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STUDENTŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETĄ 2022 METAIS TAISYKLĖS
Šios taisyklės reglamentuoja priėmimą į Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykdomas pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros) pakopų bei
vientisųjų studijų programas, dėstomas lietuvių ir užsienio kalbomis.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto priėmimo į pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros) pakopų bei vientisąsias studijas 2022 m. taisyklės nustato
asmenų, stojančių į pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų programas, dėstomas lietuvių ir užsienio kalbomis 2022 m. priėmimo sąlygas ir
tvarką.
2. Asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiai, užsienio lietuviai, kiti užsieniečiai, turintys
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje – priimami studijuoti į nuolatinių bei ištęstinių studijų valstybės finansuojamas vietas ir (arba) valstybės nefinansuojamas
vietas pagal II skyriuje aprašytą tvarką. Šiems asmenims vykdomas bendrasis priėmimas į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas ir institucinis (išankstinis ir papildomas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas į antrosios pakopos studijas LSMU
vykdomas atskirai pagal III skyriuje aprašytą tvarką.
3. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašu. Bendrąjį
priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).
4. Išankstinis LSMU priėmimas (iki bendrojo priėmimo) vykdomas į pirmosios pakopos bei vientisųjų studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas.
5. Papildomas LSMU priėmimas į pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas pagal II ir III skyriuose numatytas nuostatas
vykdomas tik nepriėmus planuoto studentų skaičiaus per bendrąjį ir išankstinį priėmimus.
6. Į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas, studijuoti savo lėšomis, užsienio kalba asmenys priimami pagal IV šių taisyklių skyriuje nurodytą
tvarką.
II. PRIĖMIMAS Į STUDIJŲ PROGRAMAS LIETUVIŲ KALBA
7. Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą.
8. Bendrasis priėmimas vykdomas pagrindinio ir papildomo priėmimo metu, institucinis – dviem etapais (iki ir pasibaigus bendrajam priėmimui).
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9. Informacija apie priėmimo tvarką į pirmąją ir antrąją studijų pakopą bei vientisąsias studijas Universitete teikiama Priėmimo komisijoje darbo dienomis nuo 8 ir iki
12:00 val. ir nuo12:45 iki 15:00 val. Priėmimo komisijos kontaktai tel. + 370 686 10 217; 8 37 361902; el. paštas komisija@lsmuni.lt; interneto tinklalapis
https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
10. Programų sąrašas pateiktas 1 lentelėje.
1lentelė. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos.
Valstybinis
kodas

Studijų programa

6011GX 001

Medicina

6121DX002

Mokymosi forma ir
trukmė (m)
NL
I

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis,
kvalifikacija

Pastabos

MEDICINOS AKADEMIJA
MEDICINOS FAKULTETAS
Sveikatos mokslų magistras, gydytojas

6

–

Medicininė ir
veterinarinė genetika

3,5

–

Gyvybės mokslų bakalauras, biomedicinos
technologas

6121DX001

Medicininė ir
veterinarinė biochemija

3,5

–

6011GX002

Odontologija

5

–

6121GX005

Burnos higiena

4

–

Gyvybės mokslų bakalauras, biomedicinos
technologas
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
Sveikatos mokslų magistras, gydytojas
odontologas
Sveikatos mokslų bakalauras, burnos
higienistas
FARMACIJOS FAKULTETAS

6011GX003

Farmacija

5

–

Sveikatos mokslų magistras, vaistininkas

Asmenys, turintys profesinio bakalauro laipsnį (studijų
kryptis farmacija) priimami per bendrąjį priėmimą, kurį
vykdo LAMA BPO*.

SLAUGOS FAKULTETAS
6121GX006

Slauga

4

–

Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios
praktikos slaugytojas

6121GX007

Akušerija

4

–

Sveikatos mokslų bakalauras, akušeris

6121GX008

Kineziterapija

4

–

6121GX009

Ergoterapija

4

Sveikatos mokslų bakalauras,
kineziterapeutas
–
Sveikatos mokslų bakalauras, ergoterapeutas
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
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Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį slaugos krypties
išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, nepretenduojantys į valstybės finansavimą bei
sutinkantys mokėti visą studijų kainą, priimami atskira
tvarka*.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro laipsnį ir akušerio
profesinę kvalifikaciją) priimami per bendrąjį priėmimą,
kurį vykdo LAMA BPO*.

6121GX010

Visuomenės sveikata

4

–

Sveikatos mokslų bakalauras

6121JX003

Sveikatos psichologija

4

–

Socialinių mokslų bakalauras

6011HX001
6121GX011
6121IX003
6121IX001
6121IX002

Veterinarinė medicina
Veterinarinė maisto
sauga
Maisto mokslas
Gyvūnų mokslas
Gyvūno ir žmogaus
sąveika

6

–

4

–

3,5

–

4

6

3,5

5

Galimybė papildomai studijuoti 40 kreditų apimties laipsnio
nesuteikiančių gretutinių studijų programą “Informatikos
sistemos” Vytauto Didžiojo universitete.
Galimybė papildomai studijuoti 40 kreditų apimties laipsnio
nesuteikiančių gretutinių studijų programą “Informatikos
sistemos” Vytauto Didžiojo universitete.

VETERINARIJOS AKADEMIJA
VETERINARIJOS FAKULTETAS
Veterinarijos mokslų magistras, veterinarijos
gydytojas
Sveikatos mokslų bakalauras
Žemės ūkio mokslų bakalauras
GYVŪNŲ MOKSLŲFAKULTETAS
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Žemės ūkio mokslų bakalauras

Specializacijos: felinologija, egzotiniai gyvūnai,
kinologija, žirgininkystė.

* Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.

11. Į pirmosios pakopos bei vientisųjų studijų programų valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti asmenys, atitinkantys šiuos mokymosi rezultatų minimalius
rodiklius.
11.1. Mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai stojantiems į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas vietas (LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimai.
11.1.1 Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje nuo 2021 metų:
11.1.2. asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2021 metų Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas
studijų vietas, reikia būti išlaikius šiuos valstybinius brandos egzaminus:
11.1.2 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
11.1.3 matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas)
universitetinių studijų programas;
11.1.4 stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą;
11.1.5 penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo
pretenduoja studijuoti universitete, iš šių privalomų mokytis dalykų:
11.1.6 lietuvių kalbos ir literatūros;
11.1.7 gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių)
11.1.8 užsienio kalbos;
11.1.9 matematikos;
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11.1.10 istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;
11.1.11 biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;
11.1.12 meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties
(dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;
11.1.13 bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.
11.2. įgijusieji vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2019 – 2020 metais ir pretenduojantys į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas, turi atitikti mokymosi minimalius rodiklius:
11.2.1. išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba
tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos;
11.2.2. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo
pretenduoja studijuoti universitete, iš šių privalomų mokytis dalykų:
11.2.3. lietuvių kalba ir literatūra;
11.2.4. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
11.2.5. užsienio kalba;
11.2.6. matematika;
11.2.7. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; .
11.2.8. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
11.2.9. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties
(dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
11.2.10. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
11.3. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2018 metais:
11.3.1. išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) arba tarptautinis užsienio kalbos
egzaminas išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu ir matematikos, išlaikytas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu arba taikomi 2020 m. nustatyti mokymosi rezultatų
minimalūs rodikliai (imamas stojančiajam palankesnis variantas).
11.4. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2017 ir 2016 metais:
11.4.1. stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų,
vokiečių ar prancūzų) arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės
studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
11.5. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2015 metais:
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11.5.1. stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų,
vokiečių ar prancūzų) arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu.
11.6. 2015–2022 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, stojantiesiems į nefinansuojamas studijų vietas taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo 59 straipsnio 1 dalis (išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas).
11.7. 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais (vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal
tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų) – vidurinį
išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

11.8. Stojantiesiems į Medicinos, Odontologijos studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas, taip pat taikomi mokymosi rezultatų minimalūs
rodikliai nurodyti 11.1. – 11.5. punktuose.

12.

Konkursinių eilių sudarymo principai.

12.1. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei siekiančių, kad jų studijų
kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijai ir konkursinės eilės sudarymo principai nustatomi LR švietimo, mokslo ir
sporto ministro įsakymu patvirtinta tvarka.
12.2. Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys priimami į valstybės finansuojamas vietas konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių
asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
12.3. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų
valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.
gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų
įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyta tvarka.
13. Konkursinio balo sandara asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, vykdomas lietuvių kalba
Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama) vietą, sudaromas
laikantis tų pačių principų.
13.1. Konkursinio balo dedamosios:
– pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui. Konkurse dalyvauti leidžiama;
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– antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio
brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko
įvertinimas). Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupėje šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV
lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba
kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;
– ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas.
13.2. Konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai.
13.3. Konkursinis balas (toliau KB) apskaičiuojamas susumavus pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintą konkursinės eilės
sudarymo 2022 metais tvarką perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir (ar) metinių pažymių bei jų svertinių koeficientų, pateiktų 2 lentelėje, sandaugas.
2 lentelė. Pagrindinių kriterijų įtaka konkursinei eilei stojantiems į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2022 metais

Akademija

Studijų programos arba
programų grupės

Pirmas
dalykas

Svertinis
koeficientas

MA

Medicininė ir veterinarinė
biochemija

chemija

0,4

MA

Medicininė ir veterinarinė
genetika

biologija

0,4

MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
VA
VA
MA
MA
VA

Medicina
Odontologija
Burnos higiena
Farmacija
Akušerija
Slauga
Visuomenės sveikata
Veterinarinė maisto sauga
Veterinarinė medicina
Ergoterapija
Kineziterapija
Maisto mokslas

biologija

biologija

0,4

Antras dalykas

Svertinis
koeficientas

matematika arba
biologija, arba fizika,
arba informacinės
technologijos
chemija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos, arba
fizika

chemija arba
matematika, arba
fizika

0,4
6

0,2

Trečias dalykas

bet kuris dalykas iš
brandos atestato,
nesutampantis su
kitais konkursinio
balo dalykais, kurio
einamaisiais metais
organizuojamas
valstybinis brandos
egzaminas

Svertinis
koeficientas

Lietuvių
kalbos ir
literatūros
svertinis
koeficientas

0,2
0,2

VA

Gyvūnų mokslas

VA

Gyvūno ir žmogaus sąveika

VA

Sveikatos psichologija

matematika

0,4

chemija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos, arba
geografija
biologija

0,1

0,3

0,2

0,2

Vartojamos santrumpos: MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija;

13.4. Konkurse į universiteto vientisųjų studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurių
konkursinis balas (be universiteto skiriamo papildomo balo) ne mažesnis kaip:
– Medicinos studijų programą – 6,50;
– Odontologijos studijų programą – 6,50;
– Veterinarinės medicinos studijų programą – 5,4;
– Farmacijos studijų programą – 5,4.
13.5. Konkurse į universiteto pirmosios pakopos studijų programų valstybės finansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas gali dalyvauti tik tie asmenys,
kurių konkursinis balas (be universiteto skiriamo papildomo balo) ne žemesnis negu Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. nustatytas mažiausias stojamasis
konkursinis balas, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo
patvirtinimo“;
13.6. Papildomi balai
13.6.1.Stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas, papildomi balai prie konkursinio balo skiriami už stojančiojo pasiekimus, nurodytus LR švietimo,
mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintame konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos apraše.
13.6.2. Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas LR švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas

išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
13.6.3. LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-128 „Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl
priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo.“
13.6.4. VšĮ LSMU gimnazijos abiturientams, pretenduojantiems į visų universitete vykdomų studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas, prie konkursinio
balo papildomai pridedamas 1 balas.
13.6.5. Kolegijų absolventams, baigusiems farmacijos krypties studijas, pretenduojantiems į Farmacijos vientisųjų studijų programos valstybės nefinansuojamas
vietas, pridedamas 1 balas.
13.6.6. Kolegijų absolventams, baigusiems veterinarijos krypties studijas, pretenduojantiems į Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programos valstybės
nefinansuojamas vietas, pridedamas 1 balas.
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13.6.7. Kolegijų absolventams, pretenduojantiems į Visuomenės sveikatos studijų programos valstybės nefinansuojamas vietas, pridedamas 1 balas.
13.6.8. Stojantiems į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas ir dalyvavusiems standartizuotame
motyvacijos vertinimo pokalbyje prie LAMA BPO apskaičiuoto konkursinio balo pridedamas motyvacijos įvertinimas nuo 0 iki 1,5 balo.
Pastaba: papunkčiuose 13.6.1. – 13.6.3. pateiktos nuostatos dėl papildomų balų taip pat taikomos stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.
13.7. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių
Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo, kurio:
• brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
• brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis;
• pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.
• kurio lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas yra didesnis.
14. Bendrasis priėmimas
Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo bei vidurinio ugdymo programą baigusiųjų konkursinę eilę sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO). Išsami informacija apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje, adresu
www.lamabpo.lt. Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija) studijų vietas.
15. Reikalingi dokumentai
Bendrojo priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos
priemimas.lsmu.lt , arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu LAMA BPO nurodytais terminais.
Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu atvykus su vienu iš tėvų arba pateikus notariškai patvirtintą sutikimą, kad sutartį sudarys pats
(pati) nepilnametis (-ė).
Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
Pasirašant sutartį, pakviestieji privalo į LSMU Priėmimo sistemą įkelti šiuos dokumentus:
– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;
– registracijos studijoms įmokos, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitą arba dokumentų kopijas, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;
– 1 dokumentinę foto nuotrauką (mažiausi matmenys –350x350, didžiausi 1000x1000 pikselių);
16. Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai skelbiami interneto tinklalapyje https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
16.1. Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:
16.1.1. Asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.
16.1.2. Vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1997 metais arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtinai.
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16.1.3. Neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 45 proc.
Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
17. Institucinis priėmimas
Institucinis priėmimas vyksta dviem etapais – išankstinis priėmimas (iki bendrojo priėmimo pradžios) ir papildomas LSMU priėmimas (pasibaigus bendrajam
priėmimui). Institucinio priėmimo metu priėmimas vykdomas tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Dalyvaujantys instituciniame priėmime turi atitikti
slenkstinius reikalavimus (išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir nustatytas minimalus konkursinis balas), išskyrus stojančius į Medicinos,
Odontologijos studijas, kurie taip pat turi atitikti ir nustatytus mokymosi rezultatų minimalius rodiklius.
17.1. Išankstiniame priėmime (iki bendrojo priėmimo) gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo iki 2022 m. ir ketina studijuoti valstybės
nefinansuojamoje vietoje. Asmenys, įgysiantys brandos atestatą einamaisiais metais, ketinantys pretenduoti į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos
studijas valstybės nefinansuojamose vietose, šiame etape gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje.
17.2. Papildomas LSMU priėmimas, skelbiamas po bendrojo priėmimo likus laisvų valstybės nefinansuojamų vietų. Šiame priėmimo etape gali dalyvauti asmenys,
dalyvavę bendrajame priėmime.
17.3. Rektoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo datos skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
17.4. Prašymai leisti dalyvauti konkurse pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie universiteto Priėmimo sistemos adresu priemimas.lsmu.lt;
17.4.1. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programas.
17.4.2. Prašyme galima nurodyti nuo vieno iki trijų pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka.
17.4.3. Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
– brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
– kiti išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;
– pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
17.5. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo teikiami internetu Tarptautinių ryšių studijų
centrui iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą,
atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą (gautą iš anksto) ir pateikus prašymą studijuoti. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama
per 1 mėnesį, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per vieną savaitę. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių kalba privalo būti išversti ir patvirtinti įstatymų
numatyta tvarka.
18. Konkursiniai mokomieji dalykai ir jų svertiniai koeficientai nurodyti šių taisyklių II skyriaus 2 lentelėje. Konkursinis balas skaičiuojamas vadovaujantis LR
švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašu.
19. Stojantieji į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programas gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje. Pokalbis
vertinamas nuo 0 iki 1,5 balo. Pokalbio vieta ir laikas skelbiami LSMU Priėmimo sistemoje.
20. Institucinio priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos
priemimas.lsmu.lt arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) nurodytais terminais turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu.
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20.1. Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
20.2. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu atvykus su vienu iš tėvų arba pateikus notariškai patvirtintą sutikimą, kad sutartį sudarys
pats(pati) nepilnametis (ė).
21.
Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai skelbiami
universiteto interneto tinklalapyje
https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
21.1. Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:
21.1.1. Asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.
21.1.2. Vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1997 metais arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtinai.
21.1.3. Neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 45 proc.
Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
22. Institucinis priėmimas vykdymas atskiru konkursu į pirmosios pakopos Slaugos studijų programą ( tik turintiems profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos
slaugytojo kvalifikaciją), vykdoma nuolatine studijų forma neakivaizdiniu mokymosi būdu.
22.1 1. Konkursinis balas skaičiuojamas iš kolegijos diplomo priede/priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio. Surinkus vienodą balų skaičių,
pirmenybė teikiama turintiems didesnį darbo stažą pagal specialybę.
22.1.2. Reikalingi dokumentai, stojant atskiru konkursu į LSMU į Slaugos studijų programą (turintiems profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo
kvalifikaciją):
Prašymas ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos priemimas.lsmu.lt.
Įkeliama:
– registracijos studijoms įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų
įmokos;
– diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos;
– 1 dokumentinė nuotrauka (mažiausi matmenys –350x350, didžiausi 1000x1000 pikselių);
– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;
22.1.3. Institucinio priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos,
arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu nurodytais terminais.
Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
Pastaba. Asmenys, turintys mokėti visą studijų kainą, už rudens semestro studijas turi sumokėti iki spalio 25 d.
23. Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai skelbiami interneto tinklalapyje https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
23.1. Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:
23.1.1. Asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.
23.1.2. Vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1997 metais arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtinai.
23.1.3. Neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 45 proc.
Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
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Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

24. Rektoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo datos skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
25. Priėmimo komisijos adresai ir telefonai.
LSMU Priėmimo komisija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Tilžės g. 18 – 111 kab., LT 44307 Kaunas; tel. (8–37) 36 19 02, mob. tel. 8686 10217, el. paštas komisija@lsmuni.lt

www.lsmuni.lt
26. Kita informacija.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
III. PRIĖMIMAS Į ANTRĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ (MAGISTRANTŪRĄ) LIETUVIŲ KALBA

1.
1.1
1.2
2.

Dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas gali asmenys:
baigę universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys Priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus;
baigę aukštojo mokslo kolegines studijas ir atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas bei atitinkantys Priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus.
Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė)
ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų.
3. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas ir jau turintys antrosios pakopos studijų baigimo diplomą, jei daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų
įgijo valstybės lėšomis, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.
4. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti reikiamus anketinius duomenis ir suvesti pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje (priede) įrašytų
dalykų kreditus ir įvertinimus, papildomųjų ar gretutinių studijų (jei tokios baigtos) pažymėjime įrašytų dalykų kreditus ir įvertinimus.
4.1. Asmenų, baigusių pirmosios pakopos studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2018 – 2022 m., diplomų ir priedėlių duomenys iš Universiteto duomenų
bazės perkeliami į Priėmimo sistemą. Asmuo, siekdamas automatinio duomenų perkėlimo, Universitetui turi pateikti sutikimą.
4.2. Asmenys, pirmosios pakopos išsilavinimą įgiję ne Universitete turi suvesti visų diplomo priedėlyje išvardintų dalykų kreditus ir įvertinimus bei diplomo ir
priedo/priedėlio seriją, numerį, blanko kodą, išdavimo datą bei registracijos numerį ir pateikti šių dokumentų elektronines kopijas. Nepateikus šios informacijos,
prašymas nebus nagrinėjamas.
5. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo
dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarptautinių ryšių studijų centrą el.
paštu: ruta.antanaitiene@lsmuni.lt. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama tik įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą, t. y. atlikus
akademinį kvalifikacijos pripažinimą (gautą iš anksto) ir pateikus prašymą studijuoti. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per dvi
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savaites nuo visų reikalingų dokumentų, įskaitant ir prašomus papildomus dokumentus, pateikimo, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra –
per vieną savaitę.
Pastaba: Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių privalo būti išversti ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
6. Antrosios pakopos (magistrantūra) studijų programų sąrašas.

Akade
mija

MA

MA

MA

MA

Valstybinis
kodas

Studijų programa

Laboratorinės
medicinos biologija
(NL)

Specializacija

Studijų
trukmė
(metais)
NL
I

Suteikiama
kvalifikacija

2

–

Sveikatos mokslų
magistras

2

–

Sveikatos
mokslų magistras

6211GX006

Gyvensenos medicina
(NL)
(studijos vykdomos iš
dalies nuotoliniu būdu)

1,5

–

Sveikatos
mokslų magistras

6211GX007

Visuomenės sveikatos
vadyba (NL,I)
(studijos vykdomos iš
dalies nuotoliniu būdu

2

3

6211GX004

6211GX005

Taikomoji visuomenės
sveikata (NL)
(studijos vykdomos iš
dalies nuotoliniu būdu)
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Sveikatos
mokslų magistras

Pastabos

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Asmenys, turintys sveikatos mokslų profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas,
jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų
dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Yra galimybė studijuoti dvigubo diplomo studijose Mastrichto
universitete, programoje „Governance and Leadership in European
Public Health“ ir per tą patį studijų laikotarpį įgyti LSMU ir
Mastrichto universiteto diplomus.
Asmenys, turintys sveikatos mokslų profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas,
jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų
dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Asmenys, turintys sveikatos mokslų profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas,
jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų
dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Yra galimybė studijuoti dvigubo diplomo studijose Mastrichto
universitete, programoje „Governance and Leadership in European
Public Health“ ir per tą patį studijų laikotarpį įgyti LSMU ir
Mastrichto universiteto diplomus.

MA

6211GX008

Išplėstinė slaugos
praktika (NL)

MA

6211GX009

Slaugos lyderystė (I)

MA

6211GX010

Sveikatinimas ir
reabilitacija (NL)

MA

6281GX001

Dailės terapija (I)
(vykdoma kartu su
VDA)

MA

6211JX003

Klinikinė sveikatos
psichologija (NL)

Anestezija ir intensyvi
terapija;
Pirminė sveikatos
priežiūra;
Skubioji medicinos
pagalba.

Išplėstinė ergoterapija;
Klinikinė kineziterapija;
Sporto kineziterapija;
Sveikatinimas fiziniais
pratimais;
Vaikų reabilitacija.

Reabilitacijos
psichologija;
Onkopsichologija;
Vaiko ir šeimos
psichologija;
Neuropsichologija*

Sveikatos
mokslų
magistras,
išplėstinės
praktikos
slaugytojas

2

–

–

2,5

2

–

–

3

Sveikatos
mokslų magistras

2

–

Socialinių
mokslų magistras
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Sveikatos
mokslų magistras

Sveikatos
mokslų magistras

Stojantysis turi pateikti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo
licencijos kopiją arba nurodyti licencijos registravimo numerį ir
galiojimo datą ir darbo stažą įrodantį dokumentą.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Specializacija nurodoma pildant prašymą.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Specializacija nurodoma pildant prašymą.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Stojantysis turi pristatyti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį.
Asmenys, turintys psichologijos bakalauro arba socialinių mokslų
bakalauro (studijų kryptis – psichologija) kvalifikacinį laipsnį gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.
*Besirenkantys Klinikinės sveikatos psichologijos
neuropsichologijos specializaciją turi būti išklausę biologinių
pagrindų kursą (-us), apimantį (-čius) neurofiziologiją,
neuroanatomiją ir biologinius elgesio pagrindus (iš viso ne mažiau
nei 12 kreditų).

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų
krypties dalykų.

MA

6281CX001

Medicininė chemija
(NL) (studijos vykdomos
kartu su KTU iš dalies
nuotoliniu būdu)

2

–

Fizinių mokslų
magistras

VA

6211GX011

Veterinarinė maisto
sauga (NL,I)

2

3

Sveikatos
mokslų magistras

VA

6211IX002

Gyvūnų mokslas (I)

–

2,5

Žemės ūkio
mokslų magistras

VA

6211IX003

Gyvūno ir žmogaus
sąveika (I)

–

2

Žemės ūkio
mokslų
magistras

VA

6211IX001

Maisto mokslas (I)

–

3

Žemės ūkio
mokslų magistras

Asmenys, turintys inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar
žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties
dalykų,
gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias
studijas. Apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų
įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę
pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias
studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos.

7. Konkurso sąlygos
Akade
mija

Studijų programa

Specializacija

Kokio pasirengimo asmenys gali dalyvauti konkurse
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Priėmimo reikalavimai

MA

MA

MA

Baigę biologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės
biologijos, biofizikos ir biochemijos, chemijos, slaugos ir
akušerijos, visuomenės sveikatos (išskyrus Veterinarinę
maisto saugą) krypčių studijas bakalaurai (ar jam
prilygstantys) ir medicinos magistrai.

Laboratorinės
medicinos biologija
(NL)

Taikomoji
visuomenės sveikata
(NL)

Visų studijų krypčių grupių (sričių) bakalaurai

(studijos vykdomos
iš dalies nuotoliniu
būdu)

Visuomenės
sveikatos vadyba
(NL,I)

Visų studijų krypčių grupių (sričių) bakalaurai

(studijos vykdomos
iš dalies nuotoliniu
būdu)
Pirminė sveikatos
priežiūra;

MA

Išplėstinė slaugos
praktika (NL)

Skubioji medicinos
pagalba;

Sveikatos mokslų bakalauras (Slaugos bakalauras),
bendrosios praktikos slaugytojas

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
turi būti baigę ne mažiau kaip 60 kreditų apimties
pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas.
Asmenys, turintys sveikatos mokslų profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau kaip 30 kreditų
apimties pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas.
Yra galimybė studijuoti dvigubo diplomo studijose Mastrichto
universitete, programoje „Governance and Leadership in
European Public Health“ ir per tą patį studijų laikotarpį įgyti
LSMU ir Mastrichto universiteto diplomus.
Asmenys, turintys sveikatos mokslų profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau nei 30 kreditų
apimties pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas.
Yra galimybė studijuoti dvigubo diplomo studijose Mastrichto
universitete, programoje „Governance and Leadership in
European Public Health“ ir per tą patį studijų laikotarpį įgyti
LSMU ir Mastrichto universiteto diplomus.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
turi būti baigę ne mažiau nei 60 kreditų apimties universiteto
patvirtintas papildomąsias studijas atitinkamai pasirinktai
studijų krypčiai (apie papildomųjų studijų įskaitymą sprendžia
fakulteto priėmimo komisija).

Anestezija ir
intensyvi terapija

MA

Dailės terapija (I)

Dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo,
menotyros, architektūros, reabilitacijos, slaugos, visuomenės
sveikatos, psichologijos, socialinio darbo, specialiojo
ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, dailės
pedagogikos studijų krypčių bakalaurai, medicinos
magistrai.
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Motyvacijos pokalbio metu įvertinama: meninė veikla;
vizualinio meno asmeniniai darbai (rinkinys); praktinio darbo
patirtis (ne mažiau 2 metų) ir/ar studijos, susijusios su dailės
terapija (ne mažiau 1 metų).

MA

Reabilitacijos, slaugos ir akušerijos arba kitų studijų krypčių
bakalauras, turintis bendrosios praktikos slaugytojo arba
akušerio profesinę kvalifikaciją

Slaugos lyderystė (I)

Gyvensenos
medicina (NL)
MA

MA

MA

(studijos vykdomos
iš dalies nuotoliniu
būdu)

Medicininė chemija
(NL) (studijos
vykdomos kartu su
KTU iš dalies
nuotoliniu būdu)

Sveikatinimas ir
reabilitacija (NL)

Išplėstinė
ergoterapija;
Klinikinė
kineziterapija;
Sporto
kineziterapija;
Sveikatinimas
fiziniais pratimais;
Vaikų reabilitacija.

Asmenys, pretenduojantys į „Slaugos lyderystės“ studijų
programą ir įgiję kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį
laipsnį, turi turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo
arba akušerio licenciją ir darbo stažo.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
turi būti baigę ne mažiau nei 60 kreditų apimties universiteto
patvirtintas papildomąsias studijas atitinkamai pasirinktai
studijų krypčiai (apie papildomųjų studijų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).

Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (biomedicinos
mokslų srities) bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys
asmenys, išvardintose studijų kryptyse: visuomenės sveikatos
(išskyrus epidemiologiją ir veterinarinę maisto saugą),
reabilitacijos, mitybos, slaugos, sporto (išskyrus sporto
psichologiją), taip pat medicinos, odontologijos bei
farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys.

Asmenys, turintys sveikatos mokslų profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau kaip 30 kreditų
apimties pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas
papildomąsias studijas.

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų,
gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar
žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės bakalauro
kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti
≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų.

Turintys inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos
mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės profesinio
bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į
magistrantūros studijas, jeigu yra baigę pasirinktos studijų
krypties ne mažiau nei 60 kreditų apimties universiteto
patvirtintas papildomąsias studijas arba iki 30 kr.
papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis* ir
≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties dalykų;

Priklausomai nuo pasirinktos specializacijos:
Išplėstinė ergoterapija – reabilitacijos (ergoterapijos)
bakalauras, ergoterapeutas;
Sporto kineziterapija, Klinikinė kineziterapija, Sveikatinimas
fiziniais pratimais – reabilitacijos (kineziterapijos)
bakalauras, kineziterapeutas;
Vaikų reabilitacija – reabilitacijos (ergoterapijos,
kineziterapijos) bakalauras, ergoterapeutas/kineziterapeutas.
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Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
turi būti baigę ne mažiau nei 60 kreditų apimties universiteto
patvirtintas papildomąsias studijas atitinkamai pasirinktai
studijų krypčiai (apie papildomųjų studijų įskaitymą
sprendžia fakulteto priėmimo komisija).

MA

VA

VA

VA

VA

Klinikinė sveikatos
psichologija (NL)

Onkopsichologija.
Reabilitacijos
psichologija.
Vaiko ir šeimos
psichologija;
Neuropsichologija*

Asmenys, turintys psichologijos bakalauro arba socialinių
mokslų (kryptis psichologija) kvalifikacinį laipsnį, gali
dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.

Psichologijos bakalaurai
Socialinių mokslų bakalaurai ( studijų kryptis –psichologija)

*Besirenkantys Klinikinės sveikatos psichologijos
neuropsichologijos specializaciją turi būti išklausę biologinių
pagrindų kursą (-us), apimantį (-čius) neurofiziologiją,
neuroanatomiją ir biologinius elgesio pagrindus (iš viso ne
mažiau nei 12 kreditų).

Veterinarinė maisto
sauga (NL,I)

Sveikatos mokslų (G), fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų
(D), technologijų mokslų (F), veterinarijos mokslų (H),
žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių bakalaurai,
kurių baigtoje studijų programoje chemijos ir biologijos
dalykų bendra apimtis ne mažesnė kaip 10 kreditų.

Gyvūnų mokslas (I)

Visų studijų krypčių grupių bakalaurai, kurių baigtoje studijų
programoje žemės ūkio mokslų krypties, biologijos,
chemijos, mikrobiologijos, ekologijos ir aplinkos apsaugos,
gyvūninių žaliavų gamybos pagrindų, ekonomikos, vadybos,
dalykų bendra apimtis ne mažesnė kaip 10 kreditų.

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
turi būti baigę ne daugiau nei 60 kreditų apimties LSMU
patvirtintas papildomąsias studijas pasirinktai studijų
krypčiai..

Gyvūno ir žmogaus
sąveika (I)

Visų studijų krypčių grupių bakalaurai, kurių baigtoje studijų
programoje biologijos, chemijos, mikrobiologijos, ekologijos
ir aplinkos apsaugos, psichologijos, teisės, gyvūninių žaliavų
gamybos pagrindų, ekonomikos, vadybos dalykų bendra
apimtis ne mažesnė kaip 10 kreditų.

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
turi būti baigę ne daugiau nei 60 kreditų apimties
papildomąsias studijas pasirinktai studijų krypčiai.

Maisto mokslas (I)

Sveikatos mokslų (G), fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų
(D), technologijų mokslų (F), veterinarijos mokslų (H),
žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių bakalaurai.

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
turi būti baigę ne mažiau nei 30 kreditų apimties LSMU
patvirtintas papildomąsias studijas pasirinktai studijų
krypčiai.

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
turi būti baigę ne mažiau nei 30 kreditų apimties LSMU
patvirtintas papildomąsias studijas pasirinktai studijų
krypčiai.

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos.
*Praktinės veiklos patirtis turi būti adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai.

8. Konkursinio balo sudarymo principai
8.1. Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje.
8.2. Jei diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlyje išvardintų dalykų
(priedo) įvertinimų vidurkis.
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8.3. Diplomo priedėlio (priedo) penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai dvigubinami. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausiai pervedami į dešimtbalę
vertinimo sistemą ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.
8.4. Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
8.5. Asmenų, baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į dešimtbalę sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, į
konkursinį balą neįtraukiami.
9. Stojančiojo į antrosios pakopos studijų programas motyvacijos vertinimą atlieka rektoriaus įsakymų sudaryta komisija (ne mažiau kaip trys komisijos nariai)
atskira kiekvienai studijų programai.
10. Skaičiuojant konkursinį balą, motyvacijos vertinimo balas dešimtbalėje skalėje dauginamas iš Priėmimo taisyklėse nustatyto svertinio koeficiento.
11. Stojantysis, nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja, tačiau praranda konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą.
12. Motyvacijos vertinimas vykdomas pagal Priėmimo taisyklėse numatytas datas ir negali būti atidedamas.
13. Visa informacija apie motyvacijos vertinime dalyvaujantį stojantįjį yra konfidenciali ir viešai neskelbiama.
Pastaba: Motyvacijos pokalbiai, esant poreikiui dėl COVID-19 infekcijos sąlygotos ekstremalios situacijos Lietuvoje, gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.
14. Konkursinio balo apskaičiavimo formulė stojant į universitete vykdomas magistrantūros studijų programas.
Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
Stojant į visas magistrantūros studijų programas,
KB = V×0,8 + M×0,2 +PB
išskyrus Klinikinę sveikatos psichologiją

Stojant
į
Klinikinės
sveikatos psichologijos KB = V×0,7 +BD×0,1+ M×0,2 + PB
magistrantūrą

KB – konkursinis balas;
V – diplomo priedėlyje/priede (baigusiems papildomąsias studijas, prie dalykų įvertinimų pridedami papildomųjų studijų pažymėjime įrašyti dalykai) išvardintų
dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinis vidurkis;
M – motyvacijos vertinimo komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis (iki 10 balų);
BD – baigiamasis darbas ( Klinikinė sveikatos psichologija)
PB – mokslinės veiklos vertinimas (iki 2 balų);
14.1. Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:
– turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą
– turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį;
15. Priėmimo vykdymas
Priėmimas vyksta 3 etapais.
15.1. Po pirmojo etapo likus laisvų vietų skelbiamas antrasis etapas. Antrajame etape gali dalyvauti asmenys:
– Nepakviesti studijuoti per pirmąjį etapą;
– Nurodytu laiku nesudarę studijų sutarties pirmojo etapo metu;
– Nedalyvavę pirmajame etape.
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15.2. Pirmojo etapo metu sudarę valstybės finansuojamą studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos.
15.3. Po antrojo etapo likus laisvų vietų skelbiamas trečiasis etapas. Trečiajame etape gali dalyvauti asmenys:
– Nepakviesti studijuoti per pirmąjį ar antrąjį etapą;
– Laiku nesudarę studijų sutarčių pirmojo ir antrojo etapo metu;
– Nedalyvavę pirmajame ar antrajame etape.
15.4. Pirmojo ar antrojo etapo metu sudarę valstybės finansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos.
15.5. Pirmojo ar antrojo etapo metu sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės finansuojamos vietos.
15.6. Rektoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo datos skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
15.7. Reikalingi dokumentai:
Prašymas (prašyme stojantysis gali nurodyti dvi studijų programas) ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo
sistemos priemimas.lsmu.lt
Įkeliama:
–

Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde ar vardu, kopiją;
– 1 dokumentinė nuotrauka (mažiausi matmenys – 350x350, didžiausi 1000x1000 pikselių);
– Registracijos studijoms įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos,
įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
– Diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos;
– Bendrosios praktikos slaugytojo**,**** arba akušerio** licencija arba nurodomas licencijos
registravimo numeris ir galiojimo data;
– Meninę veiklą patvirtinantys dokumentai;
– Vizualinio meno asmeninių darbų rinkinys***;
– Pažymėjimas apie darbo patirtį ir/ar studijas, susijusias su dailės terapija***
– Pažymėjimas apie administracinio darbo stažą sveikatos priežiūros įstaigose*****
– Mokslinę veiklą patvirtinantys dokumentai (pagal LSMU SMD patvirtintą formą)
** tik stojant į Slaugos lyderystės studijų programą;
*** tik stojant į Dailės terapijos magistrantūrą;
**** stojant į Išplėstinės slaugos praktikos studijų programą;,
***** stojant į Visuomenės sveikatos vadybos studijų programą.
***** administracinio darbo patirtis sveikatos priežiūroje suprantama kaip darbo patirtis, įgyta vadovaujant sveikatos priežiūros valstybės ar savivaldybės
institucijai ar įstaigai, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą,
paskirstymą ir (arba) jų panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos (ar jos filialo ar padalinio) veiklos plano
rengimą ir įgyvendinimą.
Pastaba: Mokslinės veiklos balo skyrimo taisyklės ir reikiami dokumentai pažymai gauti nurodyti www.smd.lt
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15.8. Institucinio priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos,
arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu nurodytais terminais.
Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
16. Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai skelbiami interneto tinklalapyje https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
16.1. Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:
16.1.1. Asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.
16.1.2. Vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1997 metais arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtinai.
16.1.3. Neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 45 proc.
Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
17. Priėmimo komisijos adresas ir telefonai.
LSMU Priėmimo komisija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Tilžės g. 18 – 111 kab., LT 44307 Kaunas; tel. (8–37) 36 19 02, mob. tel. 8686 10217, el. paštas
komisija@lsmuni.lt www.lsmuni.lt
18. Kita informacija.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

IV. PRIĖMIMAS Į VIENTISĄSIAS, PIRMOSIOS IR ANTROSIOS PAKOPOS SAVO LĖŠOMIS APMOKAMAS STUDIJAS ANGLŲ KALBA
1. Studijų programos.
1.1. Anglų kalba vykdomos: vientisųjų studijų programos Medicina, Odontologija, Farmacija, Veterinarinė medicina; pirmosios pakopos (bakalauro) studijų
programos Ergoterapija, Slauga, Sveikatos psichologija; Kineziterapija, Medicininė ir veterinarinė genetika, antrosios pakopos (magistro) studijų
programos Taikomoji visuomenės sveikata, Visuomenės sveikatos vadyba, Gyvensenos medicina, Išplėstinės slaugos praktika, Maisto mokslas, Gyvūnų
mokslas, Klinikinė sveikatos psichologija, Gyvūno ir žmogaus sąveika.
1.2. Konkurse į universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas gali dalyvauti pakankamus (atitinkančius B1 lygio apibūdinimą pagal CEFR)
anglų kalbos įgūdžius turintys asmenys, kurių įgyto ar įgyjamo išsilavinimo lygis tenkina minimalius reikalavimus stojimui į aukštąsias mokyklas Lietuvos
Respublikoje, t.y. kvalifikacija yra lygiavertė brandos atestatu liudijamam Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.
1.3. Konkurse į universiteto antrosios pakopos studijų programas gali dalyvauti pakankamus (atitinkančius B1 lygio apibūdinimą pagal CEFR) anglų kalbos
įgūdžius turintys asmenys, kurių pasirengimas atitinka nurodytą šių taisyklių III dalies lentelėje „2.1.Konkurso sąlygos“ nurodytoms kvalifikacijoms.
Būtinųjų papildomųjų studijų sąlyga užsienyje įgytos profesinio bakalauro kvalifikacijos atveju, taikoma, kai atlikus akademinį pripažinimą, įgyta
kvalifikacija buvo prilyginta profesiniam bakalaurui. Priėmimas į papildomas studijas anglų kalba vykdomas pagal LSMU Priėmimo 2022 m. taisyklių
priedą.
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1.4.

Išsilavinimo ir kvalifikacijų akademinis pripažinimas vykdomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro Įsakymo 2016 m. kovo 14 d. Nr. V-185
suteikta teise ir LSMU patvirtinta kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo tvarka. Universitetas pasilieka teisę konsultuotis su SKVC dėl išsilavinimo
dokumentų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas. Gavus pareiškėjo sutikimą, jo/jos išsilavinimo dokumentai gali
būti teikiami SKVC siekiant gauti kvalifikuotą rekomendaciją dėl pateiktų dokumentų tinkamumo studijoms aukštojoje mokykloje.

2. Konkursinės eilės sudarymas ir anglų kalbos įgūdžių vertinimas.
2.1. Konkursinis balas stojant į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sudaromas iš dalykinių žinių ir stojančiojo motyvacijos įvertinimo. Dalykinės žinios
įvertinamos pagal vieną iš šių alternatyvų:
– pagal LSMU stojamojo egzamino rezultatus iš chemijos (Sveikatos psichologijos studijų programai – matematikos) ir biologijos dalykų;
– pagal tarptautinių visuotinai pripažįstamų stojamųjų egzaminų į biomedicinos srities studijų programas rezultatus: SAT, BMAT, MCAT, IMAT,
NEET (žiūr. punktą 2.5.3);
– pagal vidurinės mokyklos atestato (ar jam lygiaverčio dokumento) pažymius iš biologijos (Sveikatos psichologijos studijų programai – matematikos)
ir chemijos, kai LSMU stojamasis egzaminas nėra privalomas pagal šių taisyklių 2.5.1. ir 2.5.2. punktus.
Visi kitoje šalyje gauti įvertinimai perskaičiuojami į 10-ies balų sistemą pagal SKVC patvirtintą metodiką 1 ir įrašomi į Konkursinio balo formulę. Toliau
pareiškėjas traktuojamas kaip ir kiti pareiškėjai, laikantieji stojamąjį egzaminą, įrašant į bendrą konkursinę eilę pagal pageidaujamą LSMU studijų
programą.
2.2. Prašymų teikėjų anglų kalbos žinios vertinamos pagal įvertinimus, pateiktus jų mokyklos baigimo pažymėjimuose, oficialiai pripažįstamuose kalbos gebėjimų
sertifikatuose (TOEFEL, IELTS ir pan.), bei stojamojo egzamino metu laikomo dalykinio testo ir motyvacinio pokalbio rezultatus. Abejojant stojančiojo gebėjimu
bendrauti anglų kalba, jo/jos prašoma atlikti LSMU paruoštą anglų kalbos gebėjimų įvertinimo testą. Minimalus privalomas anglų kalbos testo įvertinimas yra ne
mažiau kaip 50%.
2.3. LSMU stojamasis egzaminas yra sudėtinis biologijos ir chemijos arba matematikos dalykų testas (žr. lentelę žemiau):
Dalyko pavadinimas

1

Klausimų skaičius

http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/pazymiu-pervedimas;

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ce47b860e1af11e39ea8c7e1dfdc4b5c
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Biologija (ląstelės struktūra ir funkcija, genetika, žmogaus anatomija ir fiziologija)

30

Chemija (organinė chemija, tirpalai, cheminė pusiausvyra) arba matematika

30

2.4. Chemijos, biologijos ir matematikos testo rezultatai vertinami procentais (visi 60 teisingų atsakymų prilyginami 100%).
2.5. LSMU stojamasis egzaminas nėra privalomas užsienio šalių piliečiams, kurie: 2.5.1. teikia paraiškas studijuoti šiose pirmosios pakopos studijų programose:
Ergoterapija, Slauga, Sveikatos psichologija, Kineziterapija, Medicininė ir veterinarinė genetika, ir savo šalyje išlaikė chemijos ir biologijos dalykų brandos egzaminus;
2.5.2. įgijo išsilavinimą pagal žemiau lentelėje išvardintas visuotinai pažangiomis ir patikimomis pripažįstamas edukacines sistemas ir chemijos (Sveikatos
psichologijos studijų programai – matematikos) bei biologijos dalykų įvertinimai yra:
Kvalifikacija
A lygio pažymėjimai („A Levels);

Edukacinė sistema

Įvertinimas ne žemesnis nei:

Anglo-saksiškas modelis

B ir B

IB diplomas („International Baccalaureate“)

5 (H lygis)

Vokietijos pažymėjimas – („Abitur„)

Humbolto modelis

12 (taškai) arba 1-2

Švedijos pažymėjimas – („Examensbevis“)

Bolonijos modelis

B ir B,

Ispanijos pažymėjimas – („Titulo de Bachiller“
kartu su „Selectividad“)

Napoleoniškas modelis

7

Prancūzijos pažymėjimas – („Baccalaureat“)

Napoleoniškas modelis
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2.5.3. yra išlaikę toliau išvardintus tarptautiniu mastu pripažįstamus stojamuosius egzaminus, taikomus stojant į biomedicinos studijų programas, ir yra gavę toliau
nurodytus atitinkamus įvertinimus:
– SAT dalyko testus iš Biologijos E/M ir Chemijos. LSMU reikalaujamas minimalus įvertinimas – 550. SAT testus galima laikyti kilmės šalyje
arba
kitoje
šalyje,
kurioje
šie
testai
yra
organizuojami.
Daugiau
informacijos
galima
rasti
šioje
nuorodoje: https://www.collegeboard.org/. (LSMU registracijos kodas prie College Board - 7210).
– BMAT (Biomedicinos stojamasis testas). LSMU reikalaujamas minimalus įvertinimas: Skyriai 1 ir 2 – įvertinimas 5, Skyrius 3
– įvertinimas 3B. BMAT testus galima laikyti kilmės šalyje arba kitoje šalyje, kurioje šie testai yra organizuojami. Daugiau informacijos galima
rasti šioje nuorodoje: https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/;
– MCAT (Medicinos aukštojo mokslo įstaigų stojamasis testas). LSMU reikalaujamas minimalus įvertinimas – 500. MCAT testus galima
laikyti kilmės šalyje arba kitoje šalyje, kurioje šie testai yra organizuojami. Daugiau informacijos galima rasti šioje nuorodoje: https://studentsresidents.aamc.org/applying-medical-school/taking-mcat-exam/;
– IMAT (Tarptautinis stojamasis testas į medicinos studijas). LSMU reikalaujamas minimalus įvertinimas: – 40. IMAT testus galima laikyti
kilmės šalyje arba kitoje šalyje, kurioje šie testai yra organizuojami. Daugiau informacijos galima rasti šioje
nuorodoje: https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/imat/about-imat/;
22

–

NEET (Nacionalinis akademinio tinkamumo testas). LSMU reikalaujamas minimalus įvertinimas: –
organizuoja
National Testing Agency (NTA) Indijoje.
Daugiau
informacijos
galima
nuorodoje: https://ntaneet.nic.in/ntaneet/welcome.aspx;

400, NEET testus
rasti
šioje

Aukščiau nurodytų egzaminų įvertinimai turi būti pateikti iki LSMU nurodyto stojamojo egzamino laikymo termino pabaigos. Įvertinimo rezultatai pateikiami
originaliu dokumentu, atsiųstu tiesiai iš egzaminą organizavusios institucijos arba nurodoma egzaminą laikiusio asmens prisijungimo duomenys rezultato patikrinimui.
2.5.4. įgijo išsilavinimą Lietuvoje ir išlaikė valstybinius brandos egzaminus. Šių asmenų konkursiniam balui skaičiuoti naudojami chemijos arba matematikos ir
biologijos brandos egzaminų rezultatai.
2.6. Konkursinis balas (KB), stojant į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, skaičiuojamas kaip dalykinio chemijos/matematikos ir biologijos testo (arba
atitinkamai perskaičiuotų įvertinimų) ir motyvacijos įvertinimų suma:
KB = DT/10 + MotDT – chemijos/matematikos ir biologijos įvertinimas, procentai teisingų atsakymų (0-100%), arba 10 balų skalės pažymys pervestas į 100 balų
skalę (dauginama iš 10);
Mot – pagal motyvacijos vertinimo struktūroje nustatytą tvarką 10-ies balų skalėje gautas įvertinimas MB, perskaičiuotas į skalę nuo -1,0 iki +1,0 balo taikant formulę:
Mot = 0,2 x MB – 1
2.7. Konkursinis balas (KB) stojantiems į magistrantūros studijų programas, skaičiuojamas pagal formulę naudojant 10 balų skalę:
KB = 0,7 x V + 0,1 x B + 0,2 x MB
V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų aritmetinis vidurkis,
B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas,
MB – motyvacijos pokalbio įvertinimas (iki 10 balų).
2.8. Motyvacija vertinama pagal tris kriterijus, o balas apskaičiuojamas kaip visų kriterijų įvertinimų suma (maksimalus galimas įvertinimas – 10):
- akademinės veiklos pasiekimų (nuo 0 iki 2 balų);
- praktinės veiklos (nuo 0 iki 3 balų)
- motyvacijos studijuoti ir bendravimo kompetencijų (nuo 0 iki 5 balų).
2.9. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių teikiama:
- stojant į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas – gavusiam aukštesnį chemijos/matematikos ir biologijos vertinimą;
- stojantiems į magistrantūros studijų programas – kurių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų aritmetinis vidurkis yra aukštesnis.
3. Stojamasis egzaminas vykdomas šiuo laikotarpiu:
2022-01-06 – 2022-07-15. Egzamino datos skelbiamos LSMU interneto svetainėje: LSMU Online Entrance Exam | LSMU (lsmuni.lt)
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Esant kelionių apribojimams stojamasis egzaminas vykdomas tik nuotoliniu būdu.
Pateikusieji paraiškas informuojami individualiai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje apie egzaminų tvarkaraštį ir būtiną išankstinę registraciją į konkretų
egzaminą.

4. Paraiškų priėmimas
4.1 Paraiškos priimamos nuotoliniu būdu adresu http://apply.lsmuni.lt. Privaloma įkelti šių dokumentų elektronines kopijas (kopija privalo būti spalvota, įrašai
lengvai įskaitomi, pageidautina išsaugoti (išskyrus nuotrauką) PDF formatu:
– dokumentinę fotonuotrauką (mažiausi matmenys - 350x350, didžiausi 1000x1000 pikselių);
– paso arba asmens tapatybės kortelės;
– legalizuotų išsilavinimo pažymėjimų;
– kai taikoma, specialiuosius mokymosi poreikius patvirtinančių dokumentų kopijos ir jų vertimas į anglų ar lietuvių kalbą;
– stojamosios įmokos sumokėjimo kvito2 . Įmokos dydis skelbiamas: https://lsmuni.lt/en/activities/degree-studies/admission/application-procedure/
– kitų, stojančiojo įvertinimui aktualių pažymėjimų, sertifikatų bei kitokių dokumentų (sprendžia stojantysis, arba paprašo paraiškas nagrinėjantys
administratoriai).
Vėliau, priėmus LSMU kvietimą studijuoti:
– registracijos studijoms įmokos kvito3.Įmokos dydis skelbiamas: https://lsmuni.lt/en/activities/degree-studies/admission/application-procedure/
4.2. Atvykęs registruotis į studijas, stojantysis turi pateikti pagal 4.1 teiktų dokumentų originalus:
– legalizuotus (kai taikoma) išsilavinimo pažymėjimus;
– pasą arba asmens tapatybės kortelę;
– anglu kalbos lygį patvirtinančius tarptautinius pažymėjimus (kai taikoma);
– specialiuosius mokymosi poreikius patvirtinančius dokumentus ir jų patvirtintą vertimą į anglų ar lietuvių kalbą (kai taikoma);
Pastaba: Jei išsilavinimo dokumentai yra išduoti Europos Sąjungai priklausančiose ir ELPA šalyse, jų legalizuoti nereikia;
Užsienio studentų priėmimo administratorius pagrįstais atvejais gali paprašyti kitų papildomų dokumentų.
Studentų priėmimas:
2 Stojamoji įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2022 m. ................................ d. sprendimu Nr.UT1
3 Registracijos studijoms įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2022 m. ................................ d. sprendimu Nr.UT1
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Sprendimas apie studento įstojimą į LSMU priimamas remiantis jo anksčiau įgyto išsilavinimo tinkamumu ir tai įrodančiais dokumentais bei konkursiniu balu,
apskaičiuotu pagal 2.6 ir 2.7 tvarką.
Apsisprendimą studijuoti studentas patvirtina pasirašydamas studijų sutartį ir sumokėdamas pirmų metų studijų įmoką ar sutartyje numatytą jos dalį.
Tarpininkavimo dokumentus vizai D arba leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti, jei studentui taikoma, rengia universitetas.
Priėmimo procedūros
Prašymų ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu
per Priėmimo sistemą http://apply.lsmuni.lt )
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas *

Papildomas priėmimas likus laisvų vietų

Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Priėmimo į studijas užsienio kalba komisijos posėdis

Priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis

Datos ir terminai
2021-11-25 iki 2022-07-01 imtinai
Priėmimo procedūrų datos nustatomos rektoriaus
įsakymu ir skelbiamos interneto tinklalapyje:
https://lsmuni.lt/en/activities/degreestudies/admission/application-procedure/
Papildomas priėmimas skelbiamas interneto
tinklalapyje: https://lsmuni.lt/en/activities/degreestudies/admission/application-procedure/
Per vieną darbo dieną po priimto sprendimo
(neskaitant sprendimo priėmimo dienos)
Per 3 darbo vienas nuo apeliacijos gavimo (neskaitant
apeliacijos pateikimo dienos)
Skelbiamas
interneto
tinklalapyje:
https://lsmuni.lt/en/activities/degreestudies/admission/application-procedure/

Priėmimo procedūrų datos nustatomos rektoriaus
įsakymu ir skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu:
https://lsmuni.lt/en/activities/degreestudies/admission/application-procedure/
* Geriausiai išlaikę stojamąjį testą arba išsilavinimą įgiję 2.5 punkte išvardytose pripažintose edukacinėse sistemose ir
įvertinti ne žemesniais, kaip ten pat nurodytais balais, gauna išankstinį studijų vietos pasiūlymą iš karto po to, kai
užbaigiamas vertinimas. Jei stojantysis tuo metu dar nėra baigęs mokyklos, tačiau jos baigimas planuojamas iki
paskutiniojo priėmimo komisijos posėdžio – jam išduodamas sąlyginis išankstinis studijų vietos pasiūlymas.
5. Stojamoji studijų įmoka ir sąskaitos rekvizitai:
5.1. Stojamosios studijų įmokos:
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– Stojamoji įmoka, mokama už paraiškos nagrinėjimą ir egzamino organizavimą, jos dydis įsigalios patvirtinus Tarybai ir bus skelbiamas:
https://lsmuni.lt/en/activities/degree-studies/admission/application-procedure/. Registracijos studijoms įmoka, mokama prieš pasirašant studijų sutartį,
jos dydis įsigalios patvirtinus Tarybai ir bus skelbiamas: https://lsmuni.lt/en/activities/degree-studies/admission/application-procedure/
Sumokėtos stojamoji ir registracijos studijoms įmokos negrąžinamos nepriklausomai nuo stojimo rezultatų ar apsisprendimo atvykti studijuoti.
Sąskaitos rekvizitai stojamosioms įmokoms atlikti pateikiami tinklalapyje: https://lsmuni.lt/en/activities/degree-studies/admission/application-procedure/
Mokėjime turi būti identifikuotas įmokos kodas (skelbiamas viešai) ir stojančiojo vardas, pavardė.
6. Atvirų durų dienos užsienio piliečiams ir LSMU dalyvavimas studijų parodose
2022 metų priėmimo laikotarpiui „Atvirų durų dienos“ yra vykdomos internetinėje platformoje ir tvarkaraštis skelbiamas universiteto interneto tinklalapyje
adresu: https://lsmuni.lt/en/study-at-lsmu/degree-studies/open-days-at-lsmu/.
LSMU dalyvavimas tarptautinėse studijų parodose, rengiamose internetinėje platformoje, yra viešinamas universiteto interneto tinklalapyje adresu:
https://lsmuni.lt/en/activities/degree-studies/admission/online-fairs-and-events/
7. Priėmimo į studijų programas anglų kalba komisijos adresas ir telefonai:
A. Mickevičiaus g. 9 (I aukštas.), Kaunas, LT - 44307
Tel.: +370 37 327259; +37065290747
el. paštas: ruta.antanaitiene@lsmuni.lt
8. Priėmimo į studijų programas anglų kalba komisijos darbo valandos:
Darbo dienomis 8:00 – 17:00 val.
Pietų pertrauka 12:00 – 13:00 val.
9 . Kita informacija.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija

V. TREČIOJI STUDIJŲ PAKOPA (DOKTORANTŪRA)
1.

Mokslo krypčių sąrašas
Mokslo kryptis

Studijų trukmė

Reikalaujamas išsilavinimas
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Krypties
kodas

nuolatinė

ištęstinė

N 010

Biologija

4

6

Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos

N 011

Biofizika

4

6

Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos

M 001

Medicina

4

6

Baigtos vientisosios studijos

M 002

Odontologija

4

6

Baigtos vientisosios studijos

M 003

Farmacija

4

6

Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos

M 004

Visuomenės sveikata

4

6

Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos

M 005

Slauga

4

6

Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos

A 002

Veterinarija

4

6

Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos

A 003

Gyvūnų mokslai

4

6

Baigtos vientisosios arba magistrantūros studijos

2. Konkursinių eilių sudarymo kriterijai.
2.1. Konkurso sąlygos.
Mokslo kryptis

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Biologija – N 010

Įgiję Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių
grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės Medicinos chemijos, Inžinerijos mokslų studijų
krypčių grupės bioinžinerijos, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos
krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Biofizika – N 011

Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos
mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės
fizikos krypties, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, elektronikos inžinerijos
krypčių, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro
kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Medicina – M 001

Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį
arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
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Atrankos kriterijai
•

Doktorantūros
paraiškos atitiktis
fakultetų ar mokslo
institutų plėtros
tikslams.

•

Doktorantūros
paraiškos
moksliškumas.

•

Pokalbio priėmimo

Odontologija – M 002

Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės odontologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį
arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Farmacija – M 003

Įgiję Gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės farmacijos
krypties, Fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos krypties ir Technologijos mokslų studijų
krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią
kvalifikaciją.

Visuomenės sveikata –
M 004

Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Sveikatos mokslų, Socialinių mokslų, Teisės,
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią
kvalifikaciją.

Slauga – M 005

Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos bei
slaugos ir akušerijos krypčių, Socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ir
psichologijos krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Veterinarija – A 002

Įgiję Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų, Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, Sveikatos
mokslų studijų krypčių grupės visuomenės sveikatos krypties ir Technologijos mokslų studijų
krypčių grupės biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo krypčių magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.

Gyvūnų mokslai – A 003

Įgiję Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių: žemės ūkio, gyvulininkystės, maisto studijų;
Veterinarijos mokslų studijų krypties grupės: veterinarijos; Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių:
biologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biochemijos, ekologijos; Inžinerijos
mokslų studijų krypčių grupių: bioinžinerijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos
inžinerijos; Technologijų mokslų studijų krypčių grupių: biotechnologijos, maisto technologijos,
viešojo maitinimo; Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės: visuomenės sveikatos magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.

komisijoje įvertinimas.

2.2. Konkursinio balo apskaičiavimui taikomos formulės
Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=FTĮ + DKĮ+PK, kur
KB – konkursinis balas;
FTĮ – doktorantūros paraiškos atitikimo universiteto padalinio mokslo plėtros strateginiams tikslams įvertinimas fakulteto/mokslo instituto taryboje iki 5 balų, kurį
pateikia tarybos posėdžio protokolo išraše;
DKĮ - doktorantūros paraiškos moksliškumo įvertinimas mokslo krypties doktorantūros komitete iki 5 balų, kurį pateikia komitetai posėdžio protokolo išraše;
PK – pokalbio su pretendentu į doktorantus priėmimo komisijoje įvertinimo vidurkis iki 10 balų.
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PK – pretendento į doktorantus pokalbio įvertinimo vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę:
n

PK =

i =1

pi

n

;

pi– i-ojo priėmimo komisijos nario įvertinimo balas;
n – priėmimo komisijos narių skaičius.

Pokalbio su pretendentu balo sudedamosios dalys
Priėmimo komisijos nario pokalbio su pretendentu įvertinimas balais apskaičiuojamas pagal formulę: p = VB + PR + M, kur
VB - magistro arba vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) įvertinamas iki 3 balų pagal šią
metodiką:
kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,6 iki 10, VB įvertinamas 3 balais,
kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,0 iki 9,5, VB įvertinamas 2 balais,
kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 8,0 iki 8,9, VB įvertinamas 1 balu,
kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) mažesnis už 8,0, VB įvertinamas 0 balų;
kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,0 iki 10, VB įvertinamas 3 balais,
kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V)nuo 8,5 iki 8,9, VB įvertinamas 2 balais,
kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 8,0 iki 8,4, VB įvertinamas 1 balu,
kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) mažesnis už 8,0, VB įvertinamas 0 balų.
V apskaičiuojamas pagal šią formulę:
m

V =

j =1

vj

m

m – magistrantūros ar vientisųjų studijų programos dalykų skaičius;
vj – j-ojo dalyko įvertinimo balas.
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PR - publikacijų ir referato vertinimas iki 2 balų:
kai pretendentas paskelbęs dvi ar daugiau publikacijų Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose su cituojamumo rodikliu skiriami 2 balai,
kai pretendentas paskelbęs vieną publikaciją Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidinyje su cituojamumo rodikliu, skiriamas 1 balas,
kai pretendentas paskelbęs publikaciją Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose arba parengęs referatą - 0 balų.
M - pokalbio metu pretendento parodytas mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas, mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto
plėtros kryptims ir motyvacija vertinami iki 5 balų
2.3. Jeigu pretendentų į doktorantus įvertinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus sutampa, pirmumo teisę konkursinėje eilėje prioriteto mažėjimo
tvarka turi asmuo:
• kuris yra užsienio mokslo ir studijų institucijos absolventas ir/ar užsienio pilietis;
• kurio planuojami moksliniai tyrimai atitinka strategines Universiteto plėtros kryptis.
Galutinį sprendimą priima priėmimo komisija. Visi pretendentai į doktorantus privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį.
3. Priėmimo į doktorantūros studijas etapai.
Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Konkurso į doktorantūrą skelbimas

2022-06-10

Pretendentų į doktorantus dokumentų pateikimas ir registracija

2022-06-10 – 2022-08-16

Priėmimo komisijos posėdis

2022-08-30 13 val.

Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas

2022-08-30 19 val.

Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas

2022-08-31

9 val.

Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų skelbimas

2022-09-07

13 val.

Pastaba. Jeigu po priėmimo lieka laisvų doktorantūros vietų, rugsėjo-lapkričio mėnesiais gali būti organizuojamas papildomas priėmimas.
4. Pateikiami dokumentai:
•
•
•
•
•

prašymas;*
gyvenimo aprašymas;
dviejų mokslininkų rekomendacijos (padalinio, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti, vadovo bei numatomo doktorantūros vadovo);
magistrantūros arba vientisųjų studijų baigimo diplomo kopija;
diplomo priedėlio/priedų kopijos (akademinės pažymos kopija);
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• specializuotos medicinos praktikos licencijos kopija, stojant į klinikinius padalinius4 ;
• bibliografijos sąrašas, patvirtintas atsakingo Universiteto bibliotekos darbuotojo, ir mokslo straipsnių kopijos;
• mokslinis referatas (jei nėra mokslo straipsnių;)
• pretendento darbdavio atsiliepimas (stojantiems į ištęstinės studijų formos doktorantūrą);
• pavardės keitimą liudijančio dokumento kopija;
• stojamosios studijų įmokos patvirtinimas.
*- prašymas priimamas ir registruojamas tik pateikus visus reikalingus dokumentus

5. Stojamosios studijų įmokos sąskaitos rekvizitai

Stojamoji įmoka5– 25 Eur (įsigalios patvirtinus Taryboje)
Sąskaitos rekvizitai :
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
Banko kodas - 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172

6.

Pretendentų į doktorantus dokumentų pateikimas.

Mokslo centras, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., LT-44307 Kaunas, tel.: (8~37) 32 72 76, 32 72 77
7.

Pretendentų į doktorantus dokumentų pateikimo darbo laikas.
Darbo dienomis 9 – 16 val.
Pietų pertrauka 12 – 13 val.

4

Remiantis 1996 m. rugsėjo 25 d. LR gydytojo medicinos praktikos įstatymu Nr. 1- 1555.

5 Patvirtinta LSMU Tarybos posėdyje 2022 m. d. sprendimu Nr. UT1-
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Priedas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų priėmimo 2022 m. taisyklių
Klausytojų priėmimas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto papildomąsias studijas
I. Bendroji dalis
1. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijų programą, tačiau turintys kitos studijų krypties ar krypčių grupės
universitetinį išsilavinimą arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą.
2. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių
grupės, kurioje vyko papildomosios studijos, antrosios pakopos studijų programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
3. Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas ar valstybės
nefinansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir studijų pažymėjime įrašytų dalykų
įvertinimų svertinis vidurkis.
4. Klausytojas turi tas pačias teises, pareigas ir atsakomybes, kaip ir Universiteto studentas, tačiau neturi studento statuso.
II. Prašymo pateikimas, dokumentų registravimas ir priėmimo vykdymas
1. Prašymai dalyvauti konkurse į papildomąsias studijas priimami nuotoliniu būdu, prisijungus prie Universiteto Priėmimo sistemos priemimas.lsmu.lt
2. Prašymai į papildomas studijas anglų kalba teikiami per portalą DreamApply: https://apply.lsmuni.lt/. Turi būti pateikiami dokumentai, išvardinti Priėmimo
taisyklių IV skyriaus punkte 4.1. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal Priėmimo taisyklių IV skyriaus punktą 2.7.
3. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir suvesti visus diplomo priedėlyje (priede) įrašytų dalykų kreditus ir įvertinimus.
4. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
3.1. bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo ir jo priedėlio (priedo);
3.2. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
3.3. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
3. 4. dokumentinė nuotrauka (mažiausi matmenys – 350x350, didžiausi 1000x1000 pikselių);
3. 5. registracijos studijoms įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos
4. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą.
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5. Jeigu į pasirinktą papildomųjų studijų programą pretenduoja daugiau stojančiųjų, negu leidžia Universiteto galimybės užtikrinti studijų kokybę, priimama pagal
konkursinę eilę, sudarytą konkursinio balo mažėjimo tvarka.

6. Papildomųjų studijų programos
Akademija

Medicinos
akademija

Papildomųjų studijų
programa

Apimtis kreditais

Studijų
trukmė
(metai)

Visuomenės sveikata
(I)
ir anglų kalba (NL)

Studijų apimtis ne didesnė nei 60 studijų kreditų stojantiesiems, kurių baigtos
pirmosios pakopos studijos priklauso sveikatos mokslų studijų krypčių grupei.

1

Ergoterapija (NL)
Veterinarinė maisto
sauga (NL, I)

Maisto mokslas (NL,I)
Veterinarijos
akademija
Gyvūnų mokslas (I)

Gyvūno ir žmogaus
sąveika (I)

Studijų apimtis ne didesnė nei 60 studijų kreditų įgijusiems reabilitacijos studijų
krypties (G06) profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei ergoterapeuto
profesinę kvalifikaciją.
Studijų apimtis ne mažesnė nei 30 studijų kreditų stojantiesiems, kurių baigtos
studijos priklauso fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos mokslų
(E), technologijų mokslų (F), sveikatos mokslų (G), veterinarijos mokslų (H),
žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupei.
Studijų apimtis ne mažesnė nei 30 studijų kreditų stojantiesiems, kurių baigtos
studijos priklauso fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos mokslų
(E), technologijų mokslų (F), sveikatos mokslų (G), veterinarijos mokslų (H),
žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupei.
Studijų apimtis ne didesnė nei 60 studijų kreditų stojantiesiems, kurių baigtos
studijos priklauso fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), sveikatos mokslų
(G), žemės ūkio mokslų (I), socialinių mokslų (J), veterinarijos mokslų (H)
studijų
krypčių grupei.
Studijų apimtis ne didesnė nei 60 studijų kreditų stojantiesiems, kurių baigtos
studijos priklauso fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), sveikatos mokslų
(G), žemės ūkio mokslų (I), socialinių mokslų (J), veterinarijos mokslų (H)
studijų krypčių grupei.

Santrumpos: NL – nuolatinė mokymosi forma; I – ištęstinė mokymosi forma.
7. Konkursinio balo sandara asmenims, stojantiems į papildomąsias studijas
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1

1

1

Magistrantūros studijų
programa, į kurią
įgyjama teisė stoti
Gyvensenos medicina,
Taikomoji visuomenės
sveikata,
Visuomenės sveikatos
vadyba
Sveikatinimas ir
reabilitacija
Veterinarinė maisto
sauga

Maisto mokslas

1

Gyvūnų mokslas,

1

Gyvūno ir žmogaus
sąveika

7.1. Konkursinis balas skaičiuojamas iš diplomo priedėlyje/priede išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinio vidurkio.
7.2. Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:
– pirmenybė teikiama turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą;
– turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį;
7.3. Rektoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo datos skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
8.Institucinio priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo tik nuotoliniu būdu prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos
arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu nurodytais terminais.
Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
9. Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai skelbiami interneto tinklalapyje https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
10. Vieno kredito kaina patvirtinta Tarybos sprendimu ir skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
11. Adresas ir telefonai
LSMU Priėmimo komisija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Tilžės g. 18 – 111 kab., LT 44307 Kaunas; tel. (8–37) 36 19 02, mob. tel. 8686 10217, el. paštas komisija@lsmuni.lt

www.lsmuni.lt
Priėmimo komisijos puslapis internete http://www.lsmuni.lt nuoroda: stojantiesiems
12. Kita informacija Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
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