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LABAS,

kiekvieną rudenį pasitikdamas naujų studentų būrį Universitetas atgimsta. Jaudulio ir
entuziazmo kupinos akys, įvairiausių klausimų šurmulys bei naujų pažinčių šiluma
užpildo auditorijas, laboratorijas, bibliotekas. Džiaugiamės, kad nuo šiol galėsime
Tave sutikti čia, Lietuvos sveikatos
mokslų universitete. Tam, kad šis
susitikimas būtų sklandus, parengėme
Tau ekskursiją su gidu, kuris padės
susipažinti su Universitetu.
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NUO KO PRADĖTI?

LSP
Pirmakursių
facebook grupės:
gyvename informacinių
technologijų eroje, todėl
bendraujame ir socialiniuose
tinkluose. Ne išimtis ir
Universiteto bendruomenė.

Lietuvos studento
pažymėjimas:
tai vienas svarbiausių studento
dokumentų, kuris užtikrina
lengvatas, suteikia nuolaidų ir
palengvina gyvenimą.

Pirmakursių
stovykla:
geriausia vieta susipažinti
su bendramoksliais ir
Universiteto organizacijų
nariais.

2.1.

PIRMAKURSIŲ

GRUPĖS

Pirmiausia per facebook prisijunk prie šios grupės:
LSMU Pirmakursiai 2022

Tada prisijunk prie savo studijų programos grupės:
Medicinos fakultetas

Veterinarijos fakultetas

Visuomenės sveikatos fakultetas

Medicina

Veterinarinė medicina

Sveikatos psichologija

Medicininė ir veterinarinė biochemija

Veterinarinė maisto sauga

Medicininė ir veterinarinė genetika

Maisto mokslas

Odontologijos fakultetas

Gyvūnų mokslų fakultetas

Slaugos fakultetas
Slauga
Akušerija

Odontologija

Gyvūnų mokslas

Kineziterapija

Burnos higiena

Gyvūno ir žmogaus sąveika

Ergoterapija

Farmacijos fakultetas

Visuomenės sveikatos fakultetas

Farmacija

Visuomenės sveikata

II pakopos studijos
Magistro studijos

2.2.

LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

Kaip užsisakyti?
Spausk „Užsisakyti“, registruokis,
suvesk asmeninius duomenis, įkelk
nuotrauką, pasirink adresą ir lauk
kurjerio skambučio dėl LSP
pristatymo laiko.
Užsisakyti

Su šiuo dokumentu galima
gauti daug nuolaidų.
Nuolaidų katalogas

PIRMAKURSIŲ STOVYKLA

2.3.
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Pirmakursių stovykla – tai vieta, kur prasideda Tavo, studento
gyvenimas. Čia susipažinsi su bendramoksliais, gausi patikimų žinių apie
studijas, Universitetą, Studentų atstovybę ir dar daug visko!

Rugpjūčio 29-31 d.
Slaugos fakultetas, Visuomenės sveikatos fakultetas, Farmacijos fakultetas, Odontologijos fakultetas
Rugpjūčio 22-24 d.
Veterinarijos fakultetas, Gyvūnų mokslų fakultetas
Rugsėjo 2-4 d.
Medicinos fakultetas
DAUGIAU INFORMACIJOS

3

PRISIJUNGIMAS PRIE
UNIVERSITETO SISTEMŲ

Jūsų prisijungimas bus automatiškai aktyvuotas per
24 val. po sutarties pasirašymo
Prisijungimui prie Universiteto sistemų naudojamas vienas prisijungimo
vardas bei slaptažodis. Prisijungimo vardai sudaromi pagal taisyklę Vardas
Pavardė, gimęs 1989 04 23. Pavyzdžiui:
Vartotojo vardas (User ID) vardpava0423
Slaptažodis (Password) vardpava1989

Lotyniškomis
mažosiomis
raidėmis

Svarbu! Jungiantis prie Oﬃce 365 paskyros (el. paštas, Teams ) prie
prisijungimo vardo būtina nurodyti domeno vardą @kmu.lt. Pvz.:
vardpava0423@kmu.lt
Slaptažodį galima pasikeisti tik studijų informacinėje sistemoje ir slaptažodis
automatiškai pasikeičia visoms universiteto sistemoms.

JAU PIRMĄJĄ RUGSĖJO
SAVAITĘ TAVĘS LAUKIA
MOKYMAI „KAIP PRISIJAUKINTI
INFORMACINES SISTEMAS“

„Office 365“ gali naudotis visi studentai,
joje yra Word, Excel, Powerpoint programos.

Įsidiek „Office 365“ į savo kompiuterį
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INFORMACINĖS SISTEMOS

„LSMUSIS“ – tai LSMU studijų informacinė sistema, prašymų teikimas,

„MOODLE“ – tai virtuali mokymosi aplinka. Čia rasite dėstytojų

asmens duomenys, pažymiai, bei kita informacija susijusi su studijų būkle.

pateikiamą studijų medžiagą. Taip pat čia vyksta tarpinių atsiskaitymų ir
baigiamųjų patikrinimų testai.

Prisijungti

Prisijungti

Čia galite:
• Matyti savo studijų tvarkaraštį
Mano tvarkaraštis

• Matyti savo pažymius
Studijų knygelė

• Įsiskaityti dalykus

ELEKTRONINIS PAŠTAS
http://pastas.lsmuni.lt

Jūsų pašto dėžutės adresas: vardas.pavarde@stud.lsmu.lt

Įskaitymo kortelė

• Matyti savo įmokas už studijas ir bendrabučius
Mokėjimai

• Pateikti prašymus dėl studijų

Elektroninis paštas yra viena iš Oﬃce365 paskyros funkcijų. Jūs taip
pat galite naudotis funkcijomis: Teams, OneDrive (dokumentų
saugojimui, dalijimuisi 1TB), kalendorius (galite sinchronizuoti su
studijų tvarkaraščiu)

Prašymai

• Keisti savo vartotojo slaptažodį
Slaptažodžio keitimas

• Gauti Microsoft Oﬃce paketą asmeniniams įrenginiams
Vartotojo informacija

KONTAKTAI:
Jei kyla problemų, prisijungiant prie informacinių sistemų, kreipkis
https://pagalba.lsmuni.lt/lt
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TVARKARAŠTIS
Peržiūrėkite savo tvarkaraštį
Peržiūrėkite pasirinktą tvarkaraštį
Sinchronizuokite savo tvarkaraštį su savo kalendoriumi

Pasirinkite Jums patogų formatą

Tvarkaraštis
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KAIP GAUTI VIETĄ BENDRABUTYJE?
Pateikti elektroninį prašymą rektoriui:

Prašymai

Bendrabutis

Pateikti naują prašymą

Dėl bendrabučio vietos

Prašymas

Reikalingi dokumentai:
• Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
Lengvatos suteikiančios pirmenybę gauti vietą bendrabutyje:
• Socialiai remtini asmenys pateikia socialinį remtinumą
liudijančius dokumentus;
• Abiejų arba vieno iš tėvų (įtėvių) mirties liudijimus;
• Gimimo liudijimą, jei studentas neturėjo bent vieno iš tėvų;

Daugiau informacijos apie vietos
bendrabutyje suteikimą:
Plačiau

• Abiejų ar vieno iš tėvų (įtėvių) arba paties studento
darbingumo lygio pažymą ir (arba) neįgaliojo pažymėjimą;
• Pažymą (-as) iš savivaldybės arba seniūnijos apie šeimos
asmens gaunamą socialinę paramą;
• Teismo sprendimą, kai iki pilnametystės įstatymų nustatyta
tvarka buvo nustatyta globa;
• Asmenys iš daugiavaikių šeimų pateikia pažymą (-as)
patvirtinančią (-as) šeimos sudėtį.
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BENDRABUČIŲ ŽEMĖLAPIS
5 bendrabutis

2 bendrabutis

Sukilėlių pr. 53

Jankaus g. 2

4 bendrabutis

3 bendrabutis

Lukšos-Daumanto g. 6

Kudirkos g. 19

9 bendrabutis
Sąjungos aikštė 5a.

LSMU ligoninė
Kauno Klinikos

7 bendrabutis
Lampėdžių g. 15

LSMU
Medicinos
akademija

6 bendrabutis
Lampėdžių g. 17

8 bendrabutis
Radvilų Dvaro g. 33

LSMU
Veterinarijos
akademija

Plačiau
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UNIVERSITETO PADALINIAI

Farmacijos fakultetas
Naujausių farmacijos ir sveikatos
technologijų centras
(Sukilėlių pr. 13)
Medicinos fakultetas
(A. Mickevičiaus g. 9)
Odontologijos fakultetas
(A. Lukšos-Daumanto g. 2, II aukštas)
Slaugos fakultetas
Mokomasis laboratorinis
korpusas (MLK)
(Eivenių g. 4, VI aukštas)

LSMU Medicinos akademija.
Centriniai rūmai

LSMU Veterinarijos akademija.
Centriniai rūmai

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas
Tel. Nr.: (8 37) 32 72 01

Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas
Tel. Nr.: (8 37) 36 23 83

Visuomenės sveikatos fakultetas
(Tilžės g. 18)

Gyvūnų mokslų fakultetas
(Tilžės g. 18)

Anatomikumas
(Tilžės g. 18)

Kalbų ir edukacijos katedra
(Jankaus g. 2, tas pats įėjimas
kaip 2-ojo bendrabučio)

Veterinarijos fakultetas
(Tilžės g. 18)

4 korpusas. Šiame pastate yra
VA biblioteka, II auditorija.
(Tilžės g. 18)

Sporto medicinos klinika
(Tilžės g. 18)
LSMU Biblioteka ir
informacijos centras
(Eivenių g. 6)

Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų
gyvūnų klinika
(Tilžės g. 18)
Stambiųjų gyvūnų klinika
(Tilžės g. 18)

5 korpusas. Šiame pastate yra
III ir IV auditorijos.
(Tilžės g. 18)
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SUSISIEKIMAS TARP PADALINIŲ
VIEŠUOJU TRANSPORTU

Stotelė: Griunvaldo g.
Autobusas: 34G, 43, 67
Troleibusas: 4
Stotelė: Klinikos
Autobusas: 34G, 43, 67
Troleibusas: 4 (iki Griunvaldo g.)

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO KLINIKOS

Stotelė: Klinikos.
Autobusas: 41 (iki Kėdainių g.)
LIETUVOS SVEIKATOS
MOKSLŲ UNIVERSITETO
LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Stotelė: Kėdainių g.
Autobusas: 41 (iki Klinikų)

Stotelė: Kėdainių g.
Troleibusas: 7 (iki Griunvaldo g.)
Stotelė: Griunvaldo g.
Troleibusas: 7 (iki Kėdainių g.)
MEDICINOS AKADEMIJA

VETERINARIJOS AKADEMIJA

CENTRINIAI RŪMAI

CENTRINIAI RŪMAI

ATSISIŲSKITE:

10 STIPENDIJOS
Skatinamoji stipendija

Socialinė stipendija (skiria VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS)

1,5 BSI = 69€
Skirstomos pagal semestro studijų vidurkį
(skiriama geriausiems valstybės
ﬁnansuojamose vietose ir valstybės
neﬁnansuojamose vietose studijuojantiems
studentams už geriausius stojimo ar
studijų rezultatus)

• Studentai, kurių šeimos ar jie patys turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą
• Studentai, turintys 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį
• Studentai, kurie yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta
tvarka buvo nustatyta globa (arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę

Vardinė stipendija

Vienkartinė skatinamoji
stipendija

Vienkartinė socialinė
stipendija

2 BSI = 92€
Skiriama už aktyvią studentų, visuomeninę,
organizacinę, mokslinę, sportinę veiklą ir
pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant
Universitetui. Prašymas teikiamas LSMU SA
iki einamojo mėnesio 10 dienos

2 BSI = 92€
Gimus vaikui, mirus šeimos nariui arba
stichinės nelaimės atveju (skiriama
vieną kartą per semestrą)

Reikalingi aktyvų dalyvavimą studentų
veikloje ar remtinumą (kurie yra netekę
tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus
arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodantys
dokumentai. Skirstomos 2 kartus per
mokslo metus, tačiau vienas studentas
gali gauti tik vieną kartą

11 SPECIALIEJI POREIKIAI
Universitetas kuria atvirą ir draugišką studijų aplinką visiems studentams, siekia atliepti individualius studentų poreikius didinant
studijų prieinamumą ir puoselėja lygybės ir nediskriminavimo kultūrą.

FINANSINĖ PARAMA

AKADEMINĖ PAGALBA

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti
ﬁnansinę paramą:
• išmokos specialiesiems poreikims
• studijų išlaidų kompensacijos
• tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti
• socialinė stipendija

• Alternatyvūs atsiskaitymo būdai specialiųjų mokymosi
poreikių turintiems studentams
• Studijų aplinkos pritaikymas

Papildoma ﬁnansinė parama specialiųjų poreikių turintiems studentams
dalyvaujantiems Erasmus+ mobilumo veiklose.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA
• Individualios konsultacijos
• Grupinės konsultacijos
• Dalyvavimas mokymuose

Studentų atstovybė (SA) – sudaro sąlygas studentams turintiems specialiųjų poreikių, įsitraukti į SA veiklas ir juos atstovauja
Studentų reikalų tarnyba – koordinuoja pagalbos studentams turintiems specialiųjų poreikių teikimą

Plačiau

12 STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS
Egzamino ar kitos studentų pasiekimų vertinimo formos įvertinimas į LSMUSIS suvedamas per 5 darbo dienas nuo LSMUSIS žiniaraštyje
nurodytos egzamino ar kitos studentų pasiekimų vertinimo formos įvertinimo datos.
Apeliacijos gali būti teikiamos dėl:
• Egzamino įvertinimo per 2 darbo dienas nuo rezultatų gavimo
• Tarpinės įskaitos įvertinimo per 1 darbo dieną nuo rezultatų gavimo
• Vertinimo proceso per 1 darbo dieną nuo vertinimo vykdymo
Studentas, neišlaikęs egzamino, savarankiškai atlikto darbo (projekto), įskaitos, turi teisę jį perlaikyti du kartus nemokamai, bet ne vėliau kaip
iki einamųjų studijų metų pabaigos, t. y. rugpjūčio 31 d.

13 STUDIJŲ KOKYBĖ
Universitetas skiria didelį dėmesį studijų kokybei užtikrinti. Studentai, kaip svarbi universiteto bendruomenės dalis, skatiniami būti aktyviais
studijų proceso dalyviais ir prisidėti prie studijų kokybės tobulinimo dalyvaujant susitikimuose, pokalbiuose, pildant grįžtamojo ryšio apklausas.
„KOKYBĖS TERMOMETRAS“ – tai instrumentas, esantis Universiteto informacinėje sistemoje LSMUSIS.
Jis leis Tau ĮVERTINTI:
Modulį (dalyką)
„Trumpoji anketa“ – studentai mato
modulio / dalyko „Temperatūrą“
vos užpildę 5 klausimų anketą.

Dėstymo kokybę
„Detalioji anketa“ – dėstymo
kokybei vertinti. Studentai vertina
dėstytojus iš pateikto sąrašo.

Apklausų ataskaitos

Savo indėlį
Klausimai savęs įsivertinimui

14 DUK APIE STUDIJAS
Ką man daryti, jei noriu išeiti akademinių atostogų?
https://lsmusis.lsmuni.lt sistemoje užpildyti prašymą rektoriui

Noriu išeiti akademinių atostogų, ar prarasiu VF studijų vietą?
Studentas nepraranda VF vietos

Ar man reikia grąžinti studijų kainą, jeigu studijavau VF vietoje ir
nusprendžiau mesti studijas?

VF vietoje studijavęs asmuo NEPRIVALO grąžinti valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, jeigu:
• Pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas nutraukia per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą
• Studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu
pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą
• Savo noru nutraukė studijas ar buvo pašalintas iš aukštosios mokyklos, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas neįgaliu
• Rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo
paskelbimo aukštojoje mokykloje raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą
• Buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos arba nėštumo ir gimdymo, arba vaiko priežiūros ir, nepasibaigus akademinių atostogų terminui,
raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą

15 FINANSAI
Paskolos

Prisijunk prie www.vsf.lt ir nustatytu terminu pateik prašymą dėl paskolos suteikimo. www.vsf.lt puslapyje pasitikrink, ar valstybinis studijų fondas
tave įtraukė į paskolos gavėjų sąrašą. Jei randi save sąraše, atvyk į pageidaujamą banko padalinį pasirašyti paskolos sutarties

Mokesčio už mokslą sumažinimas:

Gali būti sumažintas tik valstybės neﬁnansuojamose vietose studijuojantiems studentams
• Prašymai sumažinti mokestį už mokslą svarstomi rektoriaus įsakymu sudarytoje komisijoje vieną kartą per semestrą, ne vėliau kaip likus dviem
savaitėms iki mokesčio už mokslą mokėjimo termino
• Paskutinio semestro vidurkis turi būti ne mažesnis už kurso semestro vidurkį atėmus 10 proc.
• Studentai fakultetų dekanams pateikia prašymus ir dokumentus ne vėliau kaip keturios savaitės iki mokesčio už mokslą mokėjimo termino
Mokestis už mokslą sumažinamas iki 75 proc.:
• našlaičiams (asmenims, ne vyresniems kaip 25 metų, kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę)
Mokestis už mokslą mažinamas iki 50 proc.:
• studentams iš daugiavaikių šeimų (ne vyresniam kaip 25 metų, kurio tėvai (vienas iš tėvų), augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų, taip pat vyresnių
(iki 25 metų), jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse ar aukštosiose mokyklose, kurių šeimos pajamos per mėnesį
vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio)
• studentų šeimoms, auginančioms vaiką (-us), kai abu tėvai mokosi pirmosios, antrosios pakopos ar vientisosiose studijose

16 AKTUALI INFORMACIJA
KUR KREIPTIS?
PROBLEMA

GINČŲ NAGRINĖJIMAS:

Ką daryti, jei manai, kad tavo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti?
• Gali kreiptis į universiteto rektorių/jo įgaliotą asmenį arba į Ginčų nagrinėjimo komisiją.
• Tai atlikti galima tik rašytine forma - teikti rašytinį skundą asmeniškai, el. paštu arba per internetinę svetainę.
• Skundą reikia pateikti per 10 darbo dienų nuo tada, kai sužinojai apie teisės aktuose numatytų tavo teisių ir
teisėtų interesų pažeidimą.
Kaip vyksta skundų nagrinėjimas?
• Kai nagrinėja rektorius, skundas yra nagrinėjamas rašytine tvarka.
• Kai nagrinėja ginčų komisija, vyksta konﬁdencialus žodinis posėdis, kuriame dalyvauja: studentas, kurio
skundas yra nagrinėjamas; asmuo, dėl kurio veiksmų ir / ar neveikimo studentas kreipėsi į Ginčų nagrinėjimo
komisiją bei kiti susiję asmenys. Abi pusės į posėdį kviečiami atskirai. Posėdžio metu yra priimamas
sprendimas pateisinti arba atmesti studento reikalavimą.

Anoniminė pranešimo apie galimai
patirtą priekabiavimą, seksualinį
priekabiavimą ar smurtą anketa:

Plačiau

Kontaktai

Anketa

GRUPĖS SENIŪNAS
KURSO SENIŪNAS
DĖSTYTOJAS
DALYKĄ KURUOJANTIS
DĖSTYTOJAS
KATEDROS / KLINIKOS /
PADALINIO VADOVAS
SPK
STUDIJŲ CENTRAS

ARBA
PROBLEMA
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

17 KITA
GALIMYBĖS STUDIJUOTI UŽSIENYJE:
Mūsų Universitete, užsukęs į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą, esantį Medicinos akademijoje, A. Mickevičiaus g. 9, gausi visą norimą informaciją apie
studentų mainų programą „Erasmus+“.

KONTAKTAI:
Didžioji dalis informacijos paskelbta mūsų puslapyje http://www.lsmusa.lt, skyreliuose STUDIJOS, DOKUMENTAI, D.U.K
Jei vis dar neradai, ko ieškai, rašyk mums laišką info@lsmusa.lt arba per Facebook https://www.facebook.com/LSMUSA
Kur atnešti prašymus ir dokumentus, jei SA užrakinta?
Visus dokumentus, tvarkingai sudėtus į 1 voką / įmautę galima palikti pašto dėžutėje MA Centriniuose rūmuose šalia Karjeros centro.

18 LAISVALAIKIS
ATSTOVYBĖ, ASOCIACIJOS,
DRAUGIJOS IR SPORTO
RINKTINĖS:
• JGA Jaunųjų gydytojų asociacija
• LSMU Studentų atstovybė

MENINĖ VEIKLA:

KAUNE:

• LSMU tautinių šokių ansamblis Ave Vita

Norėdamas pajusti tikrąjį
Kauno gyvenimą:

Plačiau

Plačiau

• LiPSA - Lietuvos psichologijos studentų asociacija
• LSMU SMD - Studentų mokslinė draugija
• LSMU VASA - Veterinarijos akademijos studentų asociacija

• LSMU tautinių šokių kolektyvas Džigūnas

Kas vyksta Kaune
Plačiau

• SFD - Studentų farmacininkų draugija
• VSSD - Visuomenės sveikatos studentų draugija

Kaunas 2022

Plačiau

• LiMSA - Lietuvos medicinos studentų asociacija

Kaunastic

• SOA - Studentų odontologų asociacija

Plačiau

• LSMU studentų ir gydytojų korporacija
„Fraternitas Lituanica“
• Korp! "Gaja"
• Sporto rinktinės: lengvoji atletika, krepšinis, plaukimas,
tenisas, stalo tenisas, aerobinė gimnastika, šachmatai,
badmintonas, tinklinis

• LSMU Akademinis choras Neris

Plačiau

