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Stojantysis į Medicinos studijų programą anglų kalba ir Odontologijos studijų programą 

anglų kalba privalo tenkinti šiuos reikalavimus: 

 Stojantysis privalo laikyti vieną iš šių gamtos mokslų žinias įrodančių testų: 

o SAT Biologijos E/M testas, minimalus balas 600 stojant į Medicinos studijų programą 

ir 500 stojant į Odontologijos studijų programą. SAT testas laikomas šalyje, kurioje 

stojantysis gyvena, ar kitoje šalyje, kurioje šis testas yra vykdomas. 

o MCAT testas, minimalus balas 500 stojant į Medicinos studijų programą ir 490 stojant 

į Odontologijos studijų programą. MCAT testas laikomas šalyje, kurioje stojantysis 

gyvena, ar kitoje šalyje, kurioje šis testas yra vykdomas. 

SAT Biologijos testas arba MCAT testas yra privalomas net ir tiems stojantiesiems, kurių 

rezidavimo šalys šių testų nevykdo. 

SAT/MCAT testų rezultatai galioja 2 metus. 

Stojantieji, kurie aplikuoja per vieną iš su VU bendradarbiaujančių agentūrų: MediStart, 

StudiMed, MD International ir ISRAMED4U, SAT/MCAT testų laikyti neprivalo. 

 Stojantysis privalo būti mokykloje baigęs Biologijos dalyką. Gamtos mokslų (angl. Natural 

Science/Science) dalykas laikomas Biologijos dalyko atitikmeniu. SAT Biologijos testas arba 

MCAT testas yra privalomas. 

 Jeigu stojantysis yra baigęs paruošiamuosius Medicinos studijų (angl. premed) kursus, jis gali 

mokykloje būti baigęs arba Biologijos, arba Chemijos/Fizikos dalyką. Tačiau privalo pateikti 

dokumentus apie baigtus paruošiamuosius Medicinos studijų kursus. VU Priėmimo skyrius ir 

MF vertina kursų tinkamumą. Taip pat individualiais atvejais vertinama, ar toks stojantysis 

turi papildomai laikyti SAT/MCAT testus. 

 Jeigu stojantysis yra baigęs Biomedicinos/Gyvybės mokslų/Sveikatos mokslų srities mokslus 

ir turi diplomą, jis gali mokykloje būti baigęs arba Biologijos, arba Chemijos/Fizikos dalyką. 

Tačiau privalo pateikti dokumentus apie įgytą išsilavinimą Biomedicinos/Gyvybės 

mokslų/Sveikatos mokslų srityje. VU Priėmimo skyrius ir MF vertins, ar tokiu atveju 

stojantysis papildomai privalo išsilaikyti SAT/MCAT testus arba būti papildomai baigęs 

paruošiamuosius Medicinos studijoms kursus. 

 Jeigu stojantysis mokykloje yra baigęs Chemiją, Fiziką ar Matematiką, tai laikoma privalumu. 

 Stojantysis turi pateikti anglų kalbos lygį įrodantį dokumentą: TOEFL minimalus balas 65 

(laikant internetu), IELTS minimalus balas 5.5. Stojantieji, kurie laiko SAT Biologijos ar 

MCAT testą, neprivalo pateikti papildomų anglų kalbos lygį įrodančių dokumentų. 

 Stojantysis turi dalyvauti SKYPE interviu (kviečiami tik atrinkti kandidatai) 

SVARBU: dėl skirtingose šalyse egzistuojančių švietimo sistemų skirtumų MF pasilieka teisę 

individualiai vertinti stojančiojo tinkamumą studijoms, jeigu jis neatitinka visų išvardintų kriterijų. 

 

 


