
 

Tvirtinu 
VU MF Dekanas         prof. A. Utkus 

2021 m. gegužės mėn.  d. 
 

 

VU MF medicinos studijų programos 2 kurso 2021-2022 m. m. rudens semestro užsiėmimų tvarkaraštis 

 

Užsiėmimų tvarkaraštis 1-15 semestro savaičių laiku.  

 

Savaitės 

diena 
Valandos 1 grupė 2 grupė 3 grupė 4 grupė 5 grupė 

I 

 

10:20-13:10 Vidaus 

ligų propedeutika 

ir klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-

15 sav.) 

 

10:20-13:10 Vidaus 

ligų propedeutika 

ir klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-

15 sav.) 

 

 13:00-15:50 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 10:40-13:30 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 14:30-16:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(2-13 sav.)  

16:30-18:00 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

16:20-19:10 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

12:30-14:00 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

14:30-16:00 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

II 

 

08:00-11:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.)  

 08:20-11:10 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

09:20-12:10 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika)  

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

09:30-12:20 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

08:00-11:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.)  

 12:00-13:30 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

12:40-15:30 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

14:00-15:30 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

  

16:30-18:00 
ŽMOGAUS FIZIOLOGIJA II/II 

 (2-9 sav.) 

18:30-20:00 
VISUOMENĖS SVEIKATA 

 (2-9 sav.)  

III 

  08:20-11:10 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

 (13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

08:20-11:10 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

11:30-14:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.)  

10:00-11:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(2-12 sav.)  

  

 13:00-15:50 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

12:30-15:20 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 11:30-14:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.)  

15:40-18:30 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

IV 

 08:00-10:50 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

08:00-09:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(1-11 sav.)  

10:00-11:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(1-11 sav.)  

08:40-11:30 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

08:00-10:50 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

08:40-11:30 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

  08:00-11:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.)  

    

12:30-14:00 
BENDROJI MIKROBIOLOGIJA IR IMUNOLOGIJA (IMUNOLOGIJA) 

(1-10 sav.) 

Nuo 15:00 BUS 



V 

 

     08:00-10:50 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

08:50-11:40 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

08:30-10:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(1-11 sav.) 

12:30-14:00 
BENDROJI MIKROBIOLOGIJA IR IMUNOLOGIJA (BENDROJI MIKROBIOLOGIJA) 

(1-8 sav.) 

Nuo 15:00 BUS 

VI 10:00-11:30 
VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA IR KLINIKINĖS ONKOLOGIJOS PAGRINDAI (VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA) 

(1-8 sav.) 

 

Rugsėjo 1 d. mokslo metų pradžios šventinė diena, per kurią užsiėmimai neplanuojami. 

 
Užsiėmimų tvarkaraštis 1-15 semestro savaičių laiku. 

 

Savaitės 

diena 
Valandos 6 grupė 7 grupė 8 grupė 9 grupė 10 grupė 

I  

09:00-12:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.)  

10:30-12:00 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

08:30-10:00 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

 16:30-19:20 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

09:00-12:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.)  

II 

 

09:00-11:30 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

09:00-11:50 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

12:40-15:30 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

11:00-13:50 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

12:00-13:30 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

08:00-10:50 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

16:30-18:00 
ŽMOGAUS FIZIOLOGIJA II/II 

 (2-9 sav.)  

18:30-20:00 
VISUOMENĖS SVEIKATA 

 (2-9 sav.) 

III 

 09:10-12:00 Žmogaus fiziologija II/II 
(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

 11:00-13:50 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

 11:30-13:00 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

 13:00-15:50 

Vidaus ligų 

propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-

15 sav.) 

13:00-15:50 

Vidaus ligų 

propedeutika ir 

klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-

15 sav.) 

12:00-13:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(2-12 sav.) 

 13:00-15:50 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

 14:00-15:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(2-12 sav.)  

 1600-17:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(1-11 sav.) 

14:30-17:20 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

16:30-19:20 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

16:30-19:20 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

17:20-19:40 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

IV 

 09:00-10:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(1-11 sav.) 

 08:00-11:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.) 

08:00-10:50 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

 

08:00-10:50 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

08:00-10:50 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

  11:30-14:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.) 

 11:30-14:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.) 

  



12:30-14:00 
BENDROJI MIKROBIOLOGIJA IR IMUNOLOGIJA (IMUNOLOGIJA) 

(1-10 sav.) 

Nuo 15:00 BUS 

V 

 08:00-10:50 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

09:30-12:20 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

10:30-12:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(1-11 sav.) 

10:30-12:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(1-11 sav.) 

09:00-11:50 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

12:30-14:00 
BENDROJI MIKROBIOLOGIJA IR IMUNOLOGIJA (BENDROJI MIKROBIOLOGIJA) 

(1-8 sav.) 

Nuo 15:00 BUS 

VI 10:00-11:30 
VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA IR KLINIKINĖS ONKOLOGIJOS PAGRINDAI (VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA) 

(1-8 sav.) 

 

Rugsėjo 1 d. mokslo metų pradžios šventinė diena, per kurią užsiėmimai neplanuojami. 

 

 

Užsiėmimų tvarkaraštis 1-15 semestro savaičių laiku. 

 
Savaitės 

diena 
Valandos 11 grupė 12 grupė 13 grupė 

I 

 

10:30-12:00 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Bendroji mikrobiologija) 

(2-13 sav.) 

08:30-10:00 Bendroji mikrobiologija ir imunologija 

(Bendroji mikrobiologija) 

(2-13 sav.)  

12:30-14:00 Bendroji mikrobiologija ir imunologija 

(Bendroji mikrobiologija) 

(2-13 sav.) 

 

13:00-14:30 Slaugos praktinių įgūdžių 

formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

12:30-15:30 Bendroji mikrobiologija ir imunologija 

(Imunologija) 

(13-14 sav.)  

12:30-15:30 Bendroji mikrobiologija ir imunologija 

(Imunologija) 

(13-14 sav.)  

 

  16:30-18:00 Slaugos praktinių įgūdžių formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

II 

 

12:30-15:30 Bendroji mikrobiologija ir 

imunologija (Imunologija) 

(13-14 sav.)  

09:00-11:50 Vidaus ligų 

propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

 

12:40-15:30 Vidaus ligų 

propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

 

11:00-13:50 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

16:30-18:00 
ŽMOGAUS FIZIOLOGIJA II/II 

(2-9 sav.) 

18:30-20:00 
VISUOMENĖS SVEIKATA 

(2-9 sav.) 

III 

 09:10-12:00 Žmogaus fiziologija II/II 
(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

09:30-11:00 Slaugos praktinių įgūdžių formavimas 

(9 simuliaciniai užsiėmimai, 2-11 sav.) 

 

10:30-13:20 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 13:00-15:50 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

 

13:00-15:50 Vidaus 

ligų propedeutika ir 

klinikinės onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 

sav.) 

  

  14:00-16:50 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

16:30-19:20 Vidaus ligų 

propedeutika ir klinikinės 

onkologijos 

pagrindai(vidaus ligų 

propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

16:30-19:20 Vidaus ligų 

propedeutika ir klinikinės 

onkologijos pagrindai(vidaus 

ligų propedeutika) 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

IV 

  11:30-14:30 Bendroji mikrobiologija ir imunologija 

(Imunologija) 

(13-14 sav.) 

 

12:30-14:00 BENDROJI MIKROBIOLOGIJA IR IMUNOLOGIJA (IMUNOLOGIJA) 

(1-10 sav.) 

Nuo 15:00 BUS 



V 

 08:00-10:50 Visuomenės sveikata 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

09:30-12:20 Žmogaus fiziologija II/II 

(13 užsiėmimų, 2-15 sav.) 

 

 

 

12:30-14:00 
BENDROJI MIKROBIOLOGIJA IR IMUNOLOGIJA (BENDROJI MIKROBIOLOGIJA) 

(1-8 sav.) 

Nuo 15:00 BUS 

VI 10:00-11:30 
VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA IR KLINIKINĖS ONKOLOGIJOS PAGRINDAI (VIDAUS LIGŲ PROPEDEUTIKA) 

(1-8 sav.) 

 

Rugsėjo 1 d. mokslo metų pradžios šventinė diena, per kurią užsiėmimai neplanuojami. 

 

Numatomieji galutiniai dalykų egzaminai, gruodžio 13 – sausio 7 d. laikotarpiu. 

 

Dalykas Žmogaus fiziologija II/II Bendroji mikrobiologija ir imunologija Visuomenės sveikata 

Data, laikas 2021.12.16, 10:00 val. 2021.12.22 d., 10:00 val. 2022.01.06 d., 10:00 val. 

Vieta Informacija tikslinama Informacija tikslinama Informacija tikslinama 
 

Slaugos praktinių įgūdžių formavimo praktikos tvarkaraštis 

 

 Slaugos praktinių įgūdžių formavimas 

 Praktika ligoninėse (48 akademinės valandos) 

Laikotarpis: sausio 7 – sausio 24 d. 

6 dienos po 8 akademines val. per dieną klinikose 

 
Sausio 7 – 14 d. 

Egzaminas sausio 15 d. 10 val. 

 
 

Sausio 17 – 24 d. 

Egzaminas sausio 25 d. 10 val. 

1 grupė, 1 pogrupis TBE  8 grupė, 1 pogrupis TBE 

1 grupė, 2 pogrupis TBE  8 grupė, 2 pogrupis TBE 

2 grupė, 1 pogrupis TBE  9 grupė, 1 pogrupis TBE 

2 grupė, 2 pogrupis TBE  9 grupė, 2 pogrupis TBE 

3 grupė, 1 pogrupis TBE  10 grupė, 1 pogrupis TBE 

3 grupė, 2 pogrupis TBE  10 grupė, 2 pogrupis TBE 

4 grupė, 1 pogrupis TBE  11 grupė, 1 pogrupis TBE 

4 grupė, 2 pogrupis TBE  11 grupė, 2 pogrupis TBE 

5 grupė, 1 pogrupis TBE  12 grupė, 1 pogrupis TBE 

5 grupė, 2 pogrupis TBE  12 grupė, 2 pogrupis TBE 

6 grupė, 1 pogrupis TBE  13 grupė, 1 pogrupis TBE 

6 grupė, 2 pogrupis TBE  13 grupė, 2 pogrupis TBE 

7 grupė, 1 pogrupis TBE    

7 grupė, 2 pogrupis TBE    

 

 


