Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Patvirtinta LSMU Senato 2016 m. kovo 25 d.
nutarimu Nr. 71-07

Studentų priėmimo 2016 m. taisyklės
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios taisyklės reglamentuoja priėmimą į Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykdomas pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros)
pakopų ir vientisųjų studijų programas, dėstomas lietuvių ir užsienio kalbomis.
Į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, dėstomas lietuvių kalba, į kurias priėmimą organizuoja ir atlieka Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija
bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), gali pretenduoti:
1. Lietuvos piliečiai, įgiję išsilavinimą Lietuvoje, priimami bendrąja tvarka vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. d. įsakymu
Nr. V-743 patvirtintą „ Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR švietimo ir mokslo
ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743“ Dėl geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Išsilavinimą užsienyje įgiję Lietuvos Respublikos piliečiai, Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių piliečiai bei kiti užsieniečiai,
piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, bei lietuvių kilmės užsieniečiai, pateikusieji lietuvių bendruomenės toje
šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę;
2.1. šie asmenys, priimami konkurso būdu pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl užsienio šalių
institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą“ (pakeitimai:
2012 m. birželio 15 d. V-992; 2013 m. birželio 12 d. V-539; 2014 m. gegužės 7 d. Nr. V-419) gali pretenduoti į LSMU pirmosios ir antrosios pakopų bei
vientisąsias studijas lietuvių kalba, jeigu atitinka vieną iš sąlygų:
2. 1. 1. yra išlaikę valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ar baigiamąjį lietuvių kalbos egzaminą pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą;
arba
2. 1. 2. lietuvių kalbos mokėjimą įrodo kompetentingos institucijos išduotu dokumentu, patvirtinančiu, kad jo lietuvių kalbos mokėjimo lygis yra B2;
arba
2. 1. 3. jei asmuo negali dokumentais įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo, tuomet jis turi papildomai išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (B2 mokėjimo lygiu);
3. Užsienio šalių piliečiai, nenurodyti bendrųjų nuostatų 2 punkte, bet įgiję išsilavinimą Lietuvoje.
4. Į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas užsienio kalba pagal IV šių taisyklių skyriuje nurodytą tvarką studijuoti savo lėšomis priimami
asmenys, neatitinkantys bendrųjų nuostatų 2 ir 3 punktų.
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