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

antrojo skirsnio 37 punkto 2 papunkčiu, Senatas n u t a r i a: 

 

p a t v i r t i n t i Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios, antrosios pakopų ir 

vientisųjų studijų programų 2022–2023 m. m. studijų planus (pridedama):  

 Pirmoji pakopa:  

1. Medicininė ir veterinarinė genetika (LT, EN); 

2. Medicininė ir veterinarinė biochemija (LT); 

3. Akušerija; 

4. Slauga (LT, EN); 

5. Slauga (neakivaizdinis būdas); 

6. Ergoterapija (LT, EN); 

7. Kineziterapija (LT, EN); 

8. Burnos higiena (LT);  

9. Sveikatos psichologija (LT, EN); 

10. Visuomenės sveikata (LT); 

11. Veterinarinė maisto sauga (LT);  

12. Veterinarinė maisto sauga (ištęstinė forma) (LT);  

13. Maisto mokslas (LT); 

14. Maisto mokslas (ištęstinė forma) (LT);  

15. Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2018 m.) (LT);  

16. Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2018 m., ištęstinė) (LT); 

17. Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2019 m.) (LT);  

18. Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2019 m. ištęstinė forma) (LT);  

19. Gyvūno ir žmogaus sąveika (LT); 

20. Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma) (LT).  

 Antroji pakopa:  

1. Medicininė chemija (LT); 

2. Laboratorinės medicinos biologija (LT); 

3. Slaugos lyderystė (ištęstinė forma) (LT); 

4. Išplėstinė slaugos praktika  (LT, EN); 

https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22445/mvgatnaujintaslt2021-2022m.m..pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21307/medicinineirveterinarinebiochemijastudijuplanas2021-22.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22460/akuserijastudijuplanas_2021-2022pakeitimas2.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21473/slauga.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22458/slauganeakivaizdinsstudijuplanas_ns_2021_2022_09231.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21522/ergo.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21622/sf_kineziterapija_studijuplanas_2021-2022red.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21510/burnoshigienosstudijplanas.2021-2022m.m_1001-converted.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21386/ispltstudijuplanas2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21406/ivsstudijuplanas2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22483/veterinarinmaistosauga2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22485/veterinarinmaistosaugaitstinsiki20202021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21453/mmi2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21453/mmi2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21360/gyvulininkystestechnologijaiki2018_nuolatinesstudijos.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21360/gyvulininkystestechnologijaiki2018_nuolatinesstudijos.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21365/gyvunumokslasgtiki2018_nuolatinesstudijos.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21366/gyvunumokslasgtiki2018_istestinesstudijos.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22457/1.1gyvnoirmogaussveikabakalauronuolatins.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21361/gyvunoirzmogaussaveikabakalauroistestinesnuo2019.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21303/medicininechemija.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21306/lab.med.biologija2021_2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21324/sf_slaugoslyderystestudijuplanas2021_2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21583/sf_isplestine_slaugos_praktika_suvisomspecializac_2021-2020red.pdf


5. Sveikatinimas ir reabilitacija (LT); 

6. Dailės terapija (ištęstinė forma) (LT); 

7. Klinikinė sveikatos psichologija (LT, EN); 

8. Taikomoji visuomenės sveikata (LT, EN); 

9. Visuomenės sveikatos vadyba (LT, EN); 

10. Visuomenės sveikatos vadyba (ištęstinė forma) (LT); 

11. Gyvensenos medicina (LT, EN); 

12. Veterinarinė maisto sauga (LT,EN); 

13. Veterinarinė maisto sauga (ištęstinė forma) (LT); 

14. Maisto mokslas (LT, EN); 

15. Maisto mokslas (ištęstinė forma) (LT);  

16. Gyvūno ir žmogaus sąveika (LT, EN); 

17. Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma) (LT); 

18. Gyvūnų mokslas (LT, EN); 

19. Gyvūnų mokslas (ištęstinė forma) (LT).  

 Vientisosios studijos:  

1. Farmacija (LT, EN); 

2. Odontologija (LT, EN); 

3. Veterinarinė medicina (LT, EN) (įstojusiems iki 2017 m., nuo 2017 m., nuo 2020 m.) 
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https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21467/tvsii.pdf
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https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21471/vsviiistest.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21469/gm.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22486/veterinarinmaistosauga2021-2022iipakoposnuolatinsstudijos.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22487/veterinarinmaistosauga2021-2022iipakoposistestinesstudijos.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21342/mmmagistras2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21344/mmmagistrasistestines.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21364/gyvunoirzmogaussaveikamagistranturanuo2019.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21363/gyvunoirzmogaussaveikamagistranturaistestiniunuo2019.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21368/gyvunumokslasmagistr.nuolatines.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21371/magistristestinesgyvulininkystestechnologijaiki2018.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21301/farmacijalt2021_2022fftgal.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21512/odontologijosstudijplanas2021202220201001-converted.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21606/vmiki2017.pdf

