LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
MOTYVACIJOS POKALBIO STOJANT Į REZIDENTŪROS
STUDIJAS ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Priėmimo į rezidentūrą motyvacijos pokalbio komisijos yra sudaromos Lietuvos sveikatos
moklsų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) Rektoriaus įsakymu, kuris
paskelbiamas viešai universiteto tinklalapyje. Kiekviena profilinė klinika (veterinarijos
klinika / katedra / institutas), atsakinga už konkrečią rezidentūros studijų programą,
organizuoja motyvacijos pokalbius pagal šią tvarką ir kriterijus.
2. Motyvacijos pokalbio trukmė yra ne ilgesnė kaip 15 min. Didžiausia motyvacijos
pokalbio vertinimo balų suma yra 5 balai. Pretendentas, surinkęs 0,5 ir mažiau balo yra
nemotyvuojamas ir konkurse į rezidentūros studijų programą nedalyvauja. Jei
pretendentas nemotyvuojamas vienoje studijų programoje, jis gali pretenduoti į kitas
studijų programas.
3. Motyvacijos pokalbio įvertinimo balą sudaro visų priėmimo į rezidentūrą motyvacijos
pokalbio komisijos narių įvertinimų vidurkis. Motyvacijos pokalbio metu užduodami
klausimai susiję su vertinama veikla (vertinimo kriterijais), kurie yra pateiki žemiau:
Vertinama veikla*
Mokslinė veikla
Pvz., pranešėjas pasirenkamos specialybės SMD konferencijos metu;
pranešimas pasirenkamos specialybės SMD konferencijos metu laimėjo
prizinę vietą visų specialybių ar tarptautinėje SMD konferencijoje;
mokslo straipsnio specialybės tematika recenzuojamame žurnale
Lietuvoje (pirmi 6 autoriai) bendraautoris;
mokslo straipsnio specialybės tematika recenzuojamame žurnale
užsienyje (pirmi 6 autoriai) bendraautoris;
kita.
Praktinė veikla
Pvz., dalyvavimas specialybės mokslinėse-praktinėse konferencijose
(patvirtinta pažymėjimu);
vasaros praktika arba savanoriškas darbas studijų metu (skyriaus vadovo
patvirtinta pažyma);
darbas slaugytojo arba pagalbinio darbuotojo pareigose specializuotame
skyriuje (patvirtinta pažyma iš darbovietės);
specialybės gydytojų rekomendacijos studijuoti specialybę;
kita.
Asmeninės savybės
Pvz., bendravimo įgūdžiai, orientacija, intelektas, temperamentas,
laikysena, motyvacijos laiško struktūra, turinys, klaidos, ir pan.

Maksimalus
suminis balas
iki 0,5

iki 1,5

iki 3,0

*Vertinamose veiklose vartojamos sąvokos ir terminai pritaikyti stojantiesiems į Medicinos krypties rezidentūros
studijų programas. Sąvokos ir terminai gali būti pakeisti jas pritaikant atitinkamai stojantiesiems į Odontologijos ir
Veterinarinės medicinos krypčių rezidentūros studijų programas.

4. Motyvacijos pokalbiai organizuojami iki prašymų pateikimo studijuoti tam tikroje
rezidentūros studijų programoje.

5. Motyvacijos pokalbių registracijos tvarka, pokalbių organizavimo datos yra skelbiamos
Universiteto tinklalapyje
6. Pagrindiniame priėmimo į rezidentūrą etape registracija motyvacijos pokalbiams vyksta
Universiteto interneto svetainėje, naudojantis el. bankininkystės arba sertifikuoto
mobiliojo parašo sistemomis. Pretendentas elektroninėje platformoje pildydamas
motyvacijos pokalbio registracijos formą, turi pateikti kiekvienos rezidentūros studijų
programos: 1) motyvacijos laišką pdf formatu; 2) kitą, pretentento nuomone, svarbią
informaciją pdf formatu; 3) mobilaus telefono numerį; 4) el. pašto adresą.
7. Kvietimas į motyvacijos pokalbį su atvykimo laiku kiekvienam pretendentui yra
išsiunčiamas dieną prieš motyvacijos pokalbį.
8. Siekiant patvirtinti motyvacijos pokalbyje dalyvaujančio asmens tapatybę, motyvacijos
pokalbio pradžioje pretendentas turi parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
9. Žiniaraštis su motyvacijos pokalbyje dalyvavusių pretendentų vertinimais turi būti
patvirtintas Motyvacijos pokalbio komisijos pirmininko ir pateiktas Podiplominių studijų
centrui iki kitos darbo dienos 12 val.
10. Užsienio šalių piliečiai, neturintys galimybės registruotis motyvacijos pokalbiams per el.
bankininkystę arba naudodami sertifikuoto mobiliojo parašo sistemas, motyvacijos
pokalbiams registruojasi elektroniniu paštu psc@lsmuni.lt ne vėliau, kaip likus dviem
darbo dienoms iki paskelbtos motyvacijos pokalbio datos. Prie elektroninio registracijos
laiško turi būti pridėta: 1) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 2)
motyvacijos laiškas pdf format; 3) kita pretendento nuomone svarbi informacija pdf
formatu.
11. Motyvacijos pokalbyje stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti LSMU Studentų atstovybės,
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR
Žemės ūkio ministerijos, atitinkamų specialybių draugijų atstovai. Motyvacijos pokalbio
komisijos nariai, esant interesų konfliktui, privalo nusišalinti nuo pokalbio vertinimo, ir
tai pažymima motyvacijos pokalbio komisijos protokole.
12. Motyvacijos pokalbiai įrašomi, įrašai yra saugomi atsakingoje profilinėje klinikoje
(veterinarijos klinikoje, katedroje, institute) iki Apeliacijos komisijos posėdžio datos ir
sunaikinami kitą dieną. Už motyvacijos pokalbio įrašymą yra atsakingas komisijos
pirmininkas. Už įrašų saugojimą ir sunaikinimą atsako profilinės klinikos (veterinarijos
klinikos, katedros, instituto) vadovo įgaliotas asmuo.
13. Apeliacijų svarstymas vyksta LSMU Rektoriaus įsakymu sudarytoje komisijoje, kurios
sudėtis yra paskelbiama viešai Universiteto tinklalapyje.

