priimami
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MA

Sveikatinimas ir
reabilitacija fiziniais
pratimais

Klinikinė slauga

Reabiltacijos bakalauras,
kineziterapeutas

Reabilitacijos ir slaugos,
slaugos arba kitų studijų
krypčių bakalauras,
bendrosios praktikos
slaugytojas arba akušeris

MA

Fizinė medicina ir
reabilitacija

Reabilitacijos bakalauras

MA

Dailės terapija

Dailės, reabilitacijos,
slaugos, psichologijos ar
socialinio darbo bakalaurai,
medicinos magistrai
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Diplomo priede/priedėlyje išvardintų
dalykų
įvertinimų vidurkis, mokslinės veiklos įvertinimas
(pagal SMD paţymą), motyvacijos pokalbio balų
vidurkis.
Asmenys,
turintys
profesinio
bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne maţiau
kaip 60 kreditų apimties pasirinktos studijų
krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas (apie papildomųjų studijų įskaitymą
sprendţia fakulteto priėmimo komisija).
Diplomo priede/priedėlyje
išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkis, mokslinės veiklos įvertinimas
(pagal SMD paţymą), motyvacijos pokalbio balų
vidurkis.
Asmenys, pretenduojantys į „Klinikinės slaugos“
studijų programą ir įgiję kitų studijų krypčių
bakalauro laipsnį, turi turėti galiojančią bendrosios
praktikos slaugytojo arba akušerio licenciją ir
darbo staţo.
Asmenys,
turintys
profesinio
bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne maţiau nei
60 kreditų apimties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas
atitinkamai pasirinktai
studijų
krypčiai (apie papildomųjų studijų
įskaitymą sprendţia fakulteto priėmimo komisija).
Diplomo
priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkis, mokslinės (pagal SMD
paţymą) ir meninės veiklos įvertinimas, vizualinio
meno asmeninių darbų (rinkinio) įvertinimas,
praktinio darbo patirties (ne maţiau 2 metų) ir/ar
studijų, susijusių su dailės terapija (ne maţiau 1
metų) ir stojančiojo motyvacijos įvertinimas.

Diplomo
priede/priedėlyje
išvardintų dalykų įvertinimų
vidurkio, mokslinės veiklos
įvertinimo (iki 2 balų) ir
motyvacijos
pokalbio
balų
vidurkio (iki 3 balų) suma

Diplomo
priede/priedėlyje
išvardintų
studijų
dalykų
įvertinimų vidurkio, mokslinės ir
meninės veiklos įvertinimo (iki 2
balų),
vizualinio
meno
asmeninių
darbų
(rinkinio)
įvertinimo (iki 1 balo), praktinio
darbo patirties (ne maţiau 2
metų) ir/ar studijų, susijusių su
dailės terapija (ne maţiau 1
metų) įvertinimo (iki 1 balo) ir
stojančiojo
motyvacijos
įvertinimo (iki 3 balų) suma

VA

VA

Veterinarinė maisto sauga

Gyvulininkystės
technologija

Biomedicinos mokslų
srities krypčių ir maisto
technologijos
studijų
krypties bakalaurai arba jam
prilygstantys, kurių baigtoje
studijų programoje chemijos
ir biologijos dalykų bendra
apimtis ne maţesnė kaip 10
kreditų.

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkio, mokslinės veiklos įvertinimo
(iki 2 balų) ir motyvacijos pokalbio balų vidurkio
suma.

Biomedicinos mokslų srities
krypčių ir kitų studijų
krypčių bakalaurai, kurių
baigtoje studijų programoje
ţemės ūkio mokslų krypties
dalykų bendra apimtis ne
maţesnė kaip 10 kreditų.

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkio, padauginto iš
svertinių
koeficientų, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2
balų) suma
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Asmenys, turintys bakalauro arba profesinio
bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne
daugiu kaip 60 kreditų apimties LSMU patvirtintas
papildomąsias studijas
pasirinktai studijų
krypčiai, kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros
studijų kryptis ir jo baigtų pirmosios pakopos
studijų kryptis priklauso tai pačiai studijų krypčių
grupei.
Asmenys, turintys bakalauro arba profesinio
bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne
daugiau kaip 90 kreditų apimties LSMU
patvirtintas papildomąsias studijas pasirinktai
studijų
krypčiai, kai stojančiojo pasirinkta
magistrantūros studijų kryptis priklauso kitai
studijų krypčių grupei nei jo baigtoji pirmos
pakopos studijų kryptis.

Konkursinį balą sudaro:
– diplomo priedo/priedėlio ir
akademinės
paţymos
(baigusiems pasirinktos studijų
krypties papildomas studijas) be
profesijos
praktinio
kvalifikacinio
egzamino
ar
baigiamojo darbo įvertinimo
paţymių aritmetinio vidurkio
(svertinis koeficientas 0,7);
–
profesijos
praktinio
kvalifikacinio
egzamino
ar
baigiamojo
darbo
paţymio
(svertinis koeficientas 0,3),
– mokslinės veiklos įvertinimo
(iki 2 balų) ir motyvacijos
pokalbio balų vidurkio (iki 3
balų) suma

Konkursinį balą sudaro:
– diplomo priedo/priedėlio be
profesijos
praktinio
kvalifikacinio
egzamino
ar
baigiamojo darbo įvertinimo
paţymių aritmetinio vidurkio
(svertinis koeficientas 0,7);
–
profesijos
praktinio
kvalifikacinio
egzamino
ar
baigiamojo
darbo
paţymio
(svertinis koeficientas 0,3),
– mokslinės veiklos įvertinimo
(iki 2 balų) suma

VA

Gyvūninių išteklių
valdymas

Biomedicinos mokslų srities
krypčių ir kitų studijų
krypčių bakalaurai, kurių
baigtoje studijų programoje
chemijos, mikrobiologijos,
ekologijos ir aplinkos
apsaugos, gyvūninių ţaliavų
gamybos pagrindų,
ekonomikos dalykų bendra
apimtis ne maţesnė kaip 10
kreditų.

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkio, padauginto iš
svertinių
koeficientų, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2
balų) suma.

Konkursinį balą sudaro:
– diplomo priedo/priedėlio be
profesijos
praktinio
kvalifikacinio
egzamino
ar
baigiamojo darbo įvertinimo
paţymių aritmetinio vidurkio
(svertinis koeficientas 0,7);
–
profesijos
praktinio
kvalifikacinio
egzamino
ar
baigiamojo
darbo
paţymio
(svertinis koeficientas 0,3),
– mokslinės veiklos įvertinimo
(iki 2 balų) suma

Pastabos:
– Asmenims, baigusiems kitų krypčių pagrindines universitetines studijas, įstojus trūkstamus dalykus būtina išlaikyti išlyginamųjų studijų metu.
*
Informacija apie papildomąsias studijas turintiems profesinio bakalauro laipsnį suteikiama fakultetų priėmimo komisijose.
MA Visuomenės sveikatos vadybos programoje stojant į dienines studijas, turinčiųjų ne maţesnį kaip vienerių metų administracinio darbo staţą (sveikatos
sistemos biudţetinių ir viešųjų įstaigų, jų filialų vadovai) ir jo neturinčiųjų, priėmimas vyksta atskiru konkursu pagal kvotas, nustatytas fakulteto taryboje.
2.2. Konkursinio balo apskaičiavimo formulės.
2.2.1. Visuomenės sveikatos ir visuomenės sveikatos vadybos magistrantūra
m

n

KB 

 Xi
i 1

n



Y
j 1

m

j

 Z;

KB – konkursinis balas;
Xi – diplomo priedo i-ojo dalyko įvertinimas;
Yj – motyvacijos komisijos j-ojo nario įvertinimas (iki 3 balų);
Z – mokslinės veiklos įvertinimas (iki 2 balų);
n – diplomo priede išvardintų dalykų skaičius;
m – motyvacijos komisijos narių skaičius.
2.2.2 Klinikinės slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, sveikatinimo ir reabilitacijos fiziniais pratimais magistrantūra

m

n

KB 

 Xi
i 1

n



Y
j 1

m

j

 Z;
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KB – konkursinis balas;
Xi – diplomo priedo i-ojo dalyko įvertinimas;
Yj – motyvacijos komisijos j-ojo nario įvertinimas (iki 3 balų);
Z – mokslinės veiklos įvertinimas (iki 2 balų);
n – diplomo priede išvardintų dalykų skaičius;
m – motyvacijos komisijos narių skaičius.
2.2.3 Dailės terapijos magistrantūra
m

n

KB 

 Xi
i 1

n



Y
j 1

m

j

 B  C  Z;

KB – konkursinis balas;
Xi – diplomo priedo i-ojo dalyko įvertinimas;
Yj – priėmimo komisijos j-ojo nario stojančiojo motyvacijos įvertinimas (iki 3 balų);
B - vizualinio meno asmeninių darbų (rinkinio) įvertinimas (iki 1 balo);
C - praktinio darbo patirties (ne maţiau 2 metų) ir/ar studijų, susijusių su dailės terapija (ne maţiau 1 metų) įvertinimas (iki 1 balo);
Z – mokslinės ir meninės veiklos įvertinimas (iki 2 balų);
n – diplomo priede išvardintų dalykų skaičius;
m – motyvacijos komisijos narių skaičius.
2.2.4 Veterinarinės maisto saugos magistrantūra
k

n

KB  0,7 

E
i 1

n

i

 0,3  KE 

M
j 1

k

j

+Z,

kur
KB – konkursinis balas;
Ei – diplomo priedo ir akademinės paţymos (baigusiems pasirinktos studijų krypties papildomas studijas) i-tojo egzamino paţymys
n – diplomo priedo ir akademinės paţymos (baigusiems papildomas studijas) egzaminų skaičius;
KE – profesijos kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo paţymys.
Papildomi balai:
Mj –motyvacijos pokalbio j-ojo komisijos nario įvertinimas 3 skalėje (motyvacijos komisijos sudėtis ne maţiau 3 asmenys )
k – motyvacijos komisijos narių skaičius
Z – mokslinės veiklos įvertinimas (iki 2 balų);
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2.2.5. Gyvulininkystės technologijos, gyvūninių išteklių valdymo magistrantūra
n

KB  0,7 

E
i 1

n

i

 0,3  KE +Z,

kur
KB – konkursinis balas;
Ei – diplomo priedo i-tojo egzamino paţymys;
n – diplomo priedo egzaminų skaičius;
KE – profesijos kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo paţymys.
Z – mokslinės veiklos įvertinimas (iki 2 balų);

2.2.6. Laboratorinės medicinos biologija

KB – konkursinis balas;
Ei – diplomo priedėlio i-ojo dalyko įvertinimas;
N – diplomo priedėlio egzaminų skaičius;
KE – profesijos kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo paţymys;
Papildomi balai:
Mj – motyvacijos pokalbio j-ojo komisijos nario įvertinimas 5 balų skalėje (motyvacijos komisijos sudėtis ne maţiau 3 asmenys );
K – motyvacijos komisijos narių skaičius;
B – balai uţ mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2).
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3. Priėmimo vykdymas.
3.1. Stojant į visuomenės sveikatos ir visuomenės sveikatos vadybos magistrantūrą

Datos ir terminai

Priėmimo procedūros

NL

I

2014-08-04 – 2014-08-14
2014-08-18 – 2014-08-22
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
10-12 val. ir 13-15 val.
10-12 val. ir 13-15 val.
Motyvacijos pokalbis
2014-08-18 9 val.
2014-08-25 10 val.
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
2014-08-18 12 val.
2014-08-25 12 val.
Apeliacijų priėmimas
2014-08-18 12-13 val.
2014-08-25 12-13 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
2014-08-18 13 val.
2014-08-25 13 val.
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas)
2014-08-18 14 val.
2014-08-25 14 val.
LSMU Priėmimo komisijos posėdis
2014-08-21 13 val.
Santrumpos: NL – nuolatinės formos dieniniu būdu vykdomos studijos, I – ištęstinės formos neakivaizdiniu būdu vykdomos studijos
3.2. Stojant į klinikinės slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, sveikatinimo ir reabilitacijos fiziniais pratimais bei dailės terapijos magistrantūros
studijų programas
Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
NL, I
2014-07-01 iki 2014-07-18, 9-12 val. ir 13-15 val.
2014-08-19 9 val.
2014-08-19 16 val.
2014-08-19 16-17 val.
2014-08-20 10 val.
2014-08-20 11 val.

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Motyvacijos pokalbis
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis

Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas (sutarties pasirašymas)
Iki 2014-08-20 15 val.
LSMU Priėmimo komisijos posėdis
2014-08-21 13 val.
Santrumpos: NL – nuolatinės formos dieniniu būdu vykdomos studijos, I – ištęstinės formos neakivaizdiniu būdu vykdomos studijos
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3.3. Stojant į veterinarinės maisto saugos, gyvulininkystės technologijos ir gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programas
Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
NL, I
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
2014-06-25 iki 2014-07-10 iki 16.00 val.
Motyvacijos pokalbis (tik stojantiems į veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijas)
2014-07-11 9.00 val.
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
2014-07-14 iki 13.00 val.
Apeliacijų priėmimas
2014-07-15 iki 13.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
2014-07-16 13.00 – 15.00 val.
Fakultetų priėmimo komisijos posėdis
2014-07-17 10.00 val.
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas (sutarties pasirašymas)
2014-07-18 iki 16.00 val.
LSMU Priėmimo komisijos posėdis
2014-08-21 13.00 val.
Santrumpos: NL – nuolatinės formos dieniniu būdu vykdomos studijos, I – ištęstinės formos neakivaizdiniu būdu vykdomos studijos
3.4. Stojant į laboratorinės medicinos biologijos magistrantūros studijų programą
Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
NL
2014 08 04 iki 2014 08 08 10-12 val. ir 13-15 val.
2014-08-18 09.00 val.
2014-08-18 10.00 val.
2014-08-18 10.00-11.00 val.
2014-08-18 12.00-12.30 val.
2014 08 18 12.30 val.

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Motyvacijos pokalbis
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas)
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas (sutarties pasirašymas)
LSMU Priėmimo komisijos posėdis
Santrumpos: NL – nuolatinės formos dieniniu būdu vykdomos studijos

2014 08 18 iki 16.00 val.
2014 08 21 13.00 val.

Pastaba: Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas vyks M. Jankaus g. 2 II aukštas 32 kab. (Medicinos akademija, Medicinos fakultetas).
Motyvacijos pokalbis ir kitos procedūros vyks Tilţės g 18, 4 rūmai, II aukštas 214 kab. (Veterinarijos akademija), sutarties pasirašymas su pakviestaisiais vyks M.
Jankaus g. 2, II aukštas 32 kab.

Pastaba. Likus neuţimtų vietų pakartotinas papildomas priėmimas gali būti organizuojamas rugsėjo mėnesį.
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4. Reikalingi dokumentai.
















Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus
Prašymas – anketa (gauna dekanate)
3 fotonuotraukos (3x4)
Diplomas ir jo priedas/priedėlis (parodomi) kopija įteikiama
Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodoma, kopija įteikiama)
Mokslinę veiklą patvirtinantys dokumentai (pagal SMD patvirtintą formą)
Stojamosios įmokos, sumokėtos banke kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios
teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos
Santuokos liudijimo kopija, jeigu ne visi dokumentai pateikti ta pačia pavarde;
Valstybinio soc. draudimo paţymėjimas (parodomas, kopija įteikiama)
Paţymėjimas apie administracinio darbo staţą sveikatos prieţiūros įstaigose (stojantiems į visuomenės
sveikatos vadybos studijų programą)
Paţyma apie slaugytojo arba akušerio darbo staţą *
Bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio licencija*
Meninę veiklą patvirtinantys dokumentai (pagal patvirtintą formą)**
Vizualinio meno asmeninių darbų rinkinys**
Paţymėjimas apie darbo patirtį ir/ar studijas, susijusias su dailės terapija**
Motyvacijos laiškas (iki 1 psl. apimties, stojant į į klinikinės slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos,
sveikatinimo ir reabilitacijos fiziniais pratimais bei dailės terapijos magistrantūros studijų programas).

Įforminant priėmimą

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė) – parodomas
* tik stojant į Klinikinės slaugos studijų programą
** tik stojant į Dailės terapijos magistrantūrą
Pastaba: dėl mokslinę veiklą patvirtinančios paţymos kreiptis į Studentų mokslinę draugiją (A. Mickevičiaus g. 9. nuo birţelio 10 d. iki birţelio 25 d. darbo dienomis nuo
9.00 val. iki 16.00 val. (mob. tel. 8615 82008; el. paštą info@smd.lt,)
5. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai
5.1. Stojamoji studijų įmoka100,5 BSI (t.y. 65,00 Lt)
5.2. Nuo stojamosios įmokos atleidţiami:
5.2.1 asmenys neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
5.2.2 asmenys gimusieji 1989 metais arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai;
5.2.3 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
10
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5.3. Priėmus kvietimą ir pasirašius studijų sutartį, stojamoji įmoka negrąţinama.

5.4. Stojant į Medicinos akademijoje vykdomas magistrantūros studijų programas
Sąskaitos rekvizitai:
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT 097044060002905377, kodas 70440,
Įmokų kodai:
Medicinos fakultetas: 6101
Slaugos fakultetas: 6141
Visuomenės sveikatos fakultetas: 6151
5.5. Stojant į Veterinarijos akademijoje vykdomas magistrantūros studijų programas
Sąskaitos rekvizitai :
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT 097044060002905377, kodas 70440,
Įmokų kodai:
Gyvulininkystės technologijos fakultetas: 6161
Veterinarijos fakultetas: 6111
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6. Metinė studijų kaina 11
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
Akademija
MA
MA
MA

SVEIKATA IR MEDICINA
SLAUGA
SLAUGA

MA

REABILITACIJA

MA
MA
MA
MA

REABILITACIJA
REABILITACIJA
SVEIKATA IR MEDICINA
SVEIKATA IR MEDICINA
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
ŢEMĖS ŪKIO MOKSLAI
(biomedicinos mokslai)
ŢEMĖS ŪKIO MOKSLAI
(biomedicinos mokslai)

MA
MA
MA
VA
VA
VA
VA
VA

2014 m. priėmimo
metinė studijų kaina
(litais)
11054
8664
5776

2014 m. priėmimo
metinė studijų kaina
(eurais)
3201
2509
1673

8664

2509

8664
5776
11054
7370

2509
1673
3201
2134

Visuomenės sveikata (NL)

11054

3201

Visuomenės sveikatos vadyba (NL)

11054

3201

Visuomenės sveikatos vadyba (I:
neakivaizdinis mokymosi būdas)

5500

1593

Veterinarinė maisto sauga (NL)

11054

3201

Veterinarinė maisto sauga (I: neakivaizdinis
mokymosi būdas)

7370

2134

Gyvulininkystės technologija (NL)

11054

3201

Gyvulininkystės technologija (I: neakivaizdinis
mokymosi būdas)

7370

2134

Gyvūninių išteklių valdymas (NL)

11054

3201

KRYPTIS
(Programų grupė)

ŢEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA
(biomedicinos mokslai)

STUDIJŲ PROGRAMA
Laboratorinės medicinos biologija (NL)
Klinikinė slauga (NL)
Klinikinė slauga (I)
Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais
(NL)
Fizinė medicina ir reabilitacija (NL)
Fizinė medicina ir reabilitacija (I)
Dailės terapija (NL)
Dailės terapija (I)

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis arba neakivaizdinis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos (neakivaizdinis mokymosi būdas)
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7. Priėmimo komisijų adresai ir telefonai.
Visuomenės sveikatos ir Visuomenės sveikatos vadybos (NL):
Šiaurės pr. 57, 314 kab. LT-49264 Kaunas
Tel. (8-37) 32 72 37, faksas (8 37) 33 76 73
Visuomenės sveikatos vadybos (I):
Šiaurės pr. 57, 314 kab. LT-49264 Kaunas
Klinikinės slaugos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais, Dailės terapijos:
M.Jankaus g. 2 , LT – 50275 Kaunas,
Medicinos akademija, Slaugos fakultetas,
El.paštas: slaugos.fakultetas@lsmuni.lt
tel.: (8-37) 327234.
Laboratorinės medicinos biologija
M. Jankaus g. 2 (II aukštas, 32 kab.), LT - 50275, Kaunas
Medicinos akademija, Medicinos fakultetas
Tel.: +370 37 327260
el. paštas: Giedre.Dabašinskiene@lsmuni.lt
Veterinarinės maisto saugos, gyvulininkystės technologijos, gyvūninių išteklių valdymas
Tilţės g. 18, LT- 47181, Kaunas
tel.: (8-37) 361902

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