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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis tvarkos aprašas apibrėžia „Kineziterapijos“ studijų programos Baigiamojo egzamino 

(objektyvus struktūrinis klinikinis egzaminas, toliau – OSKE) organizavimo ir laikymo 

Lietuvos sveikatos mokslų universitete (toliau – Universitetas)  tvarką ir įsigalioja nuo 

2022 m. balandžio mėn, 1 d.  

2. „Kineziterapijos“ studijų programos OSKE egzaminas rengiamas ir organizuojamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu1, Universiteto studijų 

reglamentu2. 

3. Visos su OSKE egzamino turiniu, organizavimu ir laikymu susijusios veiklos, esant 

poreikiui, vykdomos mišriu būdu, naudojant Universiteto suteiktus elektroninio pašto 

adresus, Moodle ar MS Teams aplinką. 

 

II. EGZAMINO ORGANIZAVIMO IR LAIKYMO TVARKA 

4. Prieš OSKE egzaminą organizuojamos konsultacijos: 

4.1 Informacija apie konsultacijas ir tvarkaraštį pateikiama Moodle aplinkoje prie 

studijų dalyko „Baigiamasis egzaminas“. 

4.2 Konsultacijų metu aptariami su OSKE egzamino organizavimu ir laikymu susiję 

klausimai.  

5. Egzamine dalyvauja IV kurso „Kineziterapijos“ studijų programos studentai ir OSKE 

egzamino komisija (toliau – Komisija), sudaryta LSMU Rektoriaus įsakymu. 

 
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/asr  
2 https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21983/studiju_reglamentas2021-04-22.pdf 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/asr


5.1 Komisijos nariai studentą vertina balais ir pildo baigiamojo egzamino vertinimo 

protokolą. 

5.2 Atliekant OSKE egzamino užduotis, esant poreikiui dalyvauja pacientai – aktoriai. 

6. Egzaminas vyksta LSMU Rektoriaus įsakyme nurodytu laiku, pagal numatytą 

tvarkaraštį.  

6.1 Likus dienai iki OSKE egzamino, studentai suskirstomi į srautus. Informacija apie 

studentų suskirstymą ir detalųjį tvarkaraštį pateikiama Moodle aplinkoje. 

6.2 Studentai į OSKE egzaminą atvyksta 20 min. prieš egzamino pradžią, tvarkaraštyje 

studentui paskirtu laiku. 

6.3 Į OSKE egzaminą atvykęs studentas persirengia ir persiauna avalynę. Studentas 

OSKE egzamino metu dėvi medicininį chalatą ar medicininę pižamą, vienkartinę 

veido kaukę/respiratorių (jei reikalaujama). 

6.4 Telefoną neštis į egzaminą draudžiama. Telefono turėjimas egzamino metu 

vertinamas kaip akademinis nesąžiningumas. 

6.5 Įvadas į OSKE egzaminą prasideda kiekvienam srautui atskirai, likus 10 min. iki 

egzamino pradžios. Įvado metu studentas savo vardinį studento pažymėjimą, 

pateikia Komisijos nariui. Studentas pasirašo Akademinio sąžiningumo 

pasižadėjimą, jam suteikiamas kodas ir paaiškinama OSKE egzamino laikymo 

tvarka. 

6.6 Studentas pavėlavęs į OSKE egzaminą, jo laikyti nebegali.  

7. Visi studentai, tuo pačiu metu laikantys OSKE egzaminą, atlieka tokias pačias užduotis, 

iš eilės rotuodami per 5 stoteles: 

7.1 Egzamino metu kiekvienas studentas atlieka 5 užduotis, kurios išdėstytos 5 

stotelėse. 

7.2 Vienos užduoties trukmė stotelėje – 7 min. 

7.3 Perėjimui tarp stotelių –  1 min. 

7.4 Užduoties pradžią ir pabaigą žymi skambučiai: 

• pradžia – iki skambučio pradžios studentas susipažįsta su užduotimi; 

užduotį galima pradėti tik nuskambėjus skambučiui; 

• pabaiga – nuskambėjus skambučiui užduoties atlikimas toliau 

nebetęsiamas (jei iki skambučio nespėjo), studentas turi palikti stotelę;  

• jei studentas užduotį atliko anksčiau (iki skambučio), išeiti iš stotelės jis 

negali  – stotelė paliekama tik nuskambėjus skambučiui. 



7.5 Užduoties atlikimas negali būti aptarinėjamas tiek atlikimo metu, tiek jai 

pasibaigus. 

8. Baigęs OSKE egzaminą, t.y. atlikęs visų 5-ių stotelių užduotis, studentas laukia  

laukimo kambaryje. OSKE egzamino organizatoriui leidus, palieka egzamino laikymo 

vietą. 

 

III. EGZAMINO VERTINIMAS 

9. Komisija, pasibaigus OSKE egzaminui, peržiūri studentų atliktas užduotis ir jas įvertina 

pažymiu (1-10 balų). 

10. Baigiamajame OSKE egzamine yra privaloma teigiamai išlaikyti 3 praktines užduotis 

(stoteles) iš 5, t.y. užduočių įvertinimas turi būti ne mažesnis kaip 5 balai.  

11. Egzamino rezultatai protokoluojami ir pasirašomi Komisijos, užpildomas Egzamino 

žiniaraštis.  

12. Egzamino rezultatai skelbiami LSMU tinklapyje LSMUSIS sistemoje. 

 

 


