Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1 priedas

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

1. Studijų programos.
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Mokymosi forma ir
trukmė (m)
NL

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis,
kvalifikacija

Pastabos

I
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 priežiūros bakalauras, burnos
higienistas
FARMACIJOS FAKULTETAS

601B 20001

Farmacija

5

–

Farmacijos magistras, vaistininkas

Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą
(farmacijos profesinio bakalauro laipsnį) priimami per
bendrąjį priėmimą, kurį vykdo LAMA BPO.*

SLAUGOS FAKULTETAS
Slaugos bakalauras, bendrosios praktikos
slaugytojas

612B 70002

Slauga

4

–

612B 72001

Akušerija

4

–

612B 31002
612B 32002

Kineziterapija
Ergoterapija

4
4

–
–

612A 60003

4

618I 50001

Visuomenės sveikata
Sveikatos informatika

Kineziterapijos bakalauras, kineziterapeutas
Ergoterapijos bakalauras, ergoterapeutas
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
–
Visuomenės sveikatos bakalauras

4

Sveikatos informatikos bakalauras

612S 10007

Sveikatos psichologija

(kartu su KTU)

4

–

Akušerijos bakalauras, akušeris

Psichologijos bakalauras
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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 konkursu 1*
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*

612L 51001

Socialinis darbas
medicinoje

4

–

Socialinio darbo bakalauras, socialinis
darbuotojas
VETERINARIJOS AKADEMIJA
VETERINARIJOS FAKULTETAS

601D 20001
612A 64001
612D 61001

Veterinarinė medicina
Veterinarinė maisto
sauga
Maisto mokslas

5,5

–

Veterinarinės medicinos magistras,
veterinarijos gydytojas

4

6

Visuomenės sveikatos bakalauras

3,5

5
Maisto mokslo bakalauras
GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

612D 73001

Gyvulininkystės
technologija

4

6

Žemės ūkio mokslų bakalauras

612D 91001

Gyvūnų mokslas

3,5

5

Gyvūnų mokslų bakalauras

Specializacijos: gyvūninės produkcijos gamyba,
kinologija, žirgininkystė, akvakultūra

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis arba neakivaizdinis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos;

* Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.

2. Minimalūs reikalavimai dalyvauti konkurse.
2.1. Asmenys, 2016 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas turi
būti išlaikę:
2.1.1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų sričių universitetines studijų programas;
2.1.2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas,
laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2.1.3. Matematikos valstybinį egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų studijas) studijas.
2.2. Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas turi
būti išlaikę:
2.2.1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų sričių universitetines studijų programas;
2.2.2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas,
laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2.2.3. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo
programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
* (LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“)

Pastabos: II skyriaus 2 punkto nuostatos taip pat taikomos asmenims, pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.
Asmenims, pretenduojantiems į pirmosios pakopos Gyvulininkystės technologijos studijų programos tik valstybės nefinansuojamas vietas,
2.1.2 ir 2.1.3 papunkčių bei 2.2.2 papunkčio reikalavimai nebus taikomi.
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3. Konkursinių eilių sudarymo principai.
3.1. Konkursinio balo sandara. Konkursinio balo sandara asmenims, bendruoju priėmimu stojantiems į nuolatinės ir ištęstinės formos studijų programas
Brandos
egzaminas
Aukštoji
mokykla

Studijų programos arba programų grupės
Pirmas
dalykas

Svertinis
koeficien
tas

Brandos
egzaminas arba
metinis dalyko
pažymys

Brandos egzaminas arba metinis
dalyko pažymys

Svertinis
koeficientas

Trečias dalykas

Brandos
egzaminas
Svertinis
koeficientas

Antras dalykas

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

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

MA

Sveikatos psichologija

MA

Sveikatos informatika (kartu su KTU)

matematika

0,4

MA

Socialinis darbas medicinoje

istorija

0,4

Lietuvių kalbos ir
literatūros
svertinis
koeficientas

bet kuris dalykas iš brandos
atestato, nesutampantis su
kitais dalykais

biologija

matematika

0,4

chemija
arba
matematika

0,4

biologija
informacinės
technologijos
arba fizika
matematika
arba
informacinės
technologijos

0,2

0,2
0,2

0,2

bet kuris dalykas iš brandos
atestato, nesutampantis su
kitais dalykais
bet kuris dalykas iš brandos
atestato, nesutampantis su
kitais dalykais
bet kuris dalykas iš brandos
atestato, nesutampantis su
kitais dalykais

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Pastaba. 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), netaikoma pirmajam dalykui,
turinčiam didžiausią svertinį koeficientą (išskyrus asmenis, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)) ir lietuvių kalbos ir literatūros dalykui.
Vartojamos santrumpos. MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija;
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3.2. Į vientisųjų studijų programas bus kviečiami studijuoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas ne mažesnis kaip :
Medicinos ir Odontologijos studijų programas – 3,5
Farmacijos ir Veterinarinės medicinos studijų programas –3,0
Į pirmosios pakopos studijų programas, išskyrus Gyvulininkystės technologijos studijų programą, bus kviečiami studijuoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis
balas ne mažesnis kaip 2,5.
Į Gyvulininkystės technologijos studijų programą bus kviečiami studijuoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas ne mažesnis kaip 2,0.
3.3. Priėmimas į valstybės tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka (LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
sausio 20 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m, gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-2487 dėl Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms pakeitimo).
3.3.1. Asmuo, pretenduojantis į tikslinio finansavimo studijų vietą, privalo dalyvauti bendrajame priėmime.
3.3.2. Pretendentų konkursiniai balai apskaičiuojami pagal geriausiųjų eilės sudarymo kriterijus, eilė sudaroma mažėjančių balų tvarka.
Pastaba: Tiksliniu būdu valstybės finansuojamų vietų skaičius tvirtinamas Švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
3.4. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių perskaičiavimas.
Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymiai ir metiniai pažymiai perskaičiuojami pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-743
patvirtintą „ Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“
3.4.1. 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 valstybinio egzamino pažymys;
EK1 – pirmojo dalyko svertinis koeficientas;
EP2 – antrasis dalykas - brandos egzamino arba metinis dalyko pažymys;
EK2 – antrojo dalyko svertinis koeficientas;
EP3 – trečiasis dalykas - brandos egzamino arba metinis dalyko pažymys;
EK3 – trečiojo dalyko svertinis koeficientas;
BP– lietuvių kalbos ir literatūros brandos valstybinis egzamino pažymys;
BK– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino svertinis koeficientas;
PBi– i-jo papildomo balo reikšmė;

5

3.4.2. Papildomi balai
Pridedami pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-743 „ Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016
Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-551 patvirtintą „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. V539; 2014 m. gegužės 7 d. Nr. V-419)
LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-461 „ Dėl išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių priėmimo į aukštąsias
mokyklas“
Šios nuostatos galioja ir išsilavinimą užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas įgijusiems asmenims, stojantiems į valstybės nefinansuojamas
vietas.
Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.
Bendrojo priėmimo metu, jei pasiekimų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę prioriteto mažėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio:
 brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė,
 brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis;
4. Priėmimo vykdymas
4.1. Bendrojo priėmimo etapus ir datas žr. www.lamabpo.lt „2016 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos“ (patvirtinta 2016-01-08
LAMA BPO valdybos posėdyje).

4.2. Po bendrojo priėmimo universitete likusios laisvos valstybės nefinansuojamos vietos bus skelbiamos 2016 m. rugpjūčio 13 d. iki 17.00 val.

Prašymų priėmimas pakartotinam papildomam LSMU priėmimui vykdomas 2016 m. rugpjūčio 16 – 17 d. d. nuo 9.00 iki 16.00 val. Prašymai dalyvauti
LSMU papildomame priėmime pateikiami asmeniškai LSMU Priėmimo komisijai. Pakartotiname papildomame LSMU priėmime gali dalyvauti tik asmenys,
dalyvavę bendrajame priėmime.
Konkursinės papildomo LSMU priėmimo eilės skelbiamos 2016 m. rugpjūčio 18 d. iki 12.00 val. LSMU Priėmimo komisijoje.
LSMU akademijų fakultetų priėmimo komisijų posėdžiai vyks 2016 m. rugpjūčio 19 d. (pateikusių prašymus pakartotiniam papildomam priėmimui
dalyvavimas būtinas).
Universiteto priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis vyks 2016 m. rugpjūčio 29 d. 13.00 val.
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5. 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 7 punkte ir III skyriaus 3 punkte
ir 1 priedo 6 punkte.
Pasirašant sutartį, pakviestieji privalo pateikti originalius dokumentus (parodyti). Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos Priėmimo komisijoje. Pristatytos notaro
patvirtintos dokumentų kopijos negrąžinamos.
– 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 ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija;
– registracijos studijoms įmokos 40,00 EUR, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitas arba dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;
– 2 foto nuotraukos 3x 4
6. Registracijos studijoms įmoka (dalyvaujantiems bendrajame priėmime)
* Registracijos studijoms įmoka1– 40,00 EUR (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
Sąskaitos rekvizitai:
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas P6171
6.1. Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:
6.1.1 asmenys neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
6.1.2 vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę 1991 metais arba vėliau;
6.1.3 I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0 –25 %). Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio
kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
6.2. Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
7. Priėmimo vykdymas atskiru konkursu į Medicinos akademijos pirmosios pakopos Slaugos ir Akušerijos studijų programas, vykdomas nuolatine studijų forma
neakivaizdiniu mokymosi būdu.
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Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas

2016-06-27 iki 2016-07-05 iki 15.00 val.

Pageidavimų prašymuose koregavimas

2016-06-27 iki 2016-07-05 iki 15.00 val.

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų skelbimas

2016-07-07 10.00 val.
2016-07-07 nuo 11.00 val. iki 12.00 val.
2016-07-07 14.00 val.

Registracijos studijoms įmoka patvirtinta Tarybos 2016 m. xxxxxxxxx d. nutarimu Nr. xxxx
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Fakulteto priėmimo komisijos posėdis

2016-07-07 16.30 val.

Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas, sutarčių pasirašymas Iki 2016-07-12 15.00 val.
Informacija apie likusias laisvas vietas
2016-08-16 9.00 val.
Prašymų dalyvauti papildomame konkurse priėmimas
Nuo 2016-08-16 10.00 val. iki 2016-08-17 16.00 val.
Dalyvaujančių papildomame priėmime konkursinių balų skelbimas 2016-08-18 12.00 val.
Dalyvavusių papildomame konkurse dokumentų priėmimas,
2016-08-18 14.00 val.
sutarčių pasirašymas
Fakultetų priėmimo komisijų posėdžiai
2016-08-19
Universiteto priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis
2016-08-29 13.00 val.
Pastaba: apie reikalingumą dalyvauti fakulteto komisijos posėdyje nurodoma priėmimo procedūros metu.
7.1. Konkursinio balo sandara asmenims, atskiru konkursu Medicinos akademijoje (MA) stojantiems į Slaugos ir Akušerijos studijų programas, vykdomas nuolatine
studijų forma neakivaizdiniu mokymosi būdu, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
Aukštoji Studijų programos arba programų grupės Mokomieji dalykai
Mokomųjų dalykų metinių pažymių
mokykla
svertiniai koeficientai
1
MA
MA

2
2

Slauga
Akušerija3

3
Kolegijos diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų pažymių vidurkis
Kolegijos diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų pažymių vidurkis

4
1
1

7.2. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.
LSMU MA vykdomo priėmimo metu surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybė teikiama:
 turintiems didesnį darbo stažą pagal specialybę stojant į nuolatinės formos (neakivaizdines) Slaugos ir Akušerijos studijų programas;
7.3. Reikalingi dokumentai stojant atskiru konkursu į LSMU (turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą)

Pateikiant prašymą

Registruojant dokumentus

Pagrindiniai dokumentai. Stojant atskiru konkursu į nuolatinės formos Slaugos ir Akušerijos studijų programas, vykdomas nuolatine studijų forma neakivaizdiniu
mokymosi būdu, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą
 Prašymas (gaunamas Priėmimo komisijoje)
 diplomas ir jo priedas arba priedėlis (toliau – priedas) (parodomi);
 2 fotonuotraukos (3x4);
 papildomi dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas (parodomi);
 stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito
 išvardintų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (įteikiamos).
kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios
Pateiktų originalių dokumentų kopijos
teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
daromos Priėmimo komisijoje.
Pristatytos notaro patvirtintos dokumentų
 pasas arba asmens tapatybės kortelė.
kopijos negrąžinamos.
2
3

Nuolatinės formos (neakivaizdinės) slaugos studijos turintiems aukštąjį neuniversitetinį biomedicinos mokslų srities slaugos krypties išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją
Nuolatinės formos (neakivaizdinės) akušerijos studijos turintiems aukštąjį neuniversitetinį biomedicinos mokslų srities slaugos krypties išsilavinimą ir akušerio profesinę kvalifikaciją.
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Pastaba. Asmenys, turintys mokėti visą studijų kainą, už studijas turi įmokėti iki spalio 25 d.
8. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai.
Stojant atskiru konkursu į nuolatinės formos neakivaizdiniu būdu vykdomas Slaugos bei Akušerijos studijų programas, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą stojamoji
studijų įmoka4 – 20,00 EUR (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
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 P6174
8.1. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami:
8.1.1 asmenys neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
8.1.2 vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę 1991 metais arba vėliau;
8.1.3 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.
8.2. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

4

Stojamoji studijų įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2016 m. xxxxxxxxxx d. nutarimu Nr. xxx
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8. Metinė studijų kaina18
Asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose, studijų kaina atitinka norminę studijų kainą (LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d.
įsakymas Nr. V-22)
Metinė studijų kaina asmenims, pageidaujantiems studijuoti savo lėšomis lietuvių kalba (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai).

Vientisosios studijos

Akademija

MA
MA
MA
VA

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

STUDIJŲ PROGRAMA

2016 m. priėmimo metinė studijų
kaina (eurais)
I-IV kursas
V-VI
(eurais)
kursas
(eurais)

Medicina (NL)
Odontologija (NL)

2940
3570

3930
4560

Farmacija (NL)

2460

3450

2700

3700

Veterinarinė medicina (NL)

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos

Pirmosios pakopos studijos
Akademija
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA

18

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

STUDIJŲ PROGRAMA

2016 m.
priėmimo
metinė studijų
kaina (eurais)

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

1552
1552
1552
1552
2248
2248

Visuomenės sveikata (NL)

2248

Studijų kaina patvirtinta Tarybos 2016 m. xxxxxxxxx d. nutarimu Nr. xxxx
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MA
MA
MA
MA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

SVEIKATOS INFORMATIKA
(fizinių mokslų sritis)
SOCIALINIS DARBAS (socialinių mokslų
studijų kryptys)
PSICHOLOGIJA
(socialinių mokslų studijų kryptys)
BURNOS PRIEŽIŪRA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA (biomedicinos
mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA (biomedicinos
mokslai)
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
(biomedicinos mokslai)
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
(biomedicinos mokslai)
ŽEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA
(biomedicinos mokslai)
ŽEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA
(biomedicinos mokslai)
ŽEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA
(biomedicinos mokslai)
ŽEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA
(biomedicinos mokslai)

Sveikatos informatika (kartu su KTU) (NL)

2248

Socialinis darbas medicinoje (NL)

1271

Sveikatos psichologija (NL)

2248

Burnos higiena (NL)

2248

Veterinarinė maisto sauga (NL)

2250

Veterinarinė maisto sauga (I: neakivaizdinis
mokymosi būdas)

1500

Gyvulininkystės technologija (NL)

2248

Gyvulininkystės technologija (I: neakivaizdinis
mokymosi būdas)

1499

Maisto mokslas (NL)

2250

Maisto mokslas (I: neakivaizdinis mokymosi
būdas)

1500

Gyvūnų mokslas (NL)

2248

Gyvūnų mokslas (I: neakivaizdinis mokymosi
būdas)

1499

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis arba neakivaizdinis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos;

9. Atvirų durų diena ir studijų mugės
Fakultetas arba padalinys
Adresas
Visi fakultetai
Universiteto g. 10
Visi fakultetai
Laisvės pr. 5, Vilnius
Visi fakultetai
Fakultetuose

Patalpa
ASU paviljonas Nr. 2
Litexpo

Data
2016-01-29
2016-02-04–06
2016-02-26

Laikas
nuo 10 val. iki 17 val.
nuo 10 val. iki 17 val.
10 val.

10. Priėmimo komisijos adresai 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.lt
11. Kita informacija.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
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III. PRIĖMIMAS Į ANTRĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ (MAGISTRANTŪRĄ) LIETUVIŲ KALBA
1. Studijų programų sąrašas.
Aukštoji
mokykla

Valstybinis
kodas

Studijų programa

1

2

3

MA

621B91002

621A60003

Visuomenės sveikata

MA

621A 600**

Gyvensenos medicina*

621A60004

Specializacija
4

Laboratorinės
medicinos biologija

MA

MA

Studijų trukmė

Visuomenės sveikatos
vadyba

Sveikatos ekologija,
Vaikų ir jaunimo
sveikata
Visuomenės sveikata ir
mityba

NL

I

6

7

Suteikiama
kvalifikacija
9

2

–

Medicinos biologijos
magistras

2

–

Visuomenės
sveikatos magistras

1,5

–

2

3

12

Visuomenės
sveikatos magistras

Visuomenės
sveikatos magistras

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 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).

MA

MA

621B70004

621B70002

Išplėstinė slaugos
praktika

Klinikinė slauga

MA

621B30005

Sveikatinimas ir
reabilitacija

MA

628B90001

Dailės terapija

MA

621S13002

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

Sveikatos psichologija

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

Onkopsichologija,
Priklausomybių
psichologija,
Reabilitacijos
psichologija,
Sveikatos psichologija
organizacijoje,
Sporto psichologija

2

–

–

3

Slaugos magistras

Slaugos magistras

Ergoterapijos arba
kineziterapijos
magistras
1,5

–

–

3

Medicinos ir
sveikatos magistras

–

Sveikatos
psichologijos
magistras

2

13

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.
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.

MA

628F100**

Medicininė chemija*
(kartu su KTU)

Veterinarinė maisto
sauga

2

–

Medicininės chemijos
magistras

2

3

Visuomenės
sveikatos magistras

Žemės ūkio mokslų
magistras

VA

621A64001

VA

621D73001

Gyvulininkystės
technologija

2

2,5

VA

621D91001

Gyvūninių išteklių
valdymas

2

–

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos.
* priėmimas vyks, jei studijų programa bus įregistruota Studijų ir mokymo programų registre.
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Gyvūnų mokslo
magistras

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).

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

Studijų programos arba
programų grupės

Specializacija

2

3

Laboratorinės medicinos
biologija

Kokio pasirengimo asmenys
priimami

Atrankos kriterijai,
papildomi balai

Konkursinio balo formulė

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

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
visų
įvertinimų vidurkio, mokslinės
veiklos įvertinimo (iki 2 balų) ir
motyvacijos įvertinimo (iki 3
balų) suma.

MA

Visuomenės sveikata

MA

Visuomenės sveikatos
vadyba (NL)

Visų studijų sričių

MA

Visuomenės sveikatos
vadyba (I)

Visų studijų sričių

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

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.
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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

MA

Išplėstinė slaugos praktika

MA

Dailės terapija

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

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

Slaugos bakalauras, bendrosios
praktikos slaugytojas

Dailės, reabilitacijos,
ergoterapijos, kineziterapijos,
slaugos, psichologijos ar
medicinos magistrai
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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
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
vidurkio, mokslinės veiklos
įvertinimo (iki 2 balų) ir
motyvacijos
pokalbio
balų
vidurkio (iki 3 balų) suma

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

MA

Gyvensenos medicina*

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)
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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.

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.

MA

Medicininė chemija* (kartu su
KTU)

Fizinių,
technologijos
ar
biomedicinos mokslų studijų
srities bakalauro kvalifikacinis
laipsnis. Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti ≥ 30 kr.
chemijos studijų krypties dalykų.
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Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų
studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

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

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/kineziterapeutas.
MA

Sveikatos psichologija

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

Psichologijos bakalaurai
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VA

VA

Veterinarinė maisto sauga

Gyvulininkystės
technologija

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.

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

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.
*priėmimas vyks, jei studijų programa bus įregistruota Studijų ir mokymo programų registre.
** 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

KB 

 X Y
i 1

n

i



j 1

m

j

 Z  L;

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.
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2.2.2.Visuomenės sveikatos (NL) ir visuomenės sveikatos vadybos (I) magistrantūra
m

n

KB 

X
i 1

n

i



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.

2.2.3. 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

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

n

KB 

X
i 1

i



n

Y
j 1

j

m

 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

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 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

KB  0,7 

E
i 1

n

i

 0,3  KE +Z,

kur
KB – konkursinis balas;
Ei – diplomo priedo i-tojo egzamino pažymys;
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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;
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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).
Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
NL; I

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas

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

Motyvacijos pokalbis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis

2016-07-07 8.00 val.
2016-07-07 14.00 val.
2016-07-07 nuo 14.00 iki15.00 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 13.00 –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.

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

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos; I – ištęstinės formos studijos;
*Priėmimas bus vykdomas, jeigu iki priėmimo pradžios programa bus įregistruota Studijų ir mokymo programų registre.
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3.2. Stojant į Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos vadybos (I) magistrantūros studijų programą

Sutarčių pasirašymas

Datos ir terminai
I
2016-08-16 iki 2016-08-23 16.00 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 val. iki 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 d. 16.00
val.
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**
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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 įmoka19 20,00 EUR (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
Sąskaitos rekvizitai:
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.

19

Stojamoji studijų įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2016 m. xxxxxxx d. nutarimu Nr.xxxx
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6. Metinė studijų kaina 20
Asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose, studijų kaina atitinka norminę studijų kainą (LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio13 d.
įsakymu Nr. V-22)

Metinė studijų kaina asmenims, pageidaujantiems studijuoti savo lėšomis lietuvių kalba (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
Akademija
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
VA
VA
MA
VA
VA
VA

20

KRYPTIS
(Programų grupė)

STUDIJŲ PROGRAMA

2016 m. priėmimo
metinė studijų kaina
(eurais)

SVEIKATA IR MEDICINA
SVEIKATA IR MEDICINA
SLAUGA
SLAUGA
REABILITACIJA
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
CHEMIJA
(fiziniai mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
VISUOMENĖS SVEIKATA
(biomedicinos mokslai)
PSICHOLOGIJA
(socialiniai mokslai)
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
(biomedicinos mokslai)
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
(biomedicinos mokslai)

Laboratorinės medicinos biologija (NL)
Dailės terapija (I)
Klinikinė slauga (I)
Išplėstinė slaugos praktika (NL)
Sveikatinimas ir reabilitacija (NL)

3242
2161
1697
2546
2546

Gyvensenos medicina* (NL)

3242

Medicininė chemija* (NL) (kartu su KTU)

3242

Visuomenės sveikata (NL)

3242

Visuomenės sveikatos vadyba (NL)

3242

Visuomenės sveikatos vadyba (I:
neakivaizdinis mokymosi būdas)

1800

Veterinarinė maisto sauga (NL)

3242

Veterinarinė maisto sauga (I: neakivaizdinis
mokymosi būdas)

2161

ŽEMĖS ŪKIS IR VETERINARIJA
(biomedicinos mokslai)

Sveikatos psichologija (NL)

3242

Gyvulininkystės technologija (NL)

3242

Gyvulininkystės technologija (I: neakivaizdinis
mokymosi būdas)

2161

Gyvūninių išteklių valdymas (NL)

3242

Studijų kaina patvirtinta LSMU Tarybos 2016 m. xxxxxxxxx d. nutarimu Nr. xxxx
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Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis arba neakivaizdinis mokymosi būdas), I – ištęstinė formos studijos;
*priėmimas vyks, jei studijų programa bus įregistruota Studijų ir mokymo programų registre.

7. 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.lt
8. Kita informacija.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
IV. PRIĖMIMAS Į VIENTISĄSIAS, PIRMOSIOS IR ANTROSIOS PAKOPOS SAVO LĖŠOMIS APMOKAMAS STUDIJAS ANGLŲ KALBA
1. Studijų programos.
Anglų kalba vykdomos vientisosios medicinos, odontologijos, farmacijos ir veterinarinės medicinos studijų programos, pirmosios pakopos (bakalauro) veterinarinės
maisto saugos ir slaugos studijų programos bei antrosios pakopos (magistro) visuomenės sveikatos ir gyvensenos medicinos* studijų programos.
2. Studijų anglų kalba kainos21 (2016 m. priimamiems asmenims) (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
Vientisosios studijos anglų kalba

Akademija
MA
MA
MA
VA

Studijų programa
Medicina
Odontologija
Farmacija
Veterinarinė medicina

I kursas
10 000
12 000
6 000

II kursas
10 000
12 000
6 000

6 000

6 000

LSMU 2016 m. studijų kaina (eurais)
III kursas
IV kursas
V kursas
10 000
10 000
10 000
12 000
12 000
12 000
6 000
6 000
6 000
6 000

Santrumpos: MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija.

21

Studijų kainos patvirtintos LSMU Tarybos 2016 m. xxxxxxxxx d. nutarimu Nr. xxxx
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6 000

6 000

VI kursas
10 000
–
–
3 000

Pirmosios pakopos studijos anglų kalba
Akademija
MA
VA

Studijų programa
Slauga
Veterinarinė maisto sauga

2016 m. priėmimo metinė studijų kaina (eurais)
I kursas
II kursas
III kursas
IV kursas
5 500
5 500
5 500
5 500
4 300
4 300
4 300
4 300

Santrumpos: MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija.

Antrosios pakopos (magistrantūra) studijos anglų kalba
2016 m. priėmimo metinė studijų kaina
(eurais)
Akademija Studijų programa
I kursas
II kursas
Visuomenės sveikata
MA
3980
3980
Gyvensenos medicina*
MA
9930
9930
Santrumpos: MA – Medicinos akademija;
* priėmimas vyks, jei studijų programa bus įregistruota Studijų ir mokymo programų registre.

3. Konkursinio balo sudarymas.
Konkursinis balas sudaromas pagal stojamojo egzamino rezultatus.
3.1. Stojamasis egzaminas į medicinos, odontologijos, farmacijos, veterinarinės medicinos, veterinarinės maisto saugos ir slaugos programas yra sudėtinis biologijos ir chemijos
dalykų testas (žr. lentelę žemiau), motyvacijos pokalbis ar laiškas ir anglų kalbos testas.

Dalykas

Klausimų skaičius

Biologija (ląstelės struktūra ir funkcija, genetika, žmogaus anatomija ir fiziologija)

30

Chemija (organinė chemija, tirpalai, cheminė pusiausvyra)

30

Iš viso klausimų:

60

3.2. Chemijos ir biologijos testo rezultatas vertinamas procentais. Visi 60 teisingų atsakymų prilyginami 100%.
3.3. Egzamino testo nelaiko asmenys įgiję išsilavinimą Lietuvoje ir gali nelaikyti – asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, kai jie yra išlaikę College Board SAT testą ir iki
paraiškų teikimo termino pabaigos LSMU yra gautas oficialus ir galiojantis College Board SAT sertifikatas. Sertifikatai priimami tik iš College Board. Sertifikate pateiktas
įvertinimas atitinkamai pervedamas į 100% skalę. Lietuvoje išsilavinimą įgijusių asmenų konkursiniam balui skaičiuoti naudojami chemijos ir biologijos brandos egzaminų
rezultatai.
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3.4. Anglų kalbos testo gali nelaikyti asmenys, pateikę anglų kalbos žinių lygio oficialiai pripažįstamą sertifikatą (mažiausiai B2 lygis pagal CEFR arba jį atitinkantis), arba anglų
kalba yra gimtoji kalba, arba pareiškėjas yra baigęs vidurinę mokyklą anglų kalba. Studijoms priimami asmenys, kurie anglų kalbos testą išlaiko minimaliai 45%. Išsilavinimą
Lietuvoje įgiję asmenys turi pateikti oficialiai pripažįstamą B2 lygį įrodantį sertifikatą.
3.5.Konkursinis balas (KB) skaičiuojamas pagal formulę:

KB = (ChB/10)*0,6 + Ak*0,15 + Mot*0,25
ChB – Chemijos ir biologijos įvertinimas, procentai teisingų atsakymų (0-100%);
Ak – anglų kalbos įvertinimas, balai (1-10);
Mot – motyvacijos įvertinimas, balai (1-10).

4. Stojamojo egzamino datos:
2016.01.04. – 2016.07.15. Tel Avive, Madride, Hanoveryje, Gioteburge, Beirute, Stokholme, Alikantėje, Nikosijoje, Dubline, Londone ir kituose miestuose pagal poreikį, datos
skelbiamos LSMU interneto svetainėje.
2016.02.02. – 2016.06.17. LSMU centriniuose rūmuose (A.Mickevičiaus g. 9, Kaunas) pagal grafiką, skelbiamą LSMU interneto svetainėje.
Stojamojo egzamino adresas ir tikslus laikas skelbiamas internete LSMU svetainėje, informacija teikiama tel. +370 37 327299.
5. Priėmimo komisijai pateikiami šie dokumentai:
5.1. Legalizuoti išsilavinimo dokumentai
5.2. Paso kopija
5.3. Sveikatos pažyma
5.4. 2 fotonuotraukos (3x4)
5.5. Specialios formos prašymas
5.6. Trumpas gyvenimo aprašymas
5.7. Motyvacinis laiškas
5.8. Stojamoji įmokos kvitas (350 eurų)22 (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
5.9. Kai taikoma, College Board SAT sertifikatas ir/arba anglu kalbos lygį patvirtinantis tarptautinis pažymėjimas (TOEFL > 60, IELTS > 5.5, B2 lygio sertifikatas pagal
CEFR, GSCE „A“ lygio įvertinimas)23
Užsienio studentų priėmimo komisija gali paprašyti kitų papildomų dokumentų.
Dokumentų pateikimo terminai:
22
23

Stojamoji įmoka nustatyta LSMU Tarybos 2016 m. xxxxxxx d. nutarimu Nr. xxx
Asmuo, pateikęs tinkamą anglų kalbos pažymėjimą, gali nelaikyti anglų k. stojamojo egzamino.
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Paraiškos studijoms 2016 m. priimamos nuo 2015.11.02 iki 2016.06.30 Paraiška studijoms teikiama elektroniniu būdu pridedant aukščiau išvardintų dokumentų elektronines
kopijas adresu http://apply.lsmuni.lt.
Studentų priėmimas:
Sprendimas apie studento įstojimą į LSMU priimamas remiantis pateiktais dokumentais ir stojamojo egzamino rezultatais.
Konkursinė kviečiamų studijuoti eilė paskelbiama iki 2016.07.15.
Sprendimą priima Rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija.
Studentui sumokėjus stojimo įmokos ir I kurso studijų mokesčius bei pasirašius studijų sutartį, universitetas, jei studentui taikoma, rengia dokumentus vizai D arba
leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
e) Studentai priimami rektoriaus įsakymu.
Po pagrindinio priėmimo likus laisvų studijų vietų, skelbimas papildomas priėmimas. Papildomas priėmimas vykdomas iki Universiteto Priėmimo komisijos
posėdžio. Universiteto priėmimo komisijos posėdis vyks 2016 m. rugpjūčio 29 d. 13.00 val.
a)
b)
c)
d)

6. Stojamoji įmoka mokama į LSMU sąskaitą:
Sąskaitos rekvizitai:
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT 097044060002905377, banko kodas 70440,
Įmokos kodas: 6181
7. Priėmimo į studijų programas anglų kalba komisijų adresas ir telefonai.
A.Mickevičiaus g. 9 (II aukštas.), LT - 44307, Kaunas
Tel.: +370 37 327299
el. paštas: fstudent@lsmuni.lt

V. TREČIOJI STUDIJŲ PAKOPA (DOKTORANTŪRA)

1.

Mokslo krypčių sąrašas
Krypties
kodas
01B
02B
06B
07B
08B
09B

Mokslo kryptis
Biologija
Biofizika
Medicina
Odontologija
Farmacija
Visuomenės sveikata

Studijų trukmė
nuolatinė
ištęstinė
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6

Reikalaujamas išsilavinimas
Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos
Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos
Baigtos vientisosios studijos
Baigtos vientisosios studijos
Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos
Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos
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10B
02A
03A

Slauga
Veterinarija
Zootechnika

4
4
4

6
6
6

Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos
Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos
Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos

2. Konkursinių eilių sudarymo principai.

2.1. Konkursinio balo sandara.

11

Mokslo kryptis
Biologija – 01B

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Turintys biologijos, genetikos, biochemijos, biofizikos, medicinos
biologijos, mikrobiologijos, neurobiologijos studijų ir kitų artimų
biomedicinos srities studijų programų magistro kvalifikacinį laipsnį
ar jį atitinkančią kvalifikaciją

Biofizika – 02B

Turintys biofizikos, biologijos, taikomosios matematikos, fizikos
(taikomosios ir inžinierinės), bioinžinierijos studijų ir kitų artimų
biomedicinos srities studijų programų magistro kvalifikacinį laipsnį
arba jį atitinkančią kvalifikaciją

Medicina – 06B

Turintys medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį
atitinkančią kvalifikaciją

Odontologija – 07B

Turintys odontologijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį
atitinkančią kvalifikaciją

Farmacija – 08B

Turintys farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį
atitinkančią kvalifikaciją

Visuomenės sveikata –
09B

Turintys visuomenės sveikatos, medicinos, slaugos, ekologijos,
psichologijos, sociologijos, kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
sričių bei fizinių ir technologijos mokslų sričių studijų programų
magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją

Slauga – 10B

Turintys slaugos, medicinos, kineziterapijos, ergoterapijos,
visuomenės sveikatos, socialinio darbo ir kitų artimų socialinių
mokslų bei biomedicinos sričių studijų programų magistro laipsnį
arba jį atitinkančią kvalifikaciją

Stojant į medicinos ar odontologijos krypties doktorantūrą klinikiniuose padaliniuose.
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Atrankos kriterijai
 Magistro arba
vientisųjų studijų baigimo
diplomų prieduose išvardintų
dalykų įvertinimų vidurkis.
 Pokalbio priėmimo
komisijoje įvertinimas
 Specializuotos
medicinos praktikos
licencija11

Kitos sąlygos
 Mokslininkų iš užsienio ir
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų,
kuriose buvo pretendentas ir dalyvavo
moksliniuose tyrimuose,
rekomendacijos
 Įdirbis būsimam
moksliniam darbui. Skelbtų mokslinių
publikacijų arba mokslinio referato,
jei nėra publikacijų, įvertinimas.

Veterinarija – 02A

Žemės ūkio arba biomedicinos mokslų sričių magistrai arba turintys
jiems prilygstančią kvalifikaciją.

Zootechnika – 03A

Žemės ūkio arba biomedicinos mokslų sričių magistrai arba turintys
jiems prilygstančią kvalifikaciją.

2.2. Konkursinio balo apskaičiavimo formulės

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:

KB 

V D
 PK ;
2

V – magistro arba vientisųjų studijų baigimo diplomų prieduose/priedėliuose išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis;
D – diplominio darbo arba baigiamojo rezidentūros egzamino įvertinimas balais;
m

v
j 1

V

j

m

V – magistro arba vientisųjų studijų baigimo diplomų priede/priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis;
m – magistrantūroje ar vientisosiose studijose studijuotų dalykų skaičius;
vj – j-ojo mokomojo dalyko pažymys.
PK – Pokalbio su pretendentu, stojančiu į doktorantūrą, priėmimo komisijoje įvertinimo vidurkis (iki 5 balų).
n

PK 

p
i 1

n

i

;

PK – pokalbio su pretendentu į doktorantūrą priėmimo komisijoje įvertinimo vidurkis;

pi

– i-ojo komisijos nario įvertinimas balais;
n – komisijos narių skaičius.
Pokalbio su pretendentu vertinimą lemia :
skelbtų mokslinių publikacijų reikšmingumas, reikšmingiausiomis laikant publikacijas pripažintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose; mokslinio referato įvertinimas, jei nėra
skelbtų publikacijų, kurį įvertina numatomo mokslinio darbo vadovas rekomendacijoje; mokslininkų rekomendacijų svarumas; pokalbio metu parodytas studijų krypties, į kurią
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stojama, mokslinių problemų supratimas, motyvacija.
2. 3. Pirmenybės teikimo pretendentams, surinkusiems vienodą konkursinį balą, sąlygos ir kt.
Surinkus vienodą konkursinį balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima (prioriteto tvarka) tas stojantysis:
 kurio magistro arba vientisųjų studijų baigimo diplomų prieduose išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai;
 kurio numatomo mokslinio darbo tema bus tęsinys vykdytų mokslinių darbų, o rezultatai atsispindi skelbtose publikacijose.
Galutinį sprendimą priima konkurso komisija. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį.
3. Priėmimo vykdymas.
Priėmimo procedūros
Konkurso į doktorantūrą skelbimas
Prašymų dalyvauti konkurse registracija
Priėmimo komisijos posėdis
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
Santrumpos: N – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Datos ir terminai
N/I
06 10
06 10 – 2016 08 16
08 30 10 val.
08 30 13 val.
08 30 14 val.
08 31 9 val.

Pastaba. Likus neužimtų vietų pakartotinas papildomas priėmimas gali būti organizuojamas rugsėjo-spalio mėnesiais.
4. Reikalingi dokumentai.
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus*
 Prašymas
 Gyvenimo aprašymas
 Dviejų mokslininkų rekomendacijos (padalinio, kuriame pretendentas pageidauja
studijuoti, vadovo bei numatomo doktorantūros vadovo)
 Magistrantūros arba vientisųjų studijų baigimo diplomo kopija
 Diplomo priedo kopija
 Mokslinių darbų sąrašas, patvirtintas atsakingo Universiteto bibliotekos darbuotojo, ir
mokslinių publikacijų kopijos
 Mokslinis referatas (jei nėra mokslinių publikacijų)
 Specializuotos medicinos praktikos licenzijos kopija12
 Pretendento darbdavio atsiliepimas (stojantiems į ištęstinės studijų formos doktorantūrą)
*- prašymas priimamas ir registruojama tik pateikus visus reikalingus dokumentus
12

Remiantis 1996m. rugsėjo 25 d. LR gydytojo medicinos praktikos įstatymu Nr 1- 1555.
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Įforminant priėmimą


Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas
arba asmens tapatybės kortelė) - parodomas

5. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai
Stojamoji įmoka13 – 21 EUR (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
Sąskaitos rekvizitai :
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
Banko kodas - 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172
6. Metinė studijų kaina14 (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
Studijų kryptis

BIOLOGIJA
BIOFIZIKA
MEDICINA
ODONTOLOGIJA
FARMACIJA
VISUOMENES SVEIKATA
SLAUGA
VETERINARIJA
ZOOTECHNIKA

13
14

Metinė studijų kaina
(Eurais)
nuolatinės
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969
Be doktoranto stipendijos 8227
Su doktoranto stipendija 12969

ištęstinės

Metinė studijų kaina
užsieniečiams
Kaina eurais
10000
10000
10000
10430
9155
9155
9155

5500

10000
9155

Patvirtinta LSMU Tarybos posėdyje 201... m. ................................ d. Nutarimas Nr.
Patvirtinta LSMU Tarybos posėdyje 201... m. ........................... d. Nutarimas Nr.
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6. Priėmimo į doktorantūrą komisijos adresas ir telefonas.
Kardiologijos institute 221 kab. Sukilėlių pr. 15, LT-50009 Kaunas, tel.: (8~37) 32 72 76
7. Priėmimo komisijos darbo laikas.
Darbo dienomis 9 – 16 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
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1 priedas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų priėmimo 2016 m. taisyklių

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, išduodamas akademinis pažymėjimas, suteikiantis teisę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijoje stoti į magistrantūros studijų programas priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
II. Papildomųjų studijų programa
Papildomųjų studijų
programa

Veterinarinė maisto
sauga
Gyvulininkystės
technologija

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

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

III.

2016-06-27 iki 07-05 14.00 val.
2016-07-07 iki 15.00 val.
2016-07-07 16.30 val.
Nuo 2016-07-08 9.00 val. iki 2016-07-12 15.00 val.
2016-08-29 13.00 val.

Stojamoji studijų įmoka

7. Stojamoji studijų įmoka15 – 10,00 EUR (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)
Sąskaitos rekvizitai :
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas P6174
8. Nuo stojamosios įmokos mokesčio atleidžiami:
8.1. asmenys neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
8.2. vaikų globos namų auklėtiniai gimę 1991 metais arba vėliau;

15

Stojamoji klausytojo įmoka nustatyta LSMU Tarybos 2016 m. xxxxxxxxxxx d. nutarimu Nr.xxx
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8.3. 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.
8.4. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
9. Vieno kredito kaina16 – 30,00 EUR (įsigalios, patvirtinus universiteto Tarybai)

IV.

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.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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Kredito kaina nustatyta LSMU Tarybos 2016 m. xxxxxxxx d. nutarimu Nr. xxxx
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