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

MA

MA

MA

MA

MA

Valstybinis
kodas

621B91002

621A60003

621A 60006

621A60004

621B70004

Studijų programa

Specializacija

Studijų trukmė
NL

Laboratorinės
medicinos biologija

Visuomenės sveikata

Sveikatos ekologija;
Vaikų ir jaunimo
sveikata;
Visuomenės sveikata ir
mityba

Gyvensenos medicina

Visuomenės sveikatos
vadyba

Išplėstinė slaugos
praktika

Pirminė sveikatos
priežiūra;
Skubioji medicinos
pagalba;
Anestezija ir intensyvi
terapija

Pastabos

I

2

–

2

–

1,5

Suteikiama
kvalifikacija

–

2

3

2

–

Medicinos
biologijos
magistras

Visuomenės
sveikatos
magistras

Visuomenės
sveikatos
magistras

Visuomenės
sveikatos
magistras

Slaugos
magistras

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 sprendžia 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 sprendžia fakulteto
priėmimo komisija).
Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos vertinimo
pokalbio metu.
Dalis studijų lietuvių kalba vykdomoje programoje bus
dėstoma užsienio šalių dėstytojų, todėl stojantiesiems
būtinas anglų kalbos mokėjimas, kuris stojimo metu nebus
papildomai vertinamas.
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 sprendžia fakulteto
priėmimo komisija).
Stojantysis turi pateikti galiojančią bendrosios praktikos
slaugytojo licencijos kopiją ir darbo stažą įrodantį
dokumentą.
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 sprendžia fakulteto
priėmimo komisija).
Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos vertinimo
pokalbio metu.

MA

621B70002

Klinikinė slauga

MA

621B30005

Sveikatinimas ir
reabilitacija

MA

628B90001

Dailės terapija

MA

MA

VA

VA

621S13002

628F10001

621A64001

621D73001

Sveikatos psichologija

Medicininė chemija
(kartu su KTU)

Veterinarinė maisto
sauga

Gyvulininkystės
technologija

3

Slaugos
magistras

1,5

–

Ergoterapijos
arba
kineziterapijos
magistras

–

3

Medicinos ir
sveikatos
magistras

2

–

Sveikatos
psichologijos
magistras

–

Sporto kineziterapija;
Vaikų reabilitacija;
Ergoterapija
bendruomenėje;
Sveikatinimas fiziniais
pratimais;
Klinikinė kineziterapija

Onkopsichologija;
Priklausomybių
psichologija;
Reabilitacijos
psichologija;
Sveikatos psichologija
organizacijoje;
Sporto psichologija

2

2

2

–

Chemijos
magistras

3

Visuomenės
sveikatos
magistras

2,5

Žemės ūkio
mokslų
magistras

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 sprendžia 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 sprendžia fakulteto
priėmimo komisija).
Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos vertinimo
pokalbio metu.
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 sprendžia fakulteto
priėmimo komisija).
Stojantysis turi pristatyti vizualinio meno asmeninių darbų
rinkinį

Asmenys, turintys psichologijos bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 30 kr. chemijos
studijų krypties dalykų.
Asmenys, turintys fizinių, technologijos ar biomedicinos
mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį, baigę 60 kreditų papildomąsias studijas.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas,
jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU
patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje
mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto
priėmimo komisija).
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas,
jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU
patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje
mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto
priėmimo komisija).

VA

621D91001

Gyvūninių išteklių
valdymas

2

–

Gyvūnų mokslo
magistras

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos.

2. Konkursinių eilių sudarymo principai.
2.1. Konkursinio balo sandara.
Aukštoji
mokykl
a
1
MA

Studijų
programos arba
programų
grupės

Specializacija

2

3

Laboratorinės
medicinos
biologija (NL)

Sveikatos
ekologija;
Vaikų ir jaunimo
sveikata;
Visuomenės
sveikata ir mityba

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

MA

Visuomenės
sveikata (NL)

Visų studijų sričių

MA

Visuomenės
sveikatos
vadyba (NL)

Visų studijų sričių

MA

Visuomenės
sveikatos
vadyba (I)

Visų studijų sričių

Atrankos kriterijai,
papildomi balai

Konkursinio balo formulė

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

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

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

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
visų įvertinimų vidurkio, mokslinės veiklos
įvertinimo (iki 2 balų) ir motyvacijos
įvertinimo (iki 3 balų) ir administracinio darbo
patirties sveikatos priežiūros įstaigose**
įvertinimo (iki 2 balų) suma.
Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
visų įvertinimų vidurkio, mokslinės veiklos
įvertinimo (iki 2 balų) ir motyvacijos
įvertinimo (iki 3 balų) suma

MA

Klinikinė slauga
(I)

Reabilitacijos ir slaugos,
slaugos, akušerijos arba
kitų studijų krypčių
bakalauras, turintis
bendrosios praktikos
slaugytojo arba akušerio
profesinę kvalifikaciją

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų
vidurkis,
mokslinės
veiklos
įvertinimas (pagal SMD pažymą), 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 stažo.
Asmenys,
turintys
profesinio
bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau nei
60 kreditų apimties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas atitinkamai pasirinktai
studijų krypčiai (apie papildomųjų studijų
įskaitymą
sprendžia
fakulteto
priėmimo
komisija).

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

MA

Išplėstinė
slaugos praktika
(NL)

MA

Dailės terapija
(I)

Dailės, reabilitacijos,
ergoterapijos,
kineziterapijos, slaugos,
psichologijos bakalaurai ar
medicinos magistrai

MA

Gyvensenos
medicina (NL)

MA

Medicininė
chemija (kartu su
KTU) (NL)

Biomedicinos bakalauro
laipsnį turintys asmenys,
išvardintose studijų
kryptyse: A600
Visuomenės sveikata
(išskyrus A610, A640),
B300 Reabilitacija, B400
Mityba, B700 Slauga,
Sportas C600 (išskyrus
C670), ir baigę vientisąsias
studijas (A300 Medicina,
A400 Odontologija, B200
Farmacija)
Fizinių, technologijos ar
biomedicinos mokslų
studijų srities bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.
Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti ≥ 30 kr.
chemijos studijų krypties
dalykų.

Pirminė sveikatos
priežiūra;
Skubioji
medicinos
pagalba;
Anestezija ir
intensyvi terapija

Slaugos bakalauras,
bendrosios praktikos
slaugytojas

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų
vidurkis,
mokslinės
veiklos
įvertinimas (pagal SMD pažymą), motyvacijos
pokalbio balų vidurkis.
Asmenys,
turintys
profesinio
bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau
nei 60 kreditų apimties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas atitinkamai pasirinktai
studijų
krypčiai (apie papildomųjų studijų
įskaitymą
sprendžia
fakulteto
priėmimo
komisija).
Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkis, mokslinės (pagal SMD
pažymą) ir meninės veiklos įvertinimas,
vizualinio meno asmeninių darbų (rinkinio)
įvertinimas, praktinio darbo patirties (ne mažiau
2 metų) ir/ar studijų, susijusių su dailės terapija
(ne mažiau 1 metų) ir stojančiojo motyvacijos
įvertinimas.
Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų
vidurkis,
mokslinės
veiklos
įvertinimas, motyvacijos pokalbio balų vidurkis.
Asmenys,
turintys
profesinio
bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau
kaip 60 kreditų apimties pasirinktos studijų
krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas.

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų
studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

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 mažiau 2 metų) ir/ar studijų, susijusių su
dailės terapija*** (ne mažiau 1 metų)
įvertinimo (iki 1 balo) ir stojančiojo
motyvacijos įvertinimo (iki 3 balų) suma
Konkursinį balą sudarys bakalauro (vientisųjų
studijų atveju šių studijų) pažymių vidurkis
(60% galutinio balo) ir motyvacinio pokalbio
balas (40% galutinio balo). Motyvacijos
pokalbio metu bus vertinama 1) studento
praktinė patirtis, 2) mokslinė veikla ir 3)
asmeninė motyvacija.

Pirmosios studijų pakopos studijų diplomo
priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų
svertinis vidurkis (svertinis koeficientas – 0,7);
prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami
papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime
įrašyti įvertinimai;
mokslo veiklos (mokslinių publikacijų,
pranešimų mokslinėse konferencijose,
dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje
grupėje ir kt.) įvertinimas dešimtbalėje
sistemoje (svertinis koeficientas – 0,2);

motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje
(svertinis koeficientas – 0,1).
Asmenų, baigusių papildomąsias studijas,
konkursiniam balui skaičiuoti imamas
bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo
priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime
įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
Papildomųjų studijų metu išklausytų dalykų
įvertinami yra adekvatūs bakalauro ar
profesinio bakalauro diplomo priedėlyje
(priede) nurodytiems dalykams.
MA

Sveikatinimas ir
reabilitacija (NL)

Sporto
kineziterapija;
Vaikų
reabilitacija;
Ergoterapija
bendruomenėje;
Sveikatinimas
fiziniais
pratimais;
Klinikinė
kineziterapija

Priklausomai nuo
pasirinktos specializacijos:
Ergoterapija
bendruomenėje reabilitacijos
(ergoterapijos) bakalauras,
ergoterapeutas;
Sporto kineziterapija,
Klinikinė kineziterapija,
Sveikatinimas fiziniais
pratimais – reabilitacijos
(kineziterapijos)
bakalauras,
kineziterapeutas;

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų
vidurkis,
mokslinės
veiklos
įvertinimas (pagal SMD pažymą), motyvacijos
pokalbio balų vidurkis.
Asmenys,
turintys
profesinio
bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau
kaip 60 kreditų apimties pasirinktos studijų
krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas (apie papildomųjų studijų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).

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 dalykų
įvertinimų vidurkis, motyvacijos pokalbio balų
vidurkis. Motyvacijos pokalbio metu bus
vertinama 1) studento praktinė patirtis, 2)
mokslinė veikla ir 3) asmeninė motyvacija.

Konkursinį
balą
sudarys
diplomo
priede/priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų
vidurkis (60% galutinio balo) ir motyvacijos
pokalbio balas (40% galutinio balo).

Vaikų reabilitacija reabilitacijos (ergoterapijos,
kineziterapijos) bakalauras,
ergoterapeutas/kineziterape
utas.
MA

Sveikatos
psichologija
(NL)

Onkopsichologija;
Priklausomybių
psichologija;
Reabilitacijos
psichologija;
Sveikatos
psichologija
organizacijoje;
Sporto
psichologija

Psichologijos bakalaurai

VA

Veterinarinė
maisto sauga
(NL, I)

Biomedicinos mokslų
studijų srities krypčių
bakalaurai, technologijos
mokslų srities maisto
technologijos ir
biotechnologijos studijų
krypčių bakalaurai, kurių
baigtoje studijų programoje
chemijos ir biologijos
dalykų bendra apimtis ne
mažesnė kaip 10 kreditų.

VA

Gyvulininkystės
technologija
(NL, I)

Visų
studijų
sričių
bakalaurai, kurių baigtoje
studijų programoje žemės
ūkio
mokslų
krypties
dalykų bendra apimtis ne
mažesnė kaip 10 kreditų.

Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkio, mokslinės veiklos įvertinimo
(iki 2 balų) ir motyvacijos pokalbio balų vidurkio
suma.
Asmenys,
turintys
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
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.
Asmenys, turintys 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 kitai studijų krypčių grupei.
Diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų
įvertinimų vidurkio, padauginto iš svertinių
koeficientų, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2
balų) suma

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

VA

Gyvūninių
išteklių
valdymas (NL)

Visų studijų sričių
bakalaurai, kurių baigtoje
studijų programoje
biologijos, chemijos,
mikrobiologijos, ekologijos
ir aplinkos apsaugos,
gyvūninių žaliavų gamybos
pagrindų, ekonomikos,
vadybos dalykų bendra
apimtis ne mažesnė 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
pažymių
aritmetinio vidurkio (svertinis koeficientas 0,7);
– profesijos praktinio kvalifikacinio egzamino
ar baigiamojo darbo pažymio (svertinis
koeficientas 0,3),
– mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų)
suma

Pastabos:
Informacija apie papildomąsias studijas turintiems profesinio bakalauro laipsnį suteikiama priėmimo komisijose.
** administracinio darbo patirtis sveikatos priežiūroje suprantama kaip darbo patirtis, įgyta vadovaujant sveikatos priežiūros valstybės ar savivaldybės institucijai

ar įstaigai, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą, paskirstymą ir (arba) jų
panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos (ar jos filialo ar padalinio) veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą.
*** taikoma biomedicinos mokslų studijų srities absolventams.

2.2. Konkursinio balo apskaičiavimo formulės.
2.2.1. Visuomenės sveikatos vadybos (NL) magistrantūra
m

n

∑ X ∑Y
i

KB =

i =1

n

+

j

j =1

+ Z + L;

m

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);
L – administracinio darbo patirties sveikatos priežiūros įstaigose įvertinimas (iki 2 balų)
n – diplomo priede išvardintų dalykų skaičius;
m – motyvacijos komisijos narių skaičius.
2.2.2.Visuomenės sveikatos (NL) ir visuomenės sveikatos vadybos (I) magistrantūra
m

n

∑
KB =

X

i =1

n

∑Y

i

+

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.

2.2.3. Gyvensenos medicinos magistrantūra
KB = BSV*0,6 + MP*0,4
KB – konkursinis balas
BSV – bakalauro ar vientisųjų studijų pažymių vidurkis
MP – motyvacinio pokalbio įvertinimo balas
2.2.4. Klinikinės slaugos, išplėstinės slaugos praktikos, sveikatinimo ir reabilitacijos magistrantūra
m

n

∑X
KB =

i =1

∑Y

i

+

n

j

j =1

+ Z;

m

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.
2.2.5. Dailės terapijos magistrantūra
KB – konkursinis balas;
m

n

∑
KB =

X

i =1

n

∑Y

i

+

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 mažiau 2 metų) ir/ar studijų, susijusių su dailės terapija (ne mažiau 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.
2.2.6. Veterinarinės maisto saugos magistrantūra
k

n

∑M

∑ Ei
KB = 0,7 ⋅

i =1

n

+ 0,3 ⋅ KE +

j =1

k

j

+Z,

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

∑E
KB = 0,7 ⋅

i =1

n

i

+ 0,3 ⋅ KE +Z,

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

Mj – motyvacijos pokalbio j-ojo komisijos nario įvertinimas 5 balų skalėje (motyvacijos komisijos sudėtis ne mažiau 3 asmenys );
K – motyvacijos komisijos narių skaičius;
B – balai už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2).
2.2.9. Sveikatos psichologija
KB = BSV*0,6 + MP*0,4
KB – konkursinis balas;
BSV – bakalauro studijų vidurkis;
MP – motyvacijos pokalbio balas.
2.2.10. Medicininė chemija

Konkursinio balo dedamosios:
1. pirmosios studijų pakopos studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis (svertinis koeficientas – 0,7); prie
dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
2. mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje,
darbo mokslinėje grupėje ir kt.) įvertinimas dešimtbalėje sistemoje (svertinis koeficientas – 0,2);
3. motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje (svertinis koeficientas – 0,1).
Konkursinio balo skaičiavimo principai:
1. apskaičiuojant stojančiųjų į skirtingų studijų krypčių programas konkursinį balą, mokslo (meno) veiklos įvertinimas gali būti skirtingas;
2. jei pirmosios studijų pakopos studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas
aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų vidurkis;
3. penkiabalės vertinimo sistemos įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimtbalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai;
4. jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą;
5. asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir
papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis. Papildomųjų studijų metu išklausytų dalykų įvertinami yra adekvatūs
bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytiems dalykams.
3. Priėmimo vykdymas
3.1. Stojant į Medicinos akademijos magistrantūros studijų programas: Laboratorinė medicinos biologija (NL), Visuomenės sveikata (NL), Visuomenės sveikatos
vadyba (NL), Sveikatos psichologija (NL,) Gyvensenos medicina (NL), Klinikinė slauga (I), Išplėstinė slaugos praktika (NL), Sveikatinimas ir reabilitacija
(NL), Dailės terapija (I), Medicininė chemija (NL) ir Veterinarijos akademijos magistrantūros studijų programas: Veterinarinė maisto sauga (NL,I),
Gyvulininkystės technologija (NL,I), Gyvūninių išteklių valdymas (NL).
Gyvūninių išteklių valdymas (NL).
Priėmimo procedūros
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas

Datos ir terminai
NL; I

Nuo 2016-06-27 iki 2016-07-05 16.00 val.

Motyvacijos pokalbis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas (sutarties pasirašymas)
Likusios laisvos vietos skelbiamos
Prašymų dalyvauti papildomame konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Motyvacijos pokalbis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas (sutarties pasirašymas)
LSMU Priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis

2016-07-07 8.00 val.
2016-07-07 14.00 val.
2016-07-07 nuo 14.00 iki 15.00 val.
2016-07-07 16.00 val.
2016-07-07 16.30 val.
Nuo 2016-07-08 9.00 val. iki 2016-07-12 15.00 val.
2016-08-22 iki 11.00 val.
2016-08-22 nuo 11.00 val. iki 08-24 d. 15.00 val.
2016-08-25 10.00 val.
2016-08-25 12.00 val.
2016-08-25 nuo 13.00 val. iki 14.00 val.
2016-08-25 iki 16.00 val.
2016-08-25 16.30 val.
2016-08-26 nuo 9.00 val. iki 14.00 val.
2016-08-29 13.00 val.

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos; I – ištęstinės formos studijos;

3.2. Stojant į Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos vadybos (I) magistrantūros studijų programą

Sutarčių pasirašymas

Datos ir terminai
I
Nuo 2016-08-16 iki 2016-08-23 15.00 val.
2016-08-25 10.00 val.
2016-08-25 13.00 val.
2016-08-25 14.00 - 15.00 val.
2016-08-25 iki 16.00 val.
2016-08-25 16.30 val.
Nuo 2016-08-26 9.00 - 14.00 val.

LSMU Priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis

2016-08-29 13.00 val.

Priėmimo procedūros
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas
Motyvacijos pokalbis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas)

Santrumpos: I – ištęstinės formos studijos;

Pastaba:
Į Medicininės chemijos magistrantūros studijų programą prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas nuo 2016-05-02 iki 2016-07-05

4. Reikalingi dokumentai.
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus
• Prašymas – anketa (gaunama Priėmimo komisijoje)
• 2 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 studijų 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;
• Pažymėjimas apie administracinio darbo stažą sveikatos priežiūros įstaigose (stojantiems į visuomenės
sveikatos vadybos studijų programą)
• Pažyma apie slaugytojo arba akušerio darbo stažą *
• Bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio licencija*
• Meninę veiklą patvirtinantys dokumentai (pagal patvirtintą formą)**
• Vizualinio meno asmeninių darbų rinkinys**
• Pažymėjimas apie darbo patirtį ir/ar studijas, susijusias su dailės terapija**
• Pažymėjimas apie slaugytojo darbo patirtį***
• Motyvacijos laiškas (iki 1 psl. apimties, stojant į klinikinės slaugos, išplėstinės slaugos praktikos,
sveikatinimo ir reabilitacijos 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;
*** stojant į Išplėstinės slaugos praktikos studijų programą;,
Pastaba: dėl mokslinę veiklą patvirtinančios pažymos kreiptis į LSMU Studentų mokslinę draugiją (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas) trečiadieniais nuo 17 valandos
arba iš anksto susitarus dėl susitikimo laiko tel. nr. 865781376 arba el. paštu info@smd.lt. Mokslinės veiklos balo skyrimo taisyklės ir reikiami dokumentai pažymai
gauti nurodyti www.smd.lt puslapyje.

5. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai
5.1. Stojamoji studijų įmoka1 20,00 EUR
Sąskaitos rekvizitai:
1

Stojamoji studijų įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. UT1-3-5

Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT 097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas P6174
5.2. Nuo stojamosios įmokos atleidžiami:
5.2.1 asmenys neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
5.2.2 vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę 1991 metais arba vėliau;
5.2.3 I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėtos stojamosios studijų
įmokos kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą
5.3. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

6. Priėmimo komisijos adresas ir telefonai.
LSMU Priėmimo komisija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Veterinarijos akademija, Tilžės 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@lsmuni.lt www.lsmuni.l

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

