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PRIĖMIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ 

 

2021 m. balandžio 22 d. Nr. 148-08 

Kaunas 

 

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

4231; 2012, Nr. 81-4227) 23 punkto 8 ir 9 papunkčių nuostatomis, 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 2021 m. taisyklių, patvirtintų Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto senato 2021 m. kovo 04 d. nutarimu Nr. 147-02, (toliau – Taisyklės) II skyriaus 7.2. 

punktą ir išdėstyti taip: „7.2. Pakartotinis papildomas LSMU priėmimas, kuriame gali dalyvauti 

asmenys, dalyvaujantys bendrajame priėmime.“ 

7.2. Pakartotinis papildomas LSMU priėmimas, kuriame gali dalyvauti asmenys, dalyvaujantys 

bendrajame priėmime. 

 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Laisvos valstybės nefinansuojamos vietos 

skelbiamos  
2021-08-21 nuo 9.00 val. 

Prašymų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu 

būdu per LSMU Priėmimo sistemą)  

2021-08-21   11.00 val.–2021-08-23 15.00 

val. 

Standartizuotas  motyvacijos  vertinimas* (tik 

pretenduojantiems į studijų programas „Medicina“, 

„Odontologija“  ir  „Veterinarinė medicina“) 

2021-08-24 nuo 10.00 val. 

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2021-08-25 iki 12.00 val. 

Apeliacijų  priėmimas, nagrinėjimas ir rezultatų  

paskelbimas 
2021-08-25  13.00 val.–2021-08-25 17.00 val. 

Fakultetų priėmimo komisijų posėdžiai 2021-08-26 nuo 12.00 val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-26 nuo 14.00 val. 

Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU 

Priėmimo sistemą, išimtiniais atvejais – asmeniškai 

atvykstant į Universitetą) 

2021-08-26 16.00 val.–2021-08-27 13.00 val. 

Universiteto priėmimo rezultatų tvirtinimo  

komisijos posėdis (kartu su Rektoratu) 
2021-08-30 13.00 val. 

*Stojantieji  privalo dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje.  Nedalyvavusieji 

pokalbyje konkurse į laisvas valstybės nefinansuojamas vietas  nedalyvauja. Pokalbis vertinamas 

0–1,5 balo. Pokalbio vieta ir laikas  bus skelbiami LSMU Priėmimo sistemoje 

 



Pastaba: stojantysis prašyme gali nurodyti dvi studijų programas. 

 

2. S k e l b t i aktualią Studentų priėmimo 2021 m. taisyklių redakciją. 
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