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STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES
REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Stojančiųjų į Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) medicinos krypties rezidentūros
studijų programas motyvacijos (toliau – Motyvacija) įvertinimo tvarka (toliau – Tvarka)
nustato Motyvacijos įvertinimo turinį, Motyvacijos pokalbio organizavimo ir vykdymo eigą
bei vertinimą.
2. Stojantiesiems į Vilniaus universiteto medicinos rezidentūros studijų programas motyvacijos
įvertinimas yra privalomas, jeigu Priėmimo į Vilniaus universiteto rezidentūros studijas
tvarkoje nenumatyta kitaip.
3. Motyvacijos įvertinimą sudaro Motyvacijos pokalbio vertinimas.
4. Motyvacijos pokalbis vykdomas pagal 1 priede nurodytas gaires ir atsižvelgiant į stojančiojo
pateiktą struktūrizuotą gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacijos įvertinimą vykdo Medicinos fakulteto dekano įsakymu sudarytos Motyvacijos
įvertinimo komisijos (toliau – Motyvacijos komisija). Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5
nariai, tarp jų:
5.1. atitinkamos rezidentūros studijų programos koordinatorius;
5.2. ne mažiau kaip du atitinkamą rezidentūros studijų programą įgyvendinantys
Medicinos fakulteto dėstytojai, rezidentų vadovai;
5.3. bent vienas atitinkamos rezidentūros studijų programos gydytojas rezidentas ar kitas
Universiteto studentų atstovybės kartu su Universiteto rezidentų taryba deleguotas
rezidentų atstovas.
6. Į Komisijos sudėtį gali įeiti socialinių partnerių (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos,
Sveikatos apsaugos ministerijos, darbdavių ir atitinkamų specialybių draugijų) atstovai.
7. Komisijos nariu negali būti asmuo, kurio artimas giminaitis ar kitais artimais ryšiais, kaip tai
apibrėžia Universiteto akademinės etikos nuostatai, susijęs asmuo stojančiojo teisėmis
dalyvauja Motyvacijos įvertinime.
II. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS
8. Stojantieji prašymus dalyvauti motyvacijos įvertinime teikia laikantis Medicinos fakulteto
interneto svetainėje www.mf.vu.lt skelbiamų prašymų pateikimo procedūrų ir terminų.
9. Stojantieji kartu su prašymu pateikia struktūrizuotą gyvenimo aprašymą (CV).
10. Gauti dokumentai registruojami ir pasibaigus nustatytam dokumentų priėmimo terminui
perduodami Motyvacijos komisijoms.
11. Visa informacija apie Motyvacijos įvertinime dalyvaujančius stojančiuosius yra
konfidenciali ir viešai neskelbiama.
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III. STRUKTŪRIZUOTO GYVENIMO APRAŠYMO TURINYS
12. Stojantieji struktūrizuotame gyvenimo aprašyme (CV) pateikia šiuos duomenis:
12.1. aukštoji mokykla ir baigimo metai;
12.2. studijos ir mokslinė veikla:
12.2.1. veikla studentų mokslinėje draugijoje ar studentų mokslinės veiklos tinkle (nurodyti
veiklos laikotarpį);
12.2.2. pranešimai universiteto, nacionalinėje, tarptautinėje konferencijoje (išvardinti);
12.2.3. publikacijos Lietuvos medicinos žurnaluose (nurodant visus autorius, pilną žurnalo ir
straipsnio pavadinimą, spausdinimo metus);
12.2.4. publikacijos užsienio medicinos žurnaluose (nurodant visus autorius, pilną žurnalo ir
straipsnio pavadinimą, spausdinimo metus).
12.3. gauti apdovanojimai (nurodyti kokie ir už ką);
12.4. visuomeninė veikla universitete, studentų organizacijose ar kitose nevyriausybinėse
organizacijose (nurodyti veiklos laikotarpį, pareigas, svarbiausius pasiekimus);
12.5. darbinė veikla ir (ar) klinikinė patirtis sveikatos priežiūros, socialinės pagalbos ar
kitose įstaigose ar organizacijose (nurodyti įstaigą ar organizaciją, veiklos laikotarpį,
pareigas, veiklos pobūdį);
12.6. kiti įgūdžiai, žinios ir gebėjimai (užsienio kalbų žinios, bendravimo gebėjimai, organizaciniai ir
vadovavimo gebėjimai, skaitmeniniai gebėjimai);
12.7. gebėjimo studijuoti pasirinktoje rezidentūros programoje pagrindimas.

IV. MOTYVACIJOS POKALBIO TEMOS
13. Stojantiesiems individualaus pokalbio su Komisijos nariais metu pateikiami 5-7 klausimai.
14. Rekomenduojamų Motyvacijos pokalbio klausimų gairės pateikiamos šios Tvarkos 1 priede.
15. Motyvacijos pokalbio temos:
15.1. profesinės veiklos srities pasirinkimo veiksniai ir sveikatos apsaugos sistemoje įgyta
praktika;
15.2. asmeninės savybės, galinčios daryti įtaką rezidentūros studijoms;
15.3. etiniai darbo principai (darbo stilius, konfliktų sprendimo metodai);
15.4. ateities planai, perspektyvinis įsivaizdavimas apie savo profesinę veiklą po 5 – 10
praktikos metų;
15.5. klinikinė situacija (būklė, liga, sindromas) ir jos sprendimo būdai.
16. Motyvacijos pokalbiui visose rezidentūros studijų programose skiriamas vienodas laiko
limitas (iki 15 min).
17. Maksimali balų už Motyvacijos pokalbį suma – 1 balas.

V. MOTYVACIJOS POKALBIO EIGA IR VERTINIMO KRITERIJAI
18. Komisijos nariai prieš Motyvacijos pokalbį susipažįsta su stojančiųjų pateiktais
struktūrizuotais gyvenimo aprašymais (CV).
19. Atvykęs į Motyvacijos pokalbį, stojantysis Komisijos nariams pateikia asmens tapatybės
dokumentą. Komisijos pirmininkas supažindina stojantįjį su Motyvacijos pokalbio eiga,
trukme ir kitais reikalavimais.
20. Komisijos pirmininkas užtikrina Motyvacijos pokalbio garso įrašymą. Jei dėl techninių ar
kitų priežasčių nėra galimybės užtikrinti pokalbio garso įrašymo, motyvacijos pokalbis turi
būti atidėtas, kol bus užtikrinta tokia galimybė.
21. Vykstant pokalbiui auditorijoje gali būti tik vienas stojantysis, Komisijos nariai ir stebėtojai.
Stebėtojų teisėmis Motyvacijos pokalbio eigą gali stebėti Universiteto studentų atstovybės,
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Universiteto rezidentų tarybos, Medicinos fakulteto Studijų skyriaus, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, atitinkamų specialybių draugijų
atstovai.
22. Motyvacijos pokalbio metu vertinama, ar stojantysis:
22.1. reflektuoja savo profesinį ir socialinį aktyvumą ir jo svarbą;
22.2. demonstruoja pasirengimą dirbti sveikatos apsaugos sistemoje ir konkrečioje
medicinos srityje;
22.3. visapusiškai atskleidžia supratimą apie būsimą profesiją ir savo gebėjimą dalyvauti studijų ir
klinikinės praktikos procese;
22.4. geba vadovautis įrodymais grįstos medicinos principais;
22.5. demonstruoja suvokimą apie etikos principus sveikatos sistemoje;
22.6. demonstruoja deramą bendravimo ir kalbinės raiškos kultūrą.
23. Motyvacijos pokalbis, atsižvelgus į struktūrizuoto gyvenimo aprašymą (CV) ir stojančiojo
atsakymus į Komisijos narių klausimus, vertinamas nuo 0 iki 1 balo.
24. Motyvacijos pokalbio įvertinimą kiekvienas Komisijos narys įrašo į Motyvacijos įvertinimo
rezultatų lentelę (2 priedas). Apskaičiuotas visų Komisijos narių Motyvacijos vertinimų
aritmetinis vidurkis įrašomas kaip galutinis stojančiojo Motyvacijos vertinimo balas.
25. Po Motyvacijos pokalbio stojantieji supažindinami su savo Motyvacijos įvertinimo
rezultatais pasirašytinai. Jei stojantysis išvyksta nesulaukęs galutinio vertinimo paskelbimo,
grafoje „Stojančiojo parašas“ Komisijos pirmininkas pažymi, kad stojantysis išvyko.
26. Motyvacijos įvertinimo rezultatai įrašomi ir į Motyvacijos įvertinimo komisijos posėdžio
protokolą (3 priedas).
VI. REZULTATŲ FORMALIZAVIMAS
27. Komisijos pirmininkas Motyvacijos įvertinimo rezultatų lenteles, Motyvacijos įvertinimo
komisijos posėdžio protokolą, struktūrizuotus gyvenimo aprašymus (CV) kartu su
stojančiųjų prašymais ir kitais pateiktais dokumentais perduoda į Medicinos fakulteto
Studijų skyrių (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, LT-03101, 108 kab.). Dokumentai saugomi
iki einamųjų metų spalio 1 d.
28. Stojantieji, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po atitinkamo Motyvacijos įvertinimo rezultatų
paskelbimo gali pateikti apeliaciją dėl motyvacijos įvertinimo. Apeliacijos teikiamos
Medicinos fakulteto dekano įsakymu sudarytai Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos
ir odontologijos krypčių rezidentūros studijų programas apeliacijų komisijai (toliau –
Apeliacijų komisija) adresu: M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, 117 kab. (Medicinos fakulteto
dekanatas). Jei apeliacija teikiama dėl paskutinio tais metais vykusio motyvacijos pokalbio
Vilniaus universitete, apeliaciją būtina pateikti ne vėliau kaip iki Apeliacijų komisijos
posėdžio pradžios.
29. Apeliacija gali būti teikiama dėl:
29.1.
procedūrinių motyvacijos pokalbio tvarkos pažeidimų;
29.2.
aritmetinių vertinimo rezultatų skaičiavimo netikslumų.
30. Apeliacijų nagrinėjimas vyksta kitą dieną po paskutinio vykusio motyvacijos pokalbio
Vilniaus universitete.
31. Jei Apeliacijų komisija nustato procedūrinius pažeidimus, motyvacijos pokalbis turi būti
organizuojamas iš naujo, paskyrus naujos sudėties Motyvacijos įvertinimo komisiją.
32. Jei Apeliacijų komisija nustato netikslumus skaičiuojant aritmetinį vertinimo rezultatų
vidurkį ar klaidą suvedant rezultatus į informacinę sistemą, vertinimų rezultatai
perskaičiuojami ir koreguojami.
33. Apeliacijų komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
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34. Stojantysis, nedalyvavęs Motyvacijos įvertinime stojant į konkrečią rezidentūros studijų
programą, kurioje Motyvacijos pokalbis numatytas kaip privalomas, arba surinkęs 0,1 ir
mažiau balo, negali toliau dalyvauti konkurse į atitinkamą rezidentūros studijų programą.
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Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos
krypties rezidentūros studijų programas
motyvacijos įvertinimo tvarkos 1 priedas

REKOMENDUOJAMOS MOTYVACIJOS POKALBIO KLAUSIMŲ GAIRĖS
 Profesinės veiklos srities pasirinkimo veiksniai
 Kodėl renkatės būtent šią rezidentūros studijų programą?
 Kas Jus labiausiai žavi šioje medicinos srityje?
 Ko tikitės iš šios rezidentūros studijų programos?
 Kur ir kiek esate susidūręs su šios specialybės praktika?
 Kokias šios specialybės sritis žinote ir kuri Jums įdomiausia?
 Kaip įsivaizduojate kasdienį (šios specialybės) gydytojo darbą?
 Papasakokite apie savo domėjosi sritį, atliktus tyrimus.
 Kodėl po mokyklos pasirinkote medicinos studijas?
 Kaip manote, kodėl esate tinkamas šiam darbui?
 Asmeninės savybės, galinčios daryti įtaką rezidentūros studijoms
 Kodėl iš visų kandidatų Jūs esate tinkamiausias?
 Kodėl Jūs manote, kad ši specialybė Jums tinka?
 Į šią rezidentūros programą nori įstoti daug kandidatų. Pasakykite, kodėl turėtume
atsirinkti būtent Jus?
 Kokios Jūsų asmeninės savybės būtų reikšmingos dirbant šios srities specialistu?
 Kokios 3 savybės svarbiausios šioje profesijoje?
 Kokias savo savybes atradote ar išugdėte studijuodamas mediciną?
 Kokios Jūsų stipriosios savybės?
 Kokia Jūsų geriausia savybė?
 Kokios Jūsų silpnosios savybės?
 Koks blogiausias Jūsų būdo bruožas?
 Papasakokite apie didžiausią savo (profesinį) pasiekimą.
 Kaip susitvarkote su stresu?
 Kaip manote, kodėl esate tinkamas šiam darbui?
 Ką asmuo, kuris Jūsų nemėgsta, pasakytų apie Jus?
 Kaip reaguojate į pastabas?
 Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
 Koks pats sunkiausiais sprendimas, kurį turėjote priimti? Kaip jį priėmėte?
 Kaip vienu žodžiu apibūdintumėte save?
 Kas Jums yra sektinas pavyzdys? Kodėl?
 Etiniai darbo principai (darbo stilius, konfliktų sprendimo metodai)
 Papasakokite apie savo klinikinio darbo patirtį? Kokį įspūdį Jums padarė? Kas patiko,
kas ne?
 Papasakokite apie didžiausią Jūsų nesėkmę. Kaip išsprendėte tą situaciją?
 Papasakokite apie didžiausią savo gyvenimo pasiekimą, laimėjimą.
 Kaip organizuotumėte komandinį darbą bendram tikslui pasiekti?
 Kaip reaguojate į pastabas?
 Papasakokite apie situaciją, kuomet ėmėtės lyderio vaidmens.
 Kaip sprendžiate konfliktus?
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Kaip apibūdintumėte save kaip komandos narį?
Kaip priimate sprendimus?
Kokios savybės Jums atrodo blogiausios dirbant komandoje?
Kas svarbiausia dirbant komandoje?
Su kokiu pacientu Jums būtų sudėtingiausia bendrauti? Kokią taktiką naudotumėte,
kad su juo susitartumėte?
 Koks pats sunkiausiais sprendimas, kurį turėjote priimti? Kaip jį priėmėte?
 Ko labiausiai bijote savo kasdieniniame darbe?

 Ateities planai, perspektyvinis įsivaizdavimas apie savo profesinę veiklą po 5 – 10
praktikos metų
 Ko tikitės iš šios rezidentūros studijų programos?
 Kokie Jūsų ateities planai?
 Kaip įsivaizduojate savo profesinę veiklą po 10 metų?
 Kokie aukščiausi Jūsų karjeros planai? Svajonė?
 Ką darysite, jei neįstosite į šią rezidentūros programą?
 Kokias matote didžiausias sveikatos apsaugos sistemos problemas?
 Ką keistumėte dabartinėje sveikatos sistemoje?
 Kaip manote, su kokiais iššūkiais ši specialybė susidurs per ateinančius 10 metų?
 Kas labiausiai neramina sveikatos sistemoje?

 Klinikinė situacija (būklė, liga, sindromas) ir jos sprendimo būdai
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Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos krypties
rezidentūros studijų programas motyvacijos įvertinimo
tvarkos 2 priedas
_____________________ STOJANČIOJO Į ............................................................................................................REZIDENTŪRĄ
(studijų programos pavadinimas)

(data)

Vardas, Pavardė .............................................................................
MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO REZULTATŲ LENTELĖ
Komisijos narių vertinimai
Nr.

1.

2.
3.
4.

5.

Vertinimo sritis

Profesinės veiklos srities pasirinkimo
veiksniai ir sveikatos apsaugos sistemoje
įgyta praktika
Asmeninės savybės, galinčios daryti įtaką
rezidentūros studijoms
Etiniai darbo principai (darbo stilius,
konfliktų sprendimo metodai)
Ateities planai, perspektyvinis
įsivaizdavimas apie savo profesinę veiklą
po 5 – 10 praktikos metų
Klinikinė situacija (būklė, liga, sindromas)
ir jos sprendimo būdai
Bendras vertinimas (iki 1 balo)
(visų vertinamų sričių suma)

Maks.
balas

1 narys

2 narys

3 narys

4 narys

5 narys

Galutinis
Motyvacijos
įvertinimo
balas

0,3

0,2
0,15
0,15

0,2

1

Komisijos narių parašai

(iki 1 balo)
______________
Stojančiojo parašas

Pastaba: Motyvacijos pokalbio vertinimai rašomi ne smulkiau kaip šimtosiomis dalimis: 0,01; 0,02; 0,03... 0,5.

Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos
krypties rezidentūros studijų programas
motyvacijos įvertinimo tvarkos 3 priedas
STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES
REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
________________________ Nr. _______________
(data)

___________________
(sudarymo vieta)

Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos krypties rezidentūros studijų
programas motyvacijos įvertinimo komisijos (toliau – Komisijos),
sudarytos
_________________ (data) Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano įsakymu
Nr.________________ (įsakymo numeris), posėdis įvyko _____________________ (data),
posėdžio pradžia _____________ (laikas), posėdžio pabaiga _____________ (laikas).
Komisijos pirmininkas – ________________________________________________
Komisijos nariai :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Stojančiųjų į _____________________________________rezidentūros studijų programą sąrašas:
(nurodoma rezidentūros studijų programa)

1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________
8._____________________________________________________________________
9._____________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________
Pretendentams užduoti klausimai:
(surašomi visi užduoti klausimai)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________

Galutinė stojančiųjų motyvacijos įvertinimo suvestinė
Stojančiojo vardas ir pavardė

Eil. Nr.

GALUTINIS
MOTYVACIJOS
ĮVERTINIMAS

(iki 1 balo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pirmininkas – ______________________
(parašas)

Nariai:

________________________
(parašas)

________________________
(parašas)

________________________
(parašas)

________________________
(parašas)

TVIRTINU:
Podiplominių studijų prodekanas _____________________________________________
(Vardas, pavardė)
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(parašas)

