
 
 

Studijų programos Veterinarinė medicina aprašas  

 
Programos studijų planai 

Studijų programos dalykų schema su kreditais 

Programą teikiantis fakultetas Veterinarijos fakultetas 

Programos duomenys 

valstybinis kodas 

studijų krypties grupė 

studijų kryptis 

studijų trukmė 

programos apimtis 

studijų forma 

 

6011HX001 

Veterinarijos mokslai  

Veterinarija  

6 metai  

360 kreditų 

Nuolatinė 

Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis/profesinė kvalifikacija 

Veterinarijos mokslų magistras, veterinarijos gydytojas 

Pakopa Vientisosios studijos 

Priėmimo reikalavimai Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas 

Studijų programos ypatumai 

(anotacija) 

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas – parengti 

aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojus magistrus, 

galinčius dirbti privačiame ir valstybiniame veterinarijos 

paslaugų tinkle, gebančius diagnozuoti gyvūnų ligas, gydyti 

sergančius gyvūnus, taikyti profilaktikos priemones, vykdyti 

ligų bei maisto kontrolę, tyrinėti, perteikti žinias, spręsti 

sudėtingas veterinarines problemas, pritaikyti įgūdžius ir 

žinias savarankiškoje veikloje ir tolimesniame mokymesi. 

Profesinės karjeros galimybės Absolventas yra pasirengęs profesinei veiklai Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos sistemoje, gali užsiimti 

privačia gyvūnų gydymo praktika arba tęsti studijas 

rezidentūroje ar doktorantūroje. 

Studentų mainų galimybės Galimybė išvykti studijoms pagal Erasmus ir Nordplus 

mainų programas; galimybė išvykti praktikai užsienio 

universitetuose ar veterinarijos gydyklose/klinikose pagal 

Erasmus mainų programą. Taip pat galimybė dalyvauti 

intensyviose Erasmus IP programose, intensyviuose NOVA-

BOVA Network organizuojamuose magistrantų kursuose.  

http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/studiju-programos/vientisosios-studijos/vientisuju-studiju-programos-veterinarine-medicina-studiju-planai.html
http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/studiju-programos/vientisosios-studijos/vientisuju-studiju-programos-veterinarine-medicina-studiju-planai.html
http://lsmuni.lt/media/dynamic/files/7377/veterinarinmedicinatinklelis.pdf


Tolesnių studijų galimybės Absolventai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas. 

Studijų rezultatų vertinimas  Taikomi diagnostinis, formuojamasis ir sumuojamasis 

studentų pasiekimų vertinimas. 

Tarpinė įskaita, egzaminas, studento savarankiškai atliktas 

darbas (projektas), baigiamasis darbas.  

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai 

Pirmininkas: prof. dr. V. Oberauskas, Veterinarijos fakulteto 

prodekanas. 

Nariai: prof. dr. J. Šiugždaitė, Veterinarinės patobiologijos 

katedra 

doc. dr. A. Pockevičius, Veterinarinės patobiologijos 

katedra 

doc. dr. R. Antanaitis, Stambiųjų gyvūnų klinika 

doc. dr. A. Kabašinskienė, Maisto saugos ir kokybės 

katedra 

doc. dr. B. Karvelienė, Dr. L. Kriaučeliūno smulkių 

gyvūnų klinika 

lekt. vet. gyd. Ligita Zorgeviča-Pockeviča, Dr. L. 

Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinika 

Daiva Švelnienė, Socialinių partnerių atstovas, 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

Monika Ūselytė, Veterinarinės medicinos studijų 

programos studentė 

 

 


