
 
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO  

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

 

DĖL STUDENTŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETĄ 

2023 METAIS TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

 

2023 m. sausio 26 d. Nr. 166-09 

Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,2010, Nr.81-4231; 

2012 Nr. 81-4227) 37 punkto 19 papunkčio nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto senatas n u t a r i a:  

1. P a k e i s t i Studentų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą 2023 

metais taisyklių, patvirtintų Senato 2022 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 164-04 (toliau –Taisyklės), 

II skyriaus 19 punkto 1 lentelės 14 eilutę ir išdėstyti ją taip: 

6121GX011 Maisto sauga  4  – 
Sveikatos mokslų 

bakalauras 

 

 

2. P a k e i s t i Taisyklių II skyriaus 19 punkto 1 lentelės 16 eilutę ir išdėstyti ją taip: 

6121IX001 Gyvūnų mokslas 3 4 
Žemės ūkio mokslų 

bakalauras 

 

 

 

3. P a k e i s t i Taisyklių III skyriaus 29.3 punkto 2 lentelės 10 eilutę ir išdėstyti ją taip: 

VA Maisto sauga 

 

4. P a k e i s t i Taisyklių III skyriaus 83 punkto 11 eilutę ir išdėstyti ją taip: 

VA 

Maisto 

sauga 

(NL,I) 

 

Sveikatos mokslų (G),  fizinių mokslų (C), 

gyvybės mokslų (D), technologijų mokslų (F), 

veterinarijos mokslų (H), žemės ūkio  mokslų 

(I) studijų krypčių grupių bakalaurai, kurių 

baigtos studijų programos chemijos ir 

biologijos dalykų bendra  apimtis ne mažesnė 

kaip 10 kreditų.  

Asmenys, turintys 

profesinio bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį, 

turi būti baigę ne 

mažiau nei 30 kreditų 

apimties LSMU 

patvirtintas  pasirinktos 

studijų krypties 

papildomąsias studijas.  

 

5. P a k e i s t i Taisyklių III skyriaus 82 punkto 11 eilutę ir išdėstyti ją taip: 



VA 
6211GX0

11 

Maisto sauga 

(NL,I) 

 
2 3 Sveikatos  mokslų magistras 

 

6. P a k e i s t i Taisyklių Priedo 6 punkto 3–4 eilutes ir išdėstyti jas taip:  

Maisto sauga (I) 

Studijų apimtis ne didesnė nei 60 studijų kreditų 

stojantiesiems, kurių baigtos studijos priklauso  fizinių 

mokslų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos mokslų (E), 

technologijų mokslų (F), sveikatos  mokslų (G), 

veterinarijos  mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) studijų 

krypčių grupei. 

1  

Maisto 

sauga 

 

Maisto mokslas (I) 

Studijų apimtis ne didesnė nei 60 studijų kreditų 

stojantiesiems, kurių baigtos studijos priklauso  fizinių 

mokslų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos mokslų (E), 

technologijų mokslų (F), sveikatos  mokslų (G), 

veterinarijos  mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) studijų 

krypčių grupei. 

     

1  

Maisto 

mokslas 

 

  

 

 

 

Senato pirmininkė                                                             prof. Jūratė Macijauskienė 

 

 

Senato sekretorė                                                                prof. Ramunė Morkūnienė 

 


