PATVIRTINTA
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato 2019 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 121-02
STANDARTIZUOTO MOTYVACIJOS POKALBIO VERTINIMO STRUKTŪRA

Standartizuoto motyvacijos pokalbio įvertinimas susideda iš 4 dedamųjų:
1. Pirmoji
dedamoji
–
baigta
formalųjį
švietimą
papildančio
ugdymo
programa. Pateikiamas dokumentas, įrodantis formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programos baigimą. Dedamosios dydis– 0,2 balo. (Vertinama tik viena formalųjį švietimą
papildanti ugdymo programa).
2. Antroji dedamoji – pasiekimai (dedamosios dydis– iki 0,3 balo): regioniniai (miesto/rajono)
konkursai, varžybos (laimėta 1–3 vietos) – iki 0,1 balo; respublikiniai konkursai – 0,2 balo;
tarptautiniai konkursai – iki 0,3 balo. Vertinamas aukščiausias pasiekimas, pasiekimai
nesumuojami.
3.

Trečioji dedamoji – visuomeniniai ir socialiniai gebėjimai (dedamosios dydis– iki 0,5
balo).Visuomeninė veikla (narystė jaunimo organizacijoje, dalyvavimas tarptautinėje
programoje) skiriama iki 0,20 balo.Domėjimasis pasirinkta studijų programa (skiriama iki 0,3
balo).

4. Ketvirtoji dedamoji – vertybinės orientacijos ir pasaulėžiūrosnuostatos (vertinama iki 0,5
balo. Už vieną pasiekimą skiriama iki 0,1 balo): autonomija (savarankiškai suplanuoti ir
atlikti projektai, veiklos), vertybinės nuostatos/teisingumas (patriotinės, kultūros
organizacijos), naudingumas (veiklos ir naudos pusiausvyra: stojančiajam ir aplinkiniams),
nepiktnaudžiavimas (savo pasiekimais, padėtimi).
STANDARTIZUOTO MOTYVACIJOS POKALBIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Standartizuotu motyvacijos pokalbiu (toliau – Pokalbis) siekiama nustatyti stojančiojo
motyvaciją studijuoti Lietuvos sveikatos mokslų universitete (toliau – LSMU).
2. Standartizuoto motyvacijos pokalbio vertinimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta,
vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamentu, patvirtintu Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-05 (su vėlesniais
pakeitimais), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato nutarimu patvirtintomis Studentų
priėmimo taisyklėmis (toliau – Priėmimo taisyklės).
3. Pokalbyje gali dalyvauti asmenys, dalyvavę bendrajame priėmime (LAMA BPO) ir
pretenduojantys į laisvas studijų programų „Medicina“, „Odontologija“ ir „Veterinarinė medicina“
valstybės nefinansuojamas vietas, likusias pasibaigus bendrajam priėmimui.
4. Pokalbis vykdomas Priėmimo taisyklėse numatytu laiku LSMU patalpose. Konkreti
pokalbio vieta ir laikas skelbiami LSMU svetainėje nuorodoje „Stojantiesiems.“
5. Asmenys, pateikę prašymą dalyvauti pakartotiniame papildomame LSMU priėmime,
bet nedalyvavę pokalbyje, neturi teisės dalyvauti papildomo priėmimo konkurse į laisvas valstybės
nefinansuojamas vietas.
6. Papildomo LSMU priėmimo standartizuotame motyvacijos pokalbyje gali dalyvauti
asmenys, nustatytais terminais LSMU Priėmimo informacinėje sistemoje pateikę prašymą ir skenuotas
šių dokumentų kopijas:

6.1. Gyvenimo aprašymą (pagal „Europass“CV formą);
6.2. Dokumentą, įrodantį formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos baigimą (jeigu
baigta programa);
6.3. Regioninių konkursų/varžybų prizinių vietų (1–3 vietos) laimėjimą patvirtinantį
dokumentą (vertinama tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) (jeigu dalyvavo);
6.4. Atestato ir jo priedėlio (priedo) kopiją;
7. Kiti pasiekimus patvirtinantys dokumentai pateikiami motyvacijos pokalbio vertinimo
komisijai, atvykus į pokalbį.
8. Pokalbis vykdomas tik vieną kartą.
9. Pokalbį vertina kiekvienai studijų programai rektoriaus įsakymu sudaryta komisija.
10. Standartizuoto motyvacijos pokalbio įvertinimo balą sudaro visų priėmimo į vientisųjų
studijų programą motyvacijos pokalbio komisijos narių įvertinimų vidurkis.
11. Maksimali standartizuoto motyvacinio pokalbio vertinimo balų suma lygi 1,5.
Konkursinė eilė sudaroma pagal LAMA BPO apskaičiuoto konkursinio balo ir standartizuoto
motyvacijos pokalbio suminį įvertį.
12. Pokalbio trukmė ne ilgesnė nei 10 min.
13. Motyvacijos pokalbyje dalyvavusiųjų žiniaraštis (priedas) su motyvacijos pokalbio
vertinimais patvirtinamas motyvacijos pokalbio komisijos pirmininko ir pateikiamas Priėmimo
komisijos atsakingajam sekretoriui.
14. Motyvacijos pokalbyje stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti LSMU Studentų
atstovybės atstovai.
15. Motyvacijos pokalbio komisijos nariai, esant interesų konfliktui, privalo nusišalinti nuo
pokalbio vertinimo, ir tai yra pažymima motyvacijos pokalbio komisijos protokole.
16. Motyvacijos pokalbiai įrašomi, pokalbio balso įrašai yra saugomi Priėmimo komisijoje
iki Apeliacijos komisijos posėdžio datos ir sunaikinami kitądieną, išskyrus atvejus, kai apeliaciją
pateikęs asmuo, apeliuojamus rezultatus apskundžia aukštesniam Universiteto organui arba kitai
institucijai. Už motyvacijos pokalbio įrašymą yra atsakingas Motyvacijos komisijos pirmininkas. Už
įrašų saugojimą ir sunaikinimą atsako Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius.
17. Nuasmenintistandartizuotomotyvacijospokalbio
vertinimo
rezultatai
(pateikiamapagalprašymoregistacijosnumerį) skelbiami LSMU svetainėjenuorodoje„Stojantiesiems”
kitądarbodieną.
18. Apeliacijų svarstymas vyksta LSMU rektoriaus įsakymu sudarytoje komisijoje
apeliacijomssvarstyti.
19. Pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartį, papildomai įkelia:
19.1. Sumokėtos įmokos kvitą, jeigu neturi anksčiau pasirašytos studijų sutarties su LSMU;
19.2. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
19.3. Skenuotą, ne didesnę kaip 10 MB dokumentinę fotonuotrauką.
20. Ši Tvarka gali būti keičiama arba pripažįstama netekusia galios Universiteto senato
nutarimu.

Priedas

Konkurso į .................................vientisąsias studijas dalyvių standartizuoto motyvacijos pokalbio vertinimo žiniaraštis
Motyvacijos pokalbis vertinimas 0–1,5 balo
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