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PRIVALOMIEJI
Biomedicininė statistika

10 (265 val.)

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra
Prof. dr. Audronė Jakaitienė

PASIRENKAMIEJI
Klinikinė akušerija ir ginekologija

9 (240 val.)

Akušerijos ir ginekologijos klinika
Prof. dr. Gražina Stanislava Drąsutienė

Moters fiziologiniai ir patologiniai 8 (212 val.)
pokyčiai dėl amžiaus

Akušerijos ir ginekologijos klinika
Prof. dr. Gražina Stanislava Drąsutienė

Perinatalinė medicina, vaisiaus
raida ir patologinės būklės

9 (240 val.)

Akušerijos ir ginekologijos klinika
Prof. dr. Gražina Stanislava Drąsutienė

Žmogaus anatomija ir histologija
(studijavusiems ne pagal
medicinos studijų programą)

10 (265 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Violeta Žalgevičienė

Atramos ir judėjimo sistemų
funkcinė anatomija

8 (212 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Doc. dr. Arūnas Barkus
Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Janina Tutkuvienė
Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Janina Tutkuvienė

Vidaus organų klinikinė anatomija 8 (212 val.)
Širdies ir kraujagyslių sistemos
klinikinė anatomija

8 (212 val.)

Funkcinė neuroanatomija

8 (212 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Doc. dr. Arūnas Barkus

Galvos ir kaklo klinikinė
anatomija

8 (212 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Janina Tutkuvienė

Liemens srities klinikinė
anatomija

8 (212 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Janina Tutkuvienė
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Galūnių klinikinė anatomija

8 (212 val.)

Audinių morfologija ir
histofiziologija

10 (265 val.)

Klinikinė embriologija

8 (212 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Renata Šimkūnaitė- Rizgelienė

Žmogaus augimas ir sveikatos
programavimas

10 (265 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Janina Tutkuvienė

Antropometrija ir kiti žmogaus
kūno tyrimo metodai

8 (212 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Janina Tutkuvienė

Teismo antropologija

8 (212 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Rimantas Jankauskas

Paleopatologija

6 (160 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Rimantas Jankauskas

Kultūrinė antropologija ir
medicina

9 (240 val.)

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Rimantas Jankauskas

Klinikinė anesteziologija

10 (265 val.)

Anesteziologijos ir reanimatologijos
klinika
Prof. dr. Jūratė Šipylaitė

Regioninė nejautra

5 (133 val.)

Anesteziologijos ir reanimatologijos
klinika
Prof. dr. Jūratė Šipylaitė

Sepsis

5 (133 val.)

Anesteziologijos ir reanimatologijos
klinika
Prof. dr. Jūratė Šipylaitė

Dauginis organų funkcijų
sutrikimas

10 (265 val.)

Anesteziologijos ir reanimatologijos
klinika
Prof. dr. Jūratė Šipylaitė

Klinikinė otorinolaringologija

10 (265 val.)

Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika
Prof. dr. Eugenijus Lesinskas

Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Janina Tutkuvienė
Anatomijos, histologijos ir antropologijos
katedra
Prof. dr. Renata Šimkūnaitė- Rizgelienė
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Chirurginė otorinolaringologija

8 (212 val.)

Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika
Prof. dr. Eugenijus Lesinskas

Klinikinė oftalmologija

10 (265 val.)

Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika
Prof. dr. Eugenijus Lesinskas

Oftalmologiniai tyrimų metodai

8 (212 val.)

Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika
Prof. dr. Eugenijus Lesinskas

Klinikinė biochemija

10 (256 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė

Mitybos fiziologija, organizmo
medžiagų bei energijos apykaita

8 (212 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Prof. dr. Algis Jonas Abaravičius

Medicinos mikrobiologija

9 (240 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Doc. dr. Tomas Kačergius

Žmogaus fiziologija

10 (265 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Prof. dr. Algis Jonas Abaravičius

Žmogaus neurofiziologija

7 (186 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Prof. dr. Vaiva Hendrixson

Širdies ir kraujagyslių fiziologija

7 (186 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Prof. dr. Algis Jonas Abaravičius

Laboratorinė hematologija

9 (240 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė

Klinikinė imunologija

7 (186 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė

Medžiagų apykaita, reguliavimas
ir sutrikimai

8 (212 val.)

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos
ir laboratorinės medicinos katedra
Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė

Minimaliai invazyvi chirurgija

8 (212 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Kęstutis Strupas
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Koloproktologija

8 (212 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Kęstutis Strupas

Hepato – pankreato- biliarinė
chirurgija

8 (212 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Kęstutis Strupas

Pilvo organų chirurgija ir
transplantologija

10 (265 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Kęstutis Strupas

Endokrininė chirurgija

8 (212 val.)

Bendroji urologija

8 (212 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Kęstutis Strupas
Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. dr. Feliksas Jankevičius

Onkourologija

8 (212 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. dr. Feliksas Jankevičius

Intervencinė nefrologija

9 (240 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. dr. Marius Miglinas

Pakaitinis inkstų gydymas

9 (240 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. dr. Marius Miglinas

Hepatopankreatobiliarinės ligos

9 (240 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Jonas Valantinas

Virškinimo organų ligų
farmakoterapija

9 (240 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Jonas Valantinas

Vidaus ligų dietoterapija

5 (133 val.)

Vaikų chirurgija

9 (240 val.)

Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Jonas Valantinas
Gastreoenterologijos, nefrourologijos ir
chirurgijos klinika
Doc. dr. Kęstutis Trainavičius

Infekcinės ligos: šiuolaikinė
diagnostika, gydymas ir
profilaktika

10 (265 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Prof. dr. Raimonda Matulionytė
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Molekulinė alergologija

5 (133 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Doc. dr. Laura Malinauskienė

Medikamentinė alergologija ir
vaistų netoleravimas

8 (212 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Doc. dr. Audra Blažienė

Infekcinės ir neoplazinės plaučių
bei pleuros ligos

9 (240 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Prof. dr. Edvardas Danila

Kvėpavimo funkcinė sistema,
obstrukcinės ir kraujotakos ligos

9 (240 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Prof. dr. Edvardas Danila

Intersticinės ir retos plaučių ligos

9 (240 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Prof. dr. Edvardas Danila

Krūtinės chirurgija

9 (240 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Doc. habil. dr. Ričardas Janilionis

Minimaliai invazinė krūtinės
chirurgija

8 (212 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Doc. habil. dr. Ričardas Janilionis

Dermatologija

9 (240 val.)

Lytiškai plintančios infekcijos

8 (212 val.)

Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Prof. dr. Matilda Bylaitė-Bučinskienė
Infekcinių, krūtinės ligų,
dermatovenerologijos ir alergologijos
klinika
Prof. dr. Matilda Bylaitė-Bučinskienė

Klinikinė neurologija

9 (240 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Dalius Jatužis

Demencijos ir kognityvinė
neurologija

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Dalius Jatužis
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Galvos smegenų kraujagyslių
anatomija, fiziologija ir galvos
smegenų kraujotakos ligos
Ultragarsiniai ir neurofiziologiniai
nervų sistemos tyrimo metodai

7 (185 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Dalius Jatužis

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Dalius Jatužis

Judėjimo sutrikimai

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Dalius Jatužis

Demielinizuojančios nervų
sistemos ligos

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Gintaras Ferdinandas Kaubrys

Epilepsija ir kiti priepuoliniai
sąmonės sutrikimo sindromai

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Doc. dr. Rūta Mameniškienė

Periferinės nervų sistemos ligos

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Gintaras Ferdinandas Kaubrys

Galvos svaigimas ir galvos
skausmai

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Dalius Jatužis

Urgentinė neurologija

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Dalius Jatužis

Degeneracinės stuburo ligos

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Dr. Gunaras Terbetas

Neuroonkologija

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Saulius Ročka

Galvos ir stuburo trauma

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Prof. dr. Saulius Ročka

Neuroangiochirurgija

7 (186 val.)

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Dr. Robertas Kvaščevičius

Predikcinės, prevencinės ir
personalizuotos medicinos
pagrindai
Prognostiniai ir predikciniai
imunologiniai žymenys

6 (160 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Prof. dr. Dainius Characiejus
Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Prof. dr. Dainius Characiejus

Skaitmeninė ir molekulinė
patologija

5 (133 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Prof. dr. Arvydas Laurinavičius

Deontologinė teismo
medicina

9 (240 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Doc. dr. Algimantas Jasulaitis

6 (160 val.)
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Ekspertinė teismo
medicina

9 (240 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Doc. dr. Algimantas Jasulaitis

Klinikinė teismo
medicina

9 (240 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Doc. dr. Algimantas Jasulaitis

Teisinės žinios teismo medicinos
praktikoje

9 (240 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Prof. dr. Jolanta Gulbinovič
Dr. Jurgita Stasiūnienė

Teismo medicinos kriminalistika

9 (240 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Doc. dr. Algimantas Jasulaitis

Klinikinė farmakokinetika

6 (160 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Prof. dr. Jolanta Gulbinovič

Farmakoepidemiologija

8 (212 val.)

Patologijos, teismo medicinos ir
farmakologijos katedra
Prof. dr. Jolanta Gulbinovič

Teismo psichiatrija

8 (212 val.)

Psichoterapija

9 (240 val.)

Psichiatrijos klinika
Doc. dr. Alvydas Navickas
Psichiatrijos klinika
Doc. dr. Eugenijus Laurinaitis

Vaikų ir paauglių psichiatrija

8 (212 val.)

Psichiatrijos klinika
Prof. dr. Sigita Lesinskienė

Psichosocialinė reabilitacija ir
bendruomenės psichiatrija

8 (212 val.)

Psichiatrijos klinika
Prof. dr. Arūnas Germanavičius

Suicidologija

8 (212 val.)

Klinikinė psichofarmakologija

6 (160 val.)

Psichiatrijos klinika
Doc. dr. Alvydas Navickas
Psichiatrijos klinika
Doc. dr. Alvydas Navickas

Molekuliniai ir hibridiniai
vaizdinimo metodai

8 (212 val.)

Radiologijos, branduolinės medicinos ir
medicinos fizikos katedra
Prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas

Šiuolaikinė navikų radiologinė
diagnostika

10 (265 val.)

Radiologijos, branduolinės medicinos ir
medicinos fizikos katedra
Prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas
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Radiologinė anatomija

8 (212 val.)

Radiologijos, branduolinės medicinos ir
medicinos fizikos katedra
Prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas

Reabilitacija po nugaros smegenų
pažeidimų

8 (212 val.)

Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos
katedra
Prof. dr. Juozas Raistenskis

Mobilumo sutrikimų vertinimas

9 (240 val.)

Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos
katedra
Prof. dr. Marija Tamulaitienė

Kompleksinė reabilitacija
pacientams po galvos smegenų
kraujotakos sutrikimų

8 (212 val.)

Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos
katedra
Prof. dr. Juozas Raistenskis

Kineziterapija vandenyje

9 (240 val.)

Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos
katedra
Dr. Jurga Indriūnienė

Reumatologija ir žmogaus
judėjimo atramos sistema

9 (240 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. habil. dr. Algirdas Venalis

Autoimuninis procesas
reumatologijoje

8 (212 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. habil. dr. Algirdas Venalis

Klinikinė traumatologija

10 (265 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. habil. dr. Narūnas Porvaneckas

Ortopedinės ligos

10 (265 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. habil. dr. Narūnas Porvaneckas

Politrauma

10 (265 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. dr. Valentinas Uvarovas

Vertebrologija

6 (160 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. dr. Valentinas Uvarovas
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Galvos ir kaklo rekonstrukcinė
chirurgija

9 (240 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. habil. dr. Kęstutis Vitkus

Liemens ir krūtinės plastinė ir
rekonstrukcinė chirurgija

10 (265 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. habil. dr. Kęstutis Vitkus

Periferinių nervų chirurgija

9 (240 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. habil. dr. Kęstutis Vitkus

Plaštakos chirurgijos pagrindai

10 (265 val.)

Reumatologijos, traumatologijos
ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinikos
Prof. habil. dr. Kęstutis Vitkus

Bendruomenės ir šeimos sveikata

8 (212 val.)

Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra
Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė

Klinikinė dietologija

8 (212 val.)

Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra
Doc. dr. Violeta Ožeraitienė

Slaugos teorija ir praktika

8 (212 val.)

Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra
Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė

Ankstyvųjų aterosklerozės formų
diagnostikos metodai

8 (212 val.)

Širdies ir kraujagyslių ligų klinika
Prof. habil. dr. Aleksandras Laucevičius

Įgimtų širdies ydų diagnostika ir
chirurginis gydymas

6 (160 val.)

Širdies ir kraujagyslių ligų klinika
Prof. dr. Virgilijus Tarutis

Įgytų širdies ydų diagnostika ir
chirurginis gydymas

6 (160 val.)

Širdies ir kraujagyslių ligų klinika
Prof. dr. Kęstutis Ručinskas

Miokardo perfuzija, funkcija,
metabolizmas

6 (160 val.)

Širdies ir kraujagyslių ligų klinika
Doc. dr. Sigita Glaveckaitė

Širdies aritmijos

8 (212 val.)

Širdies ir kraujagyslių ligų klinika
Prof. dr. Audrius Aidietis
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Širdies nepakankamumo ir
išeminės širdies ligos chirurginis
gydymas

9 (240 val.)

Širdies ir kraujagyslių ligų klinika
Prof. dr. Kęstutis Ručinskas

Perkateterinių širdies ir
kraujagyslių ligų diagnostikos ir
gydymo metodai

6 (160 val.)

Širdies ir kraujagyslių ligų klinika
Prof. dr. Audrius Aidietis

Vaikų onkologija ir hematologija

8 (212 val.)

Vaikų ligų klinika
Prof. dr. Lina Ragelienė

Vaikų alergologija

6 (160 val.)

Vaikų ligų klinika
Prof. dr. Odilija Rudzevičienė

Vaikų infekcinės ligos ir jų
kontrolė

8 (212 val.)

Vaikų ligų klinika
Prof. habil. dr. Vytautas Usonis

Vaikų kardiologija

6 (160 val.)

Vaikų ligų klinika
Doc. dr. Odeta Kinčinienė

Vaikų pulmonologija

8 (212 val.)

Vaikų ligų klinika
Prof. habil. dr. Arūnas Valiulis

Vaikų nefrologija

6 (160 val.)

Vaikų ligų klinika
Prof. dr. Augustina Jankauskienė

Vaikų gastroenterologija ir
dietologija

8 (212 val.)

Vaikų ligų klinika
Doc. dr. Vaidotas Urbonas

Vaikų intensyvi terapija

6 (160 val.)

Vaikų ligų klinika
Doc. dr. Virginija Žilinskaitė

Vaikų neurologija

8 (212 val.)

Vaikų ligų klinika
Doc. dr. Jurgita Grikinienė

Klinikinė pediatrija

10 (265 val.)

Vaikų ligų klinika
Prof. habil. dr. Vytautas Usonis

Vaikų reumatologija

6 (160 val.)

Vaikų ligų klinika
Doc. dr. Violeta Vladislava Panavienė

Klinikinė neonatologija

9 (240 val.)

Vaikų ligų klinika
Prof. dr. Nijolė Drazdienė

Vėžio medikamentinė terapija ir
radioterapija
Šeimos medicinos pagrindai

6 (160 val.)

Vidaus ligų, šeimos medicinos ir
onkologijos klinika
Vidaus ligų, šeimos medicinos ir
onkologijos klinika
Prof. dr. Vytautas Kasiulevičius

10 (270 val.)
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Hipotalamo-hipofizės sistemos
reguliacija ir susirgimai

10 (270 val.)

Vidaus ligų, šeimos medicinos ir
onkologijos klinika
Doc. dr. Vaidotas Urbanavičius
Vidaus ligų, šeimos medicinos ir
onkologijos klinika
Doc. dr. Žydrūnė Visockienė

Endokrinologija ir medžiagų
apykaitos sutrikimai

10 (265 val.)

Molekulinė ir klinikinė
hematologija

8 (212 val.)

Vidaus ligų, šeimos medicinos ir
onkologijos klinika
Prof. dr. Laimonas Griškevičius

Senėjimo procesas ir geriatrinė
medicina

8 (212 val.)

Vidaus ligų, šeimos medicinos ir
onkologijos klinika
Prof. dr. Vidmantas Alekna

Vėžio biologija ir nanomedicina

7 (186 val.)

Biomedicininių tyrimų etika

9 (240 val.)

Vidaus ligų, šeimos medicinos ir
onkologijos klinika
Doc. dr. Rūta Brėdienė
Visuomenės sveikatos institutas

Molekulinė žmogaus genetika ir
genomo analizė

10 (265 val.)

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra
Prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas

Žmogaus genetika

10 (265 val.)

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra
Prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas

Evoliucinė genomika

9 (240 val.)

Populiacijų genetika ir genomika

9 (240 val.)

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra
Prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas
Žmogaus ir medicininės genetikos katedra
Prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas

Paveldimosios medžiagų
apykaitos ligos

6 (160 val.)

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra
Prof. dr. Loreta Cimbalistienė

Medicininė genetika

10 (265 val.)

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra
Dr. Eglė Preikšaitienė

8 (212 val.)
Žmogaus ir medicininės genetikos katedra
Žmogaus genomo
Prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas
kartografavimas ir genetinės
sankibos analizė
Vilniaus universiteto Medicinos, Odontologijos ir Visuomenės sveikatos krypčių mokslo
doktorantūros komitetų ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo komiteto teikimu
patvirtinta Medicinos fakulteto Taryboje 2016-10-18 d. protokolo Nr. (1.1.)-150000-TP-7(618).
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas prof. dr. Algirdas Utkus

