
2 priedas 

Studentų priėmimo į LSMU 2016 metais  planuojami skaičiai                                              
      

            I. Pirmosios pakopos ir vientisosios studijos.                       Bendras skaičius  –  1498  

Mokslų sritis 

Studijų programa Planuojama priimti 2016 m.* 

vf +vnf 
(bendras skaičius) 

Studijuojantys 

anglų kalba 

 

Biomedicinos mokslų 

studijų sritis 

Medicina  (NL) 308 94 
Farmacija  (NL) 152  24 

Odontologija (NL) 80  35 

Burnos higiena (NL) 25   

Slauga  (NL) 84  

Slauga (NL neak. mokymosi būdas) 37  

Akušerija  (NL) 17  

Akušerija  (NL neak. mokymosi būdas) 12  

Ergoterapija (NL) 14  

Kineziterapija (NL) 54   
Visuomenės sveikata (NL) 40  
Veterinarinė maisto sauga (NL) 40  
Veterinarinė maisto sauga (I) 10  
Medicininė ir veterinarinė genetika (NL) 36   
Medicininė ir veterinarinė biochemija (NL) 24   
Veterinarinė medicina (NL) 163  20 
Gyvulininkystės technologija (NL) 45   
Gyvulininkystės technologija  (I) 10  
Maisto mokslas  (NL) 40  
Maisto mokslas  (I) 10  
Gyvūnų mokslas (NL) 22  
Gyvūnų mokslas (I) 12  

Socialinių mokslų  

studijų sritis 

Socialinis darbas medicinoje (NL) 20  

Sveikatos psichologija (NL) 40  

Fizinių mokslų studijų 

sritis 

Sveikatos informatika (NL) 30  

Iš viso universitete 1325 173  
                                      Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma;  

  *Planuojamų priimti studentų skaičius atskirose programose gali kisti neviršijant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  

  Tarybos patvirtinto bendro į pirmosios  pakopos ir vientisųjų studijų programas priimamų studentų skaičiaus. 
 

 



 

   

            II  Antroji studijų pakopa (magistrantūra)                                             

                                                                                                                                  Bendras skaičius 371  

        

Studijų krypties 

pavadinimas 

 

Studijų programa 

Planuojama priimti 2016 m.** 

vf +vnf 
(bendras skaičius) 

Studijuojantys 

anglų kalba 

Medicina ir sveikata 

Dailės terapija (I) 12  

Laboratorinės medicinos biologija (NL) 30  

Klinikinė slauga  (I) 15  

Išplėstinė slaugos praktika (NL) 20  

Reabilitacija Sveikatinimas ir reabilitacija  (NL) 45  

Psichologija Sveikatos psichologija (NL) 30  

Visuomenės sveikata 

Gyvensenos medicina* (NL) 20 20 

Visuomenės sveikata (NL) 20 8 

Visuomenės sveikatos vadyba (NL) 30  

Visuomenės sveikatos vadyba (I) 20  

Veterinarinė maisto sauga (NL) 25  

Veterinarinė maisto sauga (I) 35  

Žemės ūkio mokslai 
Gyvulininkystės technologija (NL) 12  

Gyvulininkystės technologija (I) 12  

Žemės ūkis ir veterinarija Gyvūninių išteklių valdymas (NL) 7  

Chemija Medicininė chemija* (NL) 10  

Iš viso universitete 343 28  
                                      Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma;  

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

                                       **Planuojamų priimti studentų skaičius atskirose programose gali kisti neviršijant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos 

  patvirtinto  bendro į antrosios pakopos studijų programas priimamų studentų skaičiaus. 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

        



 

        

         III  Trečioji studijų pakopa (doktorantūra)                  Bendras skaičius 47 

                                                                                                                            

Mokslo ar studijų sritis ir mokslo ar studijų kryptis 

Siūlomas 2016 m. priimamų studentų 

skaičius 

Doktorantūros studijų vietos  

nuolatinės studijų formos 

Fiziniai mokslai, biochemija – 04P 1 

Biomedicinos mokslai, biologija – 01B 4 

Biomedicinos mokslai, biofizika – 02B 2 

Biomedicinos mokslai, medicina – 06B 23 

Biomedicinos mokslai, odontologija – 07B 1 

Biomedicinos mokslai, farmacija – 08B 2 

Biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09B 5 

Biomedicinos mokslai, slauga – 10B 3 

Žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A 3 

Žemės ūkio mokslai,  zootechnika – 03A 3 

Iš viso 47 

 

 

 

 


