
 

 

 

INFORMACIJA GYDYTOJAMS REZIDENTAMS ĮSTOJUSIEMS Į REZIDENTŪRĄ 

2017/2018 m. m. 

 

Rezidentūra – profesinės studijos, kurias baigus įgyjama gydytojo specialisto (šeimos gydytojo) ar 

gydytojo odontologo specialisto profesinė kvalifikacija. 

Vilniaus universiteto rezidentūros reglamentas ir kita informacija apie rezidentūros studijas 

pateikiama Vilniaus universiteto (VU) internetiniame puslapyje (www.vu.lt, žr. 

„Studijos“→“Doktorantūra ir rezidentūra → Rezidentūra“).  

 

VU yra sukurta elektroninė gydytojo rezidento knygelė (ERKė), kurioje rasite informaciją apie 

tvarkaraštį, suformuotas užduotis. Norint matyti įrašus ERKėje būtina turėti VU el. pašto adresą ir 

tuomet galima prisijungti prie VU IS (informacinės sistemos studentų duomenų bazės). Kuriantis el. 

paštą žiūrėti www.ittc.vu.lt („VU el. paštas“→“El. pašto sukūrimas ir panaikinimas“→“Registracija 

VU studentams“). Studento pažymėjimo Nr. galėsite sužinoti po liepos 20 d. paskambinę tel. Nr. 

(8  5)  2365190, (8 5) 2687095. 

 

Ne Vilniaus universiteto absolventai, įstoję į rezidentūros studijų programas, iki 2017-08-25 

Vilniaus universiteto Stipendijų skyriui pateikia užpildytą prašymą dėl stipendijos pervedimo į 

banką (jame būtinas rezidento parašas), kuriame nurodo savo banko sąskaitos numerį (prašymą 

galima rasti VU internetinio puslapio skyrelyje „Doktorantūra ir rezidentūra → Rezidentūra“).  

Vilniaus universiteto Stipendijų skyrius (VU Centriniai rūmai, Universiteto g. 3, II aukštas, 251 

kab., tel. 2686975). 

 

Norint gauti Lietuvos studento pažymėjimą, būtina registruotis adresu www.LSP.lt 

 

Gydytojams rezidentams bazės Personalo skyriui reikės pateikti: 

˗ asmens tapatybės kortelę arba pasą (originalą ir kopiją);  

˗ asmens medicininę knygelę (turi būti galiojantis sveikatos patikrinimas);  

˗ diplomą;  

˗ tris fotonuotraukas; 

˗ internatūros arba pirminės rezidentūros pažymėjimo kopiją;  

˗ medicinos gydytojo (gydytojo odontologo licencijos kopiją);  

˗ santuokos liudijimo kopiją (jeigu skiriasi pavardė dokumentuose);  

˗ vaiko gimimo liudijimo kopiją (jei turi vaikų);  

˗ privalu turėti gydytojo spaudą. 

 

Į Personalo skyrių atsinešti atspausdintą ERK‘ę su tvarkaraščiu.  

 

Rezidentūros studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

http://www.vu.lt/
http://www.ittc.vu.lt/
http://www.lsp.lt/


 

2017/2018 m. m. priimtų gydytojų rezidentų susitikimo su vadovais vietos koordinatės 

 

Rezidentūros studijų programa 

 

Susitikimo vieta, laikas 

Abdominalinė chirurgija VUL SK Pilvo chirurgijos centras, C630 auditorija, liepos 5 d. 

14 val. 

Akušerija ir ginekologija VUL SK Akušerijos ir ginekologijos centras,  Akušerijos ir 

chirurgijos korpusas (F korpusas) II a., F207 kab., rugpjūčio 31 d. 

8 val.  

Alergologija ir klinikinė imunologija VUL SK Pulmonologijos ir alergologijos centras, A733 kab., 

liepos 5 d. 9 val. 

Anesteziologija ir reanimatologija 

 

VUL SK, F korpusas, F301A auditorija, liepos 5 d. 12 val. 

Chirurgija VUL SK Pilvo chirurgijos centras, C630 auditorija, liepos 5 d. 

13 val. 

Fizinė medicina ir reabilitacija VUL SK, B korpusas, ambulatorinės reabilitacijos skyrius, 526 

auditorija, liepos 7 d. 13 val. 

Hematologija VUL SK Hematologijos onkologijos ir transfuziologijos centras, A 

856 kab., liepos 5 d. 13 val.  

Dermatovenerologija VUL SK Dermatovenerologijos centras (J. Kairiūkščio g. 2), 152 

kab., liepos 5 d. 10.30 val. 

Gastroenterologija VUL SK Hepatologijos centras, C732 kab., liepos 5 d. 9 val.  

 

Genetika VUL SK, F korpusas, Medicininės genetikos centras, rugpjūčio 

16 d. 8 val. 

Neurologija VUL SK Neurologijos centras, A543 kab., liepos 5 d. 8.15 val. 

Oftalmologija VUL SK, Akių ligų centras, liepos 5 d. 8 val. 

Ortopedija ir traumatologija RVUL (Šiltnamių g. 29), VI a. ortopedijos skyriaus hole, liepos 

5 d. 14 val. 

Pulmonologija VUL SK Pulmonologijos ir alergologijos centras, 730 kab., liepos 

3 -7 d. (išskyrus liepos 6 d.) nuo 9 val. iki 14 val. 

Radiologija VUL SK B korpusas, B301 kab., rugpjūčio 30 d. 9 val. 

Šeimos medicina VUL SK  Konsultacinė poliklinika, Šeimos medicinos centro 

auditorija, 0 aukštas, liepos 11 d. 9 val. 

Urologija VUL SK, D korpusas, 289 kab., liepos 5 d. 9 val. 

Vaikų ir paauglių psichiatrija VUL SK Vaikų ligoninės Vaiko raidos centras, (Vytauto g. 15), 

120 kab., liepos 5 d. 11 val. 

Vidaus ligos VUL SK Terapinis korpusas, VI a., 641 kab., liepos 5 d. 9 val. 

Visos vaikų ligų specialybės (išskyrus 

vaikų chirurgiją) 

Vaikų ligoninė, VUL SK filialas (Santariškių g. 4, Pediatrijos 

korpusas) 201 kab., liepos 10 d. 10 val. 

 

Neišvardintų rezidentūros studijų programų rezidentai atvyksta rugsėjo 1 d. 


