
PATVIRTINTA 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus  

           2023 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 2023-V-2023-V-0044 

INSTITUCINIO PRIĖMIMO DATOS 

Išankstinis priėmimas (iki bendrojo priėmimo) 

 
              Išankstiniame priėmime gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo  iki 2023 m. ir ketina studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje.  

Asmenys, įgysiantys brandos atestatą  2023 metais, ketinantys pretenduoti į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos  studijų valstybės nefinansuojamas vietas,  

šiame etape gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje.  
 

Studijų programų sąrašas skelbiamas universiteto svetainėje nuorodoje „Priėmimas“  

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Prašymų ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą  

priemimas.lsmu.lt). 

2023-03-06 nuo 12.00 val. iki 2023-05-13  12.00 val. 

Standartizuotas  motyvacijos  vertinimas (tik pretenduojantiems į Medicinos, Odontologijos  ir  

Veterinarinės medicinos studijų programas) (nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams) 

 

Veterinarinė medicina 2023-05-17 nuo 12.00  val. 

Odontologija 2023-05-18 nuo 12.00  val.     

Medicina 2023-05-19 nuo 12.00  val. 

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas  2023-05-22 nuo12.00 val. 

Apeliacijų  priėmimas  2023-05-22  nuo  13.00 val. iki 15.00 val.  

Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2023-05-23 iki 14.00 val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-05-23 nuo 16.00 val. 

Sutarčių pasirašymas ( tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai 

atvykstant į Universitetą) 

2023-05-23 nuo 14.00 val. iki 2023-05-26 iki 14.00 val. 

Pastabos: stojantysis gali nurodyti iki  3 studijų programų. 

Stojantieji turi atitikti slenkstinius reikalavimus (išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir nustatytas minimalus konkursinis balas), išskyrus 

stojančius į Medicinos ir Odontologijos  studijas, kurie taip pat turi atitikti  ir nustatytus mokymosi rezultatų  minimalius rodiklius 

 

Papildomas LSMU priėmimas (pasibaigus bendrajam priėmimui) 

LSMU papildomame priėmime gali dalyvauti tik asmenys, dalyvavę bendrajame priėmime. Studijų programų sąrašas bus skelbiamas, pasibaigus bendrajam priėmimui, 

likus laisvų valstybės nefinansuojamų vietų į atskiras studijų programas. 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Laisvos valstybės nefinansuojamos vietos skelbiamos  2023-08-30  nuo 14.00 val.  

Prašymų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt)  2023-08-30 nuo 15.00 val. iki 2023-09-04 12.00 val.  



Standartizuotas  motyvacijos  vertinimas* (tik pretenduojantiems į Medicinos, Odontologijos  ir  

Veterinarinės medicinos studijų programas) (dalyvaujant asmeniškai) 
2023-09-05 nuo 11.00 val.  

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2023-09-06 nuo 12.00 val. 

Apeliacijų  priėmimas  2023-09-06 nuo 13.00 val. iki 14.00 val. 

Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų  paskelbimas 2023-09-06 nuo 14.30 val. iki 16.30 val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-09-07 nuo 10.00 val. 

Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai 

atvykstant į Universitetą) 
2023-09-07 nuo 12.00 val. iki 2023-09-08 iki 12.00 val. 

Pastaba: stojantysis gali nurodyti iki  3 studijų programų. 

 

Priėmimas į antrąją studijų pakopą (magistrantūra)  

Studijų programų sąrašas skelbiamas universiteto svetainėje nuorodoje „Priėmimas“ 

Priėmimo etapai Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Pirmasis etapas 

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik 

nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt) 
2023-05-02 10.00 val. iki 2023-06-29 16.00 val. 

Motyvacijos pokalbis (dalyvaujant asmeniškai) 2023-06-30 nuo 11.00 val. 

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2023-07-03  nuo 13.00 val. 

Apeliacijų priėmimas 2023-07-03 nuo 14.00 val. iki  15.00 val. 

Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2023-07-04 iki 12.00 val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-07-04  nuo  14.00 val. 

Studijų sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, 

išimtinais atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą) 
2023-07-04 nuo 16.00 val. iki 2023-07-07 12.00 val. 

Likusios laisvos vietos skelbiamos 2023-07-10 nuo 14.00 val. 

Antrasis etapas 

Prašymų dalyvauti antrajame etape  pateikimas ir dokumentų registravimas 

(pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt) 
2023-07-10 nuo 15.00 val. iki 2023-07-13  15.00 val. 

Motyvacijos pokalbis (dalyvaujant asmeniškai) 2023-07-14 nuo 11.00 val. 

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2023-07-17 nuo 11.00 val. 

Apeliacijų  priėmimas 2023-07-17 nuo 13.00 val. iki 14.00 val. 

Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2023-07-18 iki  14.00 val. 

Kvietimo studijuoti  paskelbimas 2023-07-19 nuo 13.00 val. 

Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais 

atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą) 
2023-07-19  nuo 15.00 val. iki 2023-07-21 15.00 val. 

Likusios laisvos vietos skelbiamos 2023-07-25 nuo 12.00 val. 

Papildomas 

priėmimas 

Prašymų dalyvauti papildomame priėmime  pateikimas ir dokumentų registravimas 

(pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt) 
2023-07-26 nuo 10.00 val. iki 2023-07-31 14.00 val. 

Motyvacijos pokalbis (dalyvaujant asmeniškai) 2023-08-02 nuo 11.00 val. 

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2023-08-03 nuo 12.00 val. 

Apeliacijų  priėmimas  2023-08-03 nuo 13.00 val. iki 14.00 val. 



 Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2023-08-04 iki 14.00 val.  

Kvietimo  studijuoti  paskelbimas 2023-08-05 nuo 12.00 val. 

Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais 

atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą) 
2023-08-05 13.00 val. iki 2023-08-07 iki 14.00 val. 

Pastabos: stojantysis prašyme gali nurodyti  dvi studijų programas. 

 Asmenys, dalyvavę pirmojo etapo motyvacijos vertinimo pokalbyje ir nepasirašę studijų sutarties, kituose priėmimo etapuose pasirinkę tą pačią   magistrantūros 

studijų programą, motyvacijos pokalbyje gali nedalyvauti. 

 

Priėmimas į  pirmosios pakopos Slaugos studijų programą  
 

Įgijusiems  profesinio bakalauro laipsnį ir  bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją (studijos vykdomos  nuolatine studijų forma neakivaizdiniu mokymosi būdu)  

Priėmimo  procedūros Datos  ir terminai 

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per 

LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt) 
2023-05-02 nuo 12.00 val. iki 2023-07-30 12.00 val. 

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2023-08-02 nuo 12.00 val. 

Apeliacijų  priėmimas,  2023-08-03 iki 13.00 val. 

Apeliacijų nagrinėjimas  ir  rezultatų  paskelbimas 2023-08-03 iki 15.00 val. 

Kvietimo studijuoti  paskelbimas 2023-08-04 nuo 12.00 val. 

Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai 

atvykstant į Universitetą) 

2023-08-04 nuo 15.00 val. iki 2023-08-09 iki 12.00 val. 

 

Priėmimas  į papildomąsias studijas 

 
Papildomųjų studijų programų sąrašas skelbiamas universiteto svetainėje nuorodoje „Priėmimas“ 

Priėmimo  procedūros Datos  ir terminai 

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per 

LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt) 2023-05-02 nuo 12.00 val. iki 2023-07-30  12.00 val. 

Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2023-08-02 nuo 12.00 val. 

Apeliacijų  priėmimas 2023-08-03 iki 13.00 val. 

Apeliacijų nagrinėjimas  ir  rezultatų  paskelbimas 2023-08-03 iki 15.00 val. 

Kvietimo studijuoti  paskelbimas 2023-08-04 nuo 12.00 val. 

Sutarčių pasirašymas ( tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai 

atvykstant į Universitetą) 

2023-08-04 nuo 15.00 val. iki 2023-08-09 iki 12.00 val. 

Pastaba: stojantysis prašyme gali nurodyti vieną studijų programą. 

  

 


