
III. PRIĖMIMAS Į ANTRĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ (MAGISTRANTŪRĄ) LIETUVIŲ KALBA 

 

74. Dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas gali asmenys: 

74.1. baigę universitetines pirmosios pakopos  arba vientisąsias studijas ir atitinkantys Priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus; 

74.2. baigę aukštojo mokslo kolegines studijas ir atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas bei atitinkantys Priėmimo taisyklėse nurodytus 

reikalavimus. 

75. Priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas  arba valstybės nefinansuojamas studijų vietas.  

76. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į bet ku rios studijų formos (nuolatinė, 

ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų.  

77. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas ir jau turintys antrosios pakopos studijų baigimo diplomą, jei daugiau ka ip pusę Lietuvoje  baigtų studijų 

kreditų įgijo valstybės lėšomis, gali pretenduoti  tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.  

78. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti reikiamą informaciją apie asmenį, įgytą išsilavinimą 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.  

79. Asmenų, baigusių pirmosios pakopos studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2018 – 2023 m., diplomų ir priedėlių duomenys iš Universiteto 

duomenų bazės perkeliami į Priėmimo sistemą. Asmuo, siekdamas automatinio duomenų perkėlimo, Universitetui turi pateikti sutikimą. 

80. 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.  

81.  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 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. 

82. Antrosios pakopos (magistrantūra) studijų programų sąrašas. 

Akademija 
Valstybinis 

kodas 
Studijų programa Specializacija 

Studijų trukmė  
(metais) 

Suteikiama kvalifikacija 

mailto:ruta.antanaitiene@lsmuni.lt


NL I 

MA 6211GX004 Laboratorinės medicinos biologija (NL)  2 – Sveikatos mokslų magistras 

MA 6211GX005 

Taikomoji visuomenės sveikata (NL) 

(studijos vykdomos iš dalies nuotoliniu būdu) 

 

  2 – Sveikatos  mokslų magistras 

MA 6211GX006 
Gyvensenos medicina (NL) 

(studijos vykdomos iš dalies nuotoliniu būdu) 

 
1,5 – Sveikatos  mokslų magistras 

MA 6211GX007 
Visuomenės sveikatos vadyba (NL,I) 

(studijos vykdomos iš dalies nuotoliniu būdu) 

 
2 3 

 

Sveikatos  mokslų magistras 

MA 6211GX008 Išplėstinė slaugos praktika (NL) 

Anestezija ir intensyvi terapija; 

Pirminė sveikatos priežiūra; 

Skubioji medicinos pagalba. 

2 – 
Sveikatos  mokslų magistras, 

išplėstinės praktikos slaugytojas 

MA 6211GX009 Slaugos lyderystė (I) 
 

– 2,5 Sveikatos  mokslų magistras 

MA 6211GX010 Sveikatinimas ir reabilitacija (NL) 

Išplėstinė ergoterapija; 

Klinikinė kineziterapija; 

Sporto kineziterapija; Sveikatinimas 

fiziniais pratimais; 

Vaikų reabilitacija. 

2 – 
Sveikatos  mokslų magistras 

 

MA 6281GX001 
Dailės terapija (I) 

(vykdoma kartu su VDA) 
 – 3 Sveikatos  mokslų magistras 

MA 6211JX003 Klinikinė sveikatos psichologija (NL) 

Reabilitacijos psichologija; 

Onkopsichologija; 

Vaiko ir šeimos psichologija; 

Neuropsichologija* 

 

2 – Socialinių mokslų magistras 

MA 6281CX001 
Medicininė chemija (NL) (studijos vykdomos kartu 

su KTU iš dalies nuotoliniu būdu)  2 – Fizinių  mokslų magistras 

VA 6211GX011 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 

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



 

83. Konkurso sąlygos 

Akade

mija 
Studijų programa  Specializacija  Kokio pasirengimo asmenys gali dalyvauti konkurse Priėmimo reikalavimai 

MA 

Laboratorinės 

medicinos 

biologija (NL) 

 

Biologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės 

biologijos, biofizikos ir biochemijos, chemijos, slaugos ir 

akušerijos, visuomenės sveikatos (išskyrus Veterinarinę 

maisto saugą) krypčių studijas bakalaurai (ar ja m 

prilygstantys) ir  medicinos magistrai. 

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 

turi būti  baigę  ne mažiau kaip  60 kreditų apimties 

pasirinktos  studijų krypties universiteto patvirtintas  

papildomąsias studijas. 

MA 

Taikomoji 

visuomenės 

sveikata (NL) 

(studijos vykdomos 

iš dalies 

nuotoliniu būdu) 

 Visų studijų  krypčių grupių (sričių)  bakalaurai 

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. 

MA 

Visuomenės 

sveikatos vadyba 

(NL,I) 

(studijos vykdomos 

iš dalies 

nuotoliniu būdu) 

 Visų studijų  krypčių grupių (sričių)  bakalaurai 

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. 

MA 
Išplėstinė slaugos 

praktika (NL) 

Pirminė sveikatos 

priežiūra; 

Skubioji medicinos 

pagalba; 

Anestezija ir 

intensyvi terapija; 
 

Sveikatos mokslų bakalauras (Slaugos bakalauras)  

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 

turi būti  baigę  ne mažiau nei 60 kreditų apimties universiteto 

patvirtintas  papildomąsias studijas  atitinkamai pasirink tai 

studijų  krypčiai (apie papildomųjų studijų įskaitymą sprendžia 

fakulteto priėmimo komisija).  

Specializacijų pasirinkimas studijų procese. 



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 ba kalaurai, medicinos 

magistrai.  

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 
Slaugos lyderystė 

(I) 
 

Reabilitacijos, slaugos ir akušerijos arba kitų studijų  krypčių 

bakalauras, turintis  bendrosios praktikos slaugytojo arba 

akušerio profesinę kvalifikaciją  

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 ap imties universiteto 

patvirtintas  papildomąsias studijas  atitinkamai pasirinktai 

studijų  krypčiai (apie papildomųjų studijų įskaitymą 

sprendžia fakulteto priėmimo komisija). 

MA 

Gyvensenos 

medicina (NL) 

(studijos vykdomos 

iš dalies 

nuotoliniu būdu) 

 

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. 

MA 

Medicininė 

chemija (NL) 

(studijos vykdomos 

kartu su KTU iš 

dalies nuotoliniu 

būdu) 

 

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. 

 

MA 
Sveikatinimas ir 

reabilitacija (NL) 

Išplėstinė 

ergoterapija ; 

Klinikinė 

kineziterapija; Sporto 

kineziterapija; 

Sveikatinimas 

fiziniais pratimais;                    

Vaikų reabilitacija.  

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. 

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 

 Klinikinė 

sveikatos 

psichologija (NL) 

Onkopsichologija. 

Reabilitacijos 

psichologija.  

Vaiko ir šeimos 

psichologija;               

Neuropsichologija* 

Psichologijos  bakalaurai 

 Socialinių mokslų bakalaurai ( studijų kryptis –psichologija) 

 

Asmenys, turintys psichologijos bakalauro arba socialinių 

mokslų (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). 

Specializacija nurodoma pildant prašymą.  

VA 
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.  

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 

turi būti baigę ne mažiau nei 30 kreditų apimties LSMU 

patvirtintas  papildomąsias studijas pasirinktai studijų 

krypčiai.  

VA 
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 40 kreditų apimties LSMU 

patvirtintas  papildomąsias studijas pasirinktai studijų  

krypčiai. 

 

VA 

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 40 kreditų apimties 

papildomąsias studijas pasirinktai studijų  krypčiai. 

 

VA 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. 

 

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

 

 

Konkursinio balo  sudarymo principai  



84.  Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama iš diplomo priede arba priedėlyje (papildomųjų studijų pažymėjime, 

jeigu tokios studijos baigtos) esamų įvertinimų (pažymių) svertinio vidurkio kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje.  

84.1. Jei diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis  diplomo priedėlyje išvardintų 

dalykų (priedo) įvertinimų vidurkis. 

84.2. 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. 

84.3. Jei diplomo  priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą. 

84.4. Asmenų, baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į dešimtbalę sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, į 

konkursinį balą neįtraukiami. 

85.Stojančiojo į antrosios pakopos studijų programas motyvacijos vertinimą atlieka rektoriaus įsakymų sudaryta komisija (ne mažiau kaip trys komisijos nariai) 

atskira kiekvienai studijų programai.   

86. Skaičiuojant konkursinį balą, motyvacijos vertinimo balas dešimtbalėje skalėje dauginamas iš Priėmimo taisyklėse nustatyto svertinio koeficiento. 

87.Stojantysis, nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja, tačiau praranda konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą. 

88. Motyvacijos vertinimas vykdomas pagal Priėmimo taisyklėse numatytas datas ir negali būti atidedamas. 

89.Visa informacija apie motyvacijos vertinime dalyvaujantį stojantįjį yra konfidenciali ir viešai neskelbiama.  

 

Konkursinio balo apskaičiavimo formulė stojant į universitete vykdomas magistrantūros studijų programas.  

  

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Stojant į visas magistrantūros studijų programas, 

išskyrus Klinikinę sveikatos psichologiją 
KB = V×0,8 + M×0,2 

+PB 

Stojant į Klinikinės 

sveikatos psichologijos 

magistrantūrą 

KB = V×0,7 +BD×0,1+ M×0,2 + PB 

 

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 balas (iki 2 balų); 

14.1. Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama: 
      –  turinčiam  aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą 

            –  turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį; 
 



90. Priėmimo vykdymas 

      Priėmimas vykdomas 3 etapais. 

91. Po pirmojo etapo likus laisvų vietų skelbiamas antrasis etapas. Antrajame etape gali dalyvauti asmenys: 

91.1. Nepakviesti studijuoti per pirmąjį etapą; 

91.2. Nurodytu laiku nesudarę studijų sutarties pirmojo etapo metu; 

91.3.  Nedalyvavę pirmajame etape. 

92. Pirmojo etapo metu sudarę valstybės finansuojamą studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos. 

93. Po antrojo etapo likus laisvų vietų skelbiamas trečiasis etapas. Trečiajame etape gali dalyvauti asmenys:  

93.1.Nepakviesti studijuoti per pirmąjį ar antrąjį etapą; 

93.2. Laiku nesudarę studijų sutarčių pirmojo ir antrojo etapo metu; 

93.3. Nedalyvavę pirmajame ar antrajame etape. 

94. Pirmojo ar antrojo etapo metu sudarę valstybės finansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos. 

95. Pirmojo ar antrojo etapo metu sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse tik dėl valstybės finansuojamos vietos. 

96. Rektoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo datos skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/ 

97. Pateikiami dokumentai:  

      Prašymas (prašyme stojantysis gali nurodyti dvi studijų programas) ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo 

sistemos priemimas.lsmu.lt 

Įkeliama:  

97.1.  Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;  

97.2.  Dokumentinė nuotrauka (mažiausi matmenys – 350x350, didžiausi 1000x1000 pikselių); 

97.3. Registracijos studijoms įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos; 

97.4. Diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos; 

97.5. Bendrosios praktikos slaugytojo**, ****  arba akušerio** licencija arba nurodomas licencijos registravimo numeris ir galiojimo data; 

97.6. Meninę veiklą patvirtinantys dokumentai  (jeigu stojantysis tokius dokumentus turi); 

97.7. Vizualinio meno asmeninių darbų rinkinys***; 

97.8. Pažymėjimas apie darbo patirtį ir/ar studijas, susijusias su dailės terapija*** 

97.9. Pažymėjimas apie administracinio darbo stažą sveikatos priežiūros įstaigose*****  

97.10. Mokslinę veiklą patvirtinantys dokumentai teikiami LSMU Studentų mokslinei draugijai, pagal numatytas taisykles. Informacija skelbiama 

adresu smd.lt/documents  

Pastabos: Mokslinės veiklos balą skaičiuoja LSMU Studentų mokslinės draugijos valdyba ir perduoda apskaičiuotą balą LSMU Priėmimo komisijai. 

Mokslinės veiklos balo skaičiavimo tvarka, reikalingi dokumentai ir jų pateikimo taisyklės nurodytos adresu smd.lt/documents.  

Su mokslinės veiklos balo skaičiavimo ir dokumentų pateikimo taisyklėmis susijusiais klausimais galima kreiptis el. paštu info@smd.lt arba tel. 

+37037248835 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.  

https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
mailto:info@smd.lt


Prašymai mokslinės veiklos balui skaičiuoti priimami nuo 2023 m. gegužės mėn. 1 d. iki gegužės 26 d. Visa informacija skelbiama smd.lt/documents 

**   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). 

     
98. 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. 

99. Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.  

100. Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai skelbiami  interneto tinklalapyje  https://lsmu.lt/lt/priemimas/  

  

Priėmimo komisijos adresas ir telefonai. 

 

101. 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@lsmu.lt  www.lsmu.lt 

 

Kita informacija 

102. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.  

 

 

http://smd.lt/documents
https://lsmu.lt/lt/priemimas/
mailto:komisija@lsmu.lt

