
 

 
2015 metų BENDRO PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO IR LIETUVOS 

SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO REZIDENTŪROS STUDIJAS TVARKA 

 

Į medicinos krypties studijų programų rezidentūrą priimami asmenys, baigę medicinos internatūrą 

ir įgiję medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją. 

Į odontologijos krypties studijų programų rezidentūrą priimami asmenys, baigę gydytojo 

odontologo internatūrą ir įgiję bendrosios praktikos gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją. 

 
I. BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

1. Bendrojo priėmimo į rezidentūros studijas prašymai pateikiami tik internetu per 

priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (LAMA 

BPO). Prašymo forma skelbiama šios sistemos tinklalapyje (http://www.rezidentura.lt). 

 

2. Vientisųjų studijų diplomų ir priedėlių prie diplomų duomenys į priėmimo internetinę 

stojančiųjų aptarnavimo sistemą patenka tiesiai iš universitetų duomenų bazių. Vientisąsias 

studijas baigę ne Lietuvoje (visi) ir anksčiau nei 2011 m. stojantieji diplomus ir priedėlius prie 

diplomo turi pateikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto priėmimo į rezidentūros studijas 

komisijai arba Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyriui. 

 

3. Stojamoji studijų įmoka – 20,27 € nepriklausomai nuo pareikštų pageidavimų skaičiaus. 
Sąskaitos rekvizitai: Vilniaus universitetas, Įmonės kodas 211950810, Bankas: AB 

“Swedbank”, sąskaitos Nr. LT317300010095308400, Įmokos kodas 103211 Bendras priėmimas 

į rezidentūrą. 
 

4. Priėmimas į medicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros studijų 

programas vyksta vienu metu abiejuose universitetuose. Prašyme prioriteto tvarka galima 

pateikti iki 6 pageidavimų į bet kurias rezidentūros studijų programas. 

 

5. Pagrindinio priėmimo metu galima užimti tik vieną valstybės finansuojamą arba valstybės 

nefinansuojamą (jeigu tokia vieta buvo planuota) vietą. Pakviestasis asmuo gali priimti 

pasiūlymą pasirašydamas valstybės finansuojamų arba valstybės nefinansuojamų rezidentūros 

studijų sutartį su universitetu. 

 

6. Jei po pagrindinio priėmimo etapo lieka laisvų valstybės finansuojamų rezidentūros studijų 

vietų, organizuojamas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti tik pagrindiniame 

priėmime dalyvavę asmenys: 

6.1. Jeigu jau pasirašyta valstybės finansuojamų rezidentūros studijų sutartis su universitetu, 

 papildomame priėmime dalyvauti negalima; 

6.2. Jeigu pasirašyta valstybės nefinansuojamų studijų sutartis su universitetu, papildomame 

 priėmime dalyvauti galima tik dėl valstybės finansuojamų vietų; 

6.3. Jeigu negautas arba nepriimtas joks kvietimas studijuoti rezidentūroje, papildomame 

 priėmime galima dalyvauti tiek dėl valstybės finansuojamų, tiek dėl valstybės 

 nefinansuojamų rezidentūros studijų vietų; 

6.4. Papildomam priėmimui teikiamas naujas prašymas be papildomos stojamosios įmokos. 

 

7. Jei po pagrindinio ir papildomo priėmimo etapų lieka laisvų valstybės nefinansuojamų 

rezidentūros studijų vietų, konkursus į šias vietas organizuoja kiekvienas universitetas atskirai. 
 

8. Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos, odontologijos ir 

veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas, 

stojantiems į Vilniaus universitetą – motyvacijos pokalbis nėra privalomas. 

http://www.rezidentura.lt/
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9. Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos rezidentūros studijų 

programas privalomas klinikinės medicinos praktikos (pirminės rezidentūros, medicinos 

internatūros) egzamino įvertinimas, stojantiems į Vilniaus universitetą – internatūros studijų 

įvertinimas, skaičiuojant konkursinį balą, nenumatytas. 
 

10. Konkursiniai balai skaičiuojami pagal universitetų 2015 metų priėmimo į rezidentūros studijas 

sąlygose nurodytas konkursinio balo formules. 
 

11. Jeigu asmens priede prie vientisųjų studijų diplomo nėra tai rezidentūros studijų programai 

numatyto profilinio dalyko arba jo įvertinimo pažymiu, jis į vidurkį neskaičiuojamas. 
 

II. PRIĖMIMO Į REZIDENTŪROS STUDIJAS TVARKA 
 

12. Nuo birželio 1 d. iki  birželio 23 d. (imtinai) stojantieji į medicinos ir odontologijos krypties 

rezidentūros studijas elektroniniu būdu teikia prašymą dalyvauti priėmimo į rezidentūrą 

konkurse. Prašyme prioriteto tvarka nurodoma iki 6-ių studijų programų, finansavimo rūšis ir 

pasirinktas universitetas.  

12.1. Tais atvejais, kai pretendentai pageidaujantys stoti į VU rezidentūros studijas yra baigę 

vientisąsias, internatūros studijas iki 2011 metų arba ne Lietuvos Respublikoje, 

dokumentus nurodytus 16 punkte pateikia VU Doktorantūros ir rezidentūros skyriui. 

12.2. VU MF Studentų mokslinė draugija iki birželio 19 d. Doktorantūros ir rezidentūros 

skyriui pateikia pažymas apie stojančių į rezidentūrą dalyvavimą mokslinėje veikloje su 

įvertinimu balais. 

12.3. Stojantieji į VU rezidentūros studijas, motyvacijos pokalbyje dalyvauja š. m. birželio 1-

11 dienomis. Bus motyvuojamos dvi studijų programos nepriklausomai kokiu eiliškumu 

prašyme jos bus pateiktos. Tai galios vienodai abiejų universitetų studentams (informacija 

dėl motyvacijos organizavimo tvarkos Vilniaus universitete bus paskelbta VU 

internetiniame puslapyje iki gegužės 6 d.).  

12.4. Apeliacijos dėl motyvacijos vertinimų pateikiamos VU priėmimo į rezidentūrą komisijai 

birželio 2-12 dienomis per 1 darbo dieną po atitinkamo motyvacijos pokalbio. Apeliacijų 

nagrinėjimas – birželio 15 d. 15 val. 
 

13. VU ir LSMU nustatyta tvarka, pagal atrankos kriterijus ir balus, formuojama atskira kiekvienos 

studijų programos konkursinė eilė. Konkursiniai balai skelbiami tinklalapyje birželio 26 d. 13 

val. 
 

14. Kviečiamieji studijuoti skelbiami liepos 1 d. 15 val. internetiniame stojančiųjų aptarnavimo 

sistemos tinklalapyje. 

 

15. Priėmimas į rezidentūros studijų programą vyksta atsižvelgiant į prašyme nurodytų 

pageidaujamų rezidentūros studijų programų prioriteto eilę ir vietų skaičių, patvirtintą Švietimo 

ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijų, kiekvienam universitetui atskirai. 

 

16. Pakviestieji studijuoti rezidentūroje liepos 1 - 2 dienomis iki 16 val. pasirašo studijų sutartis. 

Studijų sutartys pasirašomos VU Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje, kartu pateikiant šiuos 

dokumentus:  

 studijų baigimo diplomo kopiją; 

 studijų baigimo diplomo priedo kopiją; 

 asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją; 

 internatūros baigimo pažymėjimo kopiją; 

 galiojančią licenciją (pateikia asmenys baigę studijas iki 2015 m.); 

 fotonuotrauką; 
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 pažymą apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesne kaip 2 kategorija (teikia ne Lietuvos 

respublikos piliečiai, neturintys leidimo nuolat gyventi Lietuvoje). 

 

17. Informacija apie laisvas rezidentūros vietas Universitetų internetiniuose puslapiuose skelbiama 

liepos 3 d. 15 val. 

 

18. Prašymai dalyvauti papildomame konkurse registruojami iki liepos 7 d. 16 val.  

 

19. Dalyvaujančių papildomame priėmime kviečiamųjų studijuoti sąrašas skelbiamas liepos 8 d. 

15 val. 
 

20. Papildomo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas 

liepos 8-9 d. iki 12 val. 

 

21. VU priėmimo į rezidentūrą komisijos posėdis (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas 

būtinas) liepos 10 d. 10 val. 

 

22. Vilniaus universitete rezidentūros studijų pradžia – rugsėjo 1 diena. 

 
III. KONKURSINIO BALO SUDEDAMOSIOS DALYS IR BALO SKAIČIAVIMAS 

VILNIAUS UNIVERSITETE 

 

Stojančiųjų į medicinos krypties rezidentūrą konkursinis balas (KSR) skaičiuojamas pagal 

formulę: 
 

m

PDVBEP SV 0,5
KSR


 +MD+ M 

 

čia SV – vientisųjų medicinos studijų dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas taip: 

SV =  1/3 SSV + 2/3  ASV; 

SSV - vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių svertinis vidurkis 

(SSV = 


n

i

i

n

i

ii kpk
11

, čia ik  yra vientisųjų medicinos studijų baigimo diplomo priede 

įrašyto i -ojo dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant baigiamųjų egzaminų, apimtis kreditais, ip  

– to dalyko pažymys, n  – tokių dalykų skaičius); 

ASV – vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių aritmetinis 

vidurkis (ASV = np
n

i

i
 1

 ); 

BEP – medicinos studijų baigiamasis egzaminas; 

PDV – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas taip: 

PDV = 1/3  PDS + 2/3 PDA (PDS – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių 

svertinis vidurkis,  PDA – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių aritmetinis 

vidurkis (svertinio ir aritmetinio vidurkio skaičiavimo principą žr. kaip ir skaičiuojant SSV ir 

ASV); 

M (motyvacija) – vertinama iki 1 balo.  

MD – papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius darbus (skaičiuojant MD, sumuojami 

studentų ir rezidentų atlikti moksliniai darbai). Papildomų balų už dalyvavimą studentų 

mokslinės draugijos (SMD) veikloje suteikimo tvarką nustato papildomų balų už dalyvavimą 

studentų mokslinėje veikloje suteikimo taisyklės, kurias tvirtina Vilniaus universiteto 
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Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už SMD veiklą suma – 1 balas. Rezidentų 

mokslinių darbų registraciją ir vertinimą atlieka MF Studentų mokslinė draugija; 

m,  – skaičiuojamų formulėje skaitiklio dėmenų skaičius. 

 

Stojančiųjų į odontologijos krypties rezidentūrą konkursinis balas (KSR) skaičiuojamas pagal 

formulę: 

 

m

BEP SV 0,5
KSR


 +IE+MD+ M 

 

čia SV – vientisųjų odontologijos studijų dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas taip: 

SV =  1/3 SSV + 2/3  ASV; 

SSV - vientisųjų odontologijos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių svertinis 

vidurkis (SSV = 


n

i

i

n

i

ii kpk
11

, čia ik  yra vientisųjų odontologijos studijų baigimo 

diplomo priede įrašyto i -ojo dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant baigiamųjų egzaminų, 

apimtis kreditais, ip  – to dalyko pažymys, n  – tokių dalykų skaičius); 

ASV – vientisųjų odontologijos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių aritmetinis 

vidurkis (ASV = np
n

i

i
 1

 ); 

BEP – odontologijos studijų baigiamasis egzaminas; 

IE – odontologijos internatūros egzamino pažymys; 

 M (motyvacija) – vertinama  iki 1 balo. 

MD – papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius darbus (skaičiuojant MD, sumuojami 

studentų ir rezidentų atlikti moksliniai darbai). Papildomų balų už dalyvavimą studentų 

mokslinės draugijos (SMD) veikloje suteikimo tvarką nustato papildomų balų už dalyvavimą 

studentų mokslinėje veikloje suteikimo taisyklės, kurias tvirtina Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už SMD veiklą suma – 1 balas. Rezidentų 

mokslinių darbų registraciją ir vertinimą atlieka MF Studentų mokslinė draugija; 

m,  – skaičiuojamų formulėje skaitiklio dėmenų skaičius. 

 

IV. PRIEDAI 

 

Medicinos krypties rezidentūros studijų trukmė (1 lentelė) 

 

    

Kodas  Rezidentūros studijų programos 

pavadinimas 

Trukmė 

(metais) 

733A30052 Vaikų ligos ir vaikų kardiologija 6 

733A30002 Vaikų ligos ir vaikų neurologija 6 

733A30003 Vaikų ligos ir vaikų intensyvi terapija 6 

733A30051 Abdominalinė chirurgija 5 

733A30022 Chirurgija 5 

733A30049 Kraujagyslių chirurgija 5 

733A30046 Krūtinės chirurgija 5 

733A30047 Neurochirurgija 5 

733A30018 Ortopedija ir traumatologija 5 

733A30043 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 5 

733A300A8 Skubioji medicina 5 

733A30010 Širdies chirurgija 5 
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733A30042 Urologija 5 

733A30009 Vaikų chirurgija 5 

733A300A9 Vaikų ligos ir vaikų alergologija 5 

733A30040 Vaikų ligos ir neonatologija 5 

733A30004 Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija 5 

733A30007 Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija 5 

733A30033 Vaikų ligos ir vaikų hematologija 5 

733A300B1 Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos 5 

733A30006 Vaikų ligos ir vaikų nefrologija 5 

733A30005 Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija 5 

733A300B2 Vaikų ligos ir vaikų reumatologija 5 

733A40003 Veido ir žandikaulių chirurgija 5 

733A30001 Vidaus ligos 5 

733A30025 Akušerija ir ginekologija 4 

733A30050 Alergologija ir klinikinė imunologija 4 

733A30023 Anesteziologija ir reanimatologija 4 

733A30048 Darbo medicina 4 

733A30021 Dermatovenerologija 4 

733A30038 Endokrinologija 4 

733A30024 Gastroenterologija 4 

733A30030 Genetika 4 

733A30020 Geriatrija 4 

733A30019 Hematologija  4 

733A30013 Infekcinės ligos 4 

733A30034 Kardiologija 4 

733A30045 Laboratorinė medicina 4 

733A30031 Nefrologija 4 

733A30028 Neurologija 4 

733A30036 Chemoterapinė onkologija 5 

733A30035 Radioterapinė onkologija 4 

733A30016 Patologija 4 

733A30027 Psichiatrija 4 

733A30029 Pulmonologija 4 

733A30015 Radiologija 4 

733A30044 Reumatologija 4 

733A30041 Teismo medicina 4 

733A30026 Vaikų ir paauglių psichiatrija 4 

733A30008 Vaikų ligos 4 

733A30039 Dietologija 3 

733A30037 Fizinė medicina ir reabilitacija 3 

733A30012 Klinikinė toksikologija 3 

733A30011 Oftalmologija 3 

733A30017 Otorinolaringologija 3 

733A30032 Sporto medicina 3 

733A30014 Šeimos medicina 3 

 

Odontologijos krypties rezidentūros studijų trukmė (2 lentelė) 
  

Kodas Rezidentūros studijų programos 

pavadinimas 

Trukmė 

(metais) 

733A40004 Burnos chirurgija 3 

733A40007 Endodontologija 3 

733A40001 Ortopedinė odontologija 3 

733A40002 Ortodontija 3 

733A40005 Periodontologija 3 

733A40006 Vaikų odontologija 3 
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Profiliniai studijų dalykai stojantiesiems į medicinos krypties rezidentūrą 2015 m. (3 lentelė) 

 

Eil. 

Nr. 

Rezidentūros 

studijų programa 

Profiliniai studijų dalykai baigusiems  

VU 

Profiliniai studijų dalykai 

baigusiems LSMU  

1.  Vaikų ligos ir vaikų 

kardiologija 

1 Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2 Vaikų ligos, vaikų chirurgija  

3 Vaikų infekcinės ligos 

1. Akušerija ir ginekologija  

2. Vaikų ligų modulis 

2.  Vaikų ligos ir vaikų 

neurologija 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija  

3. Vaikų infekcinės ligos 

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Vaikų ligų modulis 

 

3.  Vaikų ligos ir vaikų 

intensyvioji 

terapija 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Kritinių būklių medicina, 

transfuziologija ir toksikologija  

3. Vaikų ligos, vaikų chirurgija  

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Intensyviosios ir urgentinės 

medicinos modulis 

3. Vaikų ligų modulis 

4.  Abdominalinė 

chirurgija 

1. Bendroji chirurgija  

2. Gastroenterologija ir  abdominalinė 

chirurgija 

3. Taikomoji anatomija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Virškinimo sistemos patologijos 

modulis 

3. Anatomija 

5.  Chirurgija 1. Bendroji chirurgija  

2. Gastroenterologija ir abdominalinė 

chirurgija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Virškinimo sistemos patologijos 

modulis 

3. Anatomija 

6.  Kraujagyslių 

chirurgija 

1. Bendroji chirurgija  

2. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 

chirurgija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis 

3. Anatomija 

 

7.  Krūtinės chirurgija 1. Pulmonologija, ftiziatrija ir torakalinė 

chirurgija  

2. Bendroji chirurgija 

3. Taikomiji anatomija 

1. Krūtinės patologijos, alergologijos 

ir klinikinės imunologijos modulis 

2. Profesinė kompetencija 

 

8.  Neurochirurgija 1. Neurologija ir neurochirurgija  

2. Bendroji chirurgija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Nervų sistemos ligų klinikinis 

modulis 

2. Profesinė kompetencija 

3. Anatomija 

9.  Ortopedija ir 

traumatologija 

1. Bendroji chirurgija  

2. Traumatologija, ortopedija ir plastinė 

rekonstrukcinė chirurgija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Atraminio judamojo aparato 

patologijos modulis  

3. Anatomija 

10.  Plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija 

1. Bendroji chirurgija  

2. Traumatologija, ortopedija ir plastinė 

rekonstrukcinė chirurgija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Atraminio judamojo aparato 

patologijos modulis 

3. Anatomija 

11.  Širdies chirurgija 1. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 

chirurgija  

2. Bendroji chirurgija 

3. Taikomoji anatomija 

1. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis 

2. Profesinė kompetencija 

12.  Urologija 1. Bendroji chirurgija  

2. Nefrologija ir urologija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Profesinė kompetencija  

2. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 

klinikinės toksikologijos modulis 

3. Anatomija 

13.  Vaikų chirurgija 1. Bendroji chirurgija  

2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Profesinė kompetencija  

2. Vaikų ligų modulis 

3. Anatomija 

14.  Vaikų ligos ir 

neonatologija 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija  

3. Vaikų infekcinės ligos 

1. Akušerija ir ginekologija  

2. Vaikų ligų modulis 
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15.  Vaikų ligos ir vaikų 

alergologija 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija  

3. Vaikų infekcinės ligos 

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Vaikų ligų modulis 

16.  Vaikų ligos ir vaikų 

gastroenterologija 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Vaikų infekcinės ligos  

3. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Vaikų ligų modulis 

 

17.  Vaikų ligos ir vaikų 

hematologija 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Vaikų infekcinės ligos  

3. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Vaikų ligų modulis 

 

18.  Vaikų ligos ir vaikų 

infekcinės ligos 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija  

3. Vaikų infekcinės ligos 

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Vaikų ligų modulis 

19.  Vaikų ligos ir vaikų 

reumatologija 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija  

3. Vaikų infekcinės ligos 

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Vaikų ligų modulis 

20.  Vaikų ligos ir vaikų 

nefrologija 

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija  

2. Nefrologija ir urologija 

3. Vaikų infekcinės ligos 

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Vaikų ligų modulis 

3. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 

klinikinės toksikologijos modulis 

21.  Vidaus ligos 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai  

2. Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 

hematologija ir šeimos medicina  

3. Dermatovenerologija ir alergologija 

4. Užkrečiamos ligos ir epidemiologija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Geriatrijos ir šeimos medicinos 

modulis 

3. Odos, veneros ir infekcinių ligų 

modulis 

 

22.  Akušerija ir 

ginekologija 

1. Akušerija  

2. Ginekologija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Akušerija ir ginekologija 

2. Endokrinologijos ir mamologijos 

modulis 

3. Anatomija 

23.  Alergologija ir 

klinikinė imunologija 

1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai  

2. Dermatovenerologija ir alergologija   

3. Laboratorinė medicina 

1. Profesinė kompetencija 

2. Krūtinės patologijos, alergologijos 

ir klinikinės imunologijos modulis 

3. Imuninis atsakas 

 

24.  Anesteziologija ir 

reanimatologija 

1. Anesteziologija ir reanimatologija  

2. Kritinių būklių medicina, 

transfuziologija ir toksikologija 

1. Intensyviosios ir urgentinės 

medicinos modulis 

2. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 

klinikinės toksikologijos modulis 

25.  Darbo medicina 1. Visuomenės sveikata  

2. Socialinė medicina ir biostatistika. 

Mokslo darbo metodologija 

1. Visuomenės sveikatos modulis I 

2. Visuomenės sveikatos modulis II 

26.  Dermatovenerologija 1. Dermatovenerologija ir alergologija  

2. Užkrečiamos ligos ir epidemiologija  

3. Ginekologija 

1. Odos, veneros ir infekcinių ligų 

modulis 

2. Infekcija 

3. Akušerija ir ginekologija 

27.  Endokrinologija 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai  

2. Endokrinologija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Endokrinologijos ir mamologijos 

modulis 

28.  Gastroenterologija 1. Laboratorinė medicina  

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai  

3. Gastroenterologija ir abdominalinė 

chirurgija 

1. Ikiklinikinių studijų pagrindai 

2. Profesinė kompetencija 

3. Virškinimo sistemos patologijos 

modulis 

 

29.  Genetika Klinikinė genetika  

30.  Geriatrija 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai  

2. Reumatologija ir gerontologija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Geriatrijos ir šeimos medicinos 

modulis 
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31.  Hematologija 1. Laboratorinė medicina  

2. Patologija  

3. Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 

hematologija ir šeimos medicina 

1. Ikiklinikinių studijų pagrindai 

2. Teismo medicina ir klinikinė 

patologija 

3. Hematologijos ir onkologijos 

modulis 

32.  Infekcinės ligos 1. Užkrečiamos ligos ir epidemiologija  

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai  

3. Vaikų infekcinės ligos  

4. Mikrobiologija 

1. Odos, veneros ir infekcinių ligų 

modulis 

2. Profesinė kompetencija 

3. Infekcija 

4. Citologija, parazitologija 

33.  Kardiologija 1. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių  

chirurgija  

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos   

pagrindai 

1. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis 

2. Profesinė kompetencija 

34.  Laboratorinė 

medicina 

1. Laboratorinė medicina 

2. Biochemija 

1. Ikiklinikinių studijų pagrindai 

2. Medicinos chemija 

35.  Nefrologija 1. Nefrologija ir urologija  

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai 

3. Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 

hematologija ir šeimos medicina  

1. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 

klinikinės toksikologijos modulis 

2. Profesinė kompetencija 

3. Geriatrijos ir šeimos medicinos 

modulis 

36.  Neurologija 1. Neurologija ir neurochirurgija  

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai 

1. Nervų sistemos ligų klinikinis 

modulis 

2. Profesinė kompetencija 

37.  Chemoterapinė 

onkologija 

1. Patologija  

2. Farmakologija  

3. Klinikinės onkologijos pagrindai  ir 

vėžio biologija 

1. Teismo medicina ir klinikinė 

patologija 

2. Hematologijos ir onkologijos 

modulis 

3. Visuomenės sveikatos modulis II 

38.  Radioterapinė 

onkologija 

1. Patologija  

2. Klinikinės onkologijos pagrindai ir 

vėžio biologija 

3. Radiologijos pagrindai 

1. Teismo medicina ir klinikinė 

patologija  

2. Hematologijos ir onkologijos 

modulis 

39.  Patologija 1. Patologija 1. Teismo medicina ir klinikinė 

patologija 

40.  Psichiatrija 1. Psichiatrija, vaikų ir paauglių 

psichiatrija, psichoterapija 

2. Profesinio bendravimo pagrindai ir 

psichosomatika 

1. Psichiatrijos ir klinikinės 

psichologijos modulis 

2. Profesinė kompetencija 

41.  Pulmonologija 1. Pulmonologija, ftiziatrija ir torakalinė 

chirurgija  

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai 

1. Krūtinės patologijos, alergologijos 

ir klinikinės imunologijos modulis 

2. Profesinė kompetencija 

42 Radiologija 1. Klinikinė radiologija  

2. Radiologijos pagrindai 

1. Medicinos fizika 

2. Anatomija 

43 Reumatologija 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai  

2. Reumatologija ir gerontologija 

1. Profesinė kompetencija 

2. Atraminio- judamojo aparato 

patologijos modulis 

44 Teismo medicina 1. Teismo medicina 1. Teismo medicina ir klinikinė 

patologija 

45 Vaikų ir paauglių 

psichiatrija 

1. Psichiatrija, vaikų ir paauglių 

psichiatrija, psichoterapija. 

2. Bendroji pediatrija ir neonatologija. 

3. Vaikų ligos, vaikų chirurgija. 

1. Psichiatrijos ir klinikinės 

psichologijos modulis. 

2. Vaikų ligų modulis 

46 Vaikų ligos 1. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 

2. Vaikų infekcinės ligos 

 

1. Vaikų ligų modulis 
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47 Dietologija 1. Gastroenterologija ir abdominalinė 

chirurgija 

2. Visuomenės sveikata  

3. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai 

1. Visuomenės sveikatos modulis II  

2. Profesinė kompetencija 

3. Medžiagų įsisavinimas 

48 Fizinė medicina ir 

reabilitacija 

1. Fizioterapija ir reabilitacija  

2. Traumatologija, ortopedija ir plastinė 

rekonstrukcinė chirurgija 

3. Neurologija ir neurochirurgija 

4. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 

chirurgija 

1. Bendrieji sveikatos pagrindai 

2. Atraminio – judamojo aparato 

patologijos modulis 

3. Nervų sistemos ligų modulis 

4. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis 

49 Klinikinė 

toksikologija 

1. Kritinių būklių medicina, 

transfuziologija ir toksikologija 

2. Anesteziologija ir reanimatologija 

 

1. Intensyviosios ir urgentinės 

medicinos modulis 

2. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 

klinikinės toksikologijos modulis 

50 Oftalmologija 1. Akių ligos  

2. Bendroji chirurgija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Akių, ausų-nosies-gerklės ir veido 

ir žandikaulių ligų pagrindai  

2. Profesinė kompetencija 

3. Anatomija 

51 Otorinolaringologija 1. Ausų, nosies ir gerklės ligos  

2. Bendroji chirurgija  

3. Taikomoji anatomija 

1. Akių, ausų-nosies-gerklės ir veido 

ir žandikaulių ligų pagrindai 

2. Profesinė kompetencija 

3. Anatomija 

52 Sporto medicina 1. Fizinė ir reabilitacijos medicina 

2. Traumatologija .ortopedija ir plastinė 

rekonstrukcinė chirurgija 

3. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 

chirurgija 

 

1. Bendrųjų sveikatos pagrindų 

modulis: 

2. Atraminio – judamojo aparato 

patologijos  modulis 

3. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis 

4. Ikiklinikinių studijų pagrindai  

53 Šeimos medicina 1. Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 

hematologija ir šeimos medicina  

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai 

3. Profesinio bendravimo psichosomatika 

4. Bendroji pediatrija ir neonatologija 

1. Geriatrijos ir šeimos medicinos 

modulis 

2. Profesinė kompetencija 

3. Odos, veneros ir infekcinių ligų 

modulis 

4. Vaikų ligų modulis 

 

54 Skubioji medicina 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 

pagrindai 

2. Anesteziologija ir reanimatologija 

3. Vidaus ligų diagnostika, hematologija ir 

šeimos medicina 

4. Kritinių būklių medicina, 

transfuziologija ir toksikologija 

5. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 

chirurgija 

1. Intensyviosios ir urgentinės 

medicinos modulis 

2. Ikiklinikinių studijų pagrindai 

3. Profesinė kompetencija 

4. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis 

 

Metinė studijų kaina: 

Medicinos krypties – 5253,00 € ; 

Odontologijos krypties – 5825,00 €. 

 

Priėmimo komisijos adresas ir telefonai. 

Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyrius, Centriniai rūmai, 352 kab., Universiteto g. 3, 

LT-01513 Vilnius, tel. (8-5) 2687094, (8-5) 2687095 


