
Tvirtinu....................................... 

VU MF Dekanas         prof.  A. Utkus 

2020 m. gegužės mėn.  d. 

 

VU MF medicinos studijų programos 4 kurso 2020-2021 m. m. rudens semestro užsiėmimų tvarkaraštis 

 

Laikas Data Paskaita Data Paskaita Data Paskaita Data Paskaita 

09:30-11:00 

Rugsėjo 

15; 16; 

21; 22; 

23; 28 d. 

DERMATOVENEROLOGIJA 

IR ALERGOLOGIJA 

VUL SK, Santariškių g. 2, 1 

aud., 

 

Rugsėjo 

17; 18; 29 

d. 

AKUŠERIJA I D. 
Įvadinė paskaita* 09.17 d., 

VU MF, 144 aud., 

 

Rugsėjo 

24; 25 d. 

GASTROENTEROLOGIJA 

IR ABDOMINALINĖ 

CHIRURGIJA I D. 
Įvadinė paskaita* 09.24 d., 

VU MF, 144 aud., 

 

- - 

11:30-13:00 

Rugsėjo 

15; 16; 

21; 22; 

23; 28 d. 

DERMATOVENEROLOGIJA 

IR ALERGOLOGIJA 

VUL SK, Santariškių g. 2, 1 

aud., 

 

Rugsėjo 

17; 18 d. 

AKUŠERIJA I D. 
Paskaitų užsiėmimai 

numatyti per VMA, 

 

Rugsėjo 

24; 25 d. 

NEUROLOGIJA IR 

NEUROCHIRURGIJA I D. 
Paskaitų užsiėmimai numatyti 

per VMA, 

 

Rugsėjo 

29 d. 

UŽKREČIAMOS LIGOS IR 

EPIDEMIOLOGIJA 
VUL SK, Santariškių g. 2, 1 

aud., 

 

14:00-15:30 

Rugsėjo 

16; 21; 

22; 23; 

28; 29 d. 

UŽKREČIAMOS LIGOS IR 

EPIDEMIOLOGIJA 
VUL SK, Santariškių g. 2, 1 

aud., 

 

Rugsėjo 

17; 18 d. 

BENDROJI PEDIATRIJA 

IR NEONATOLOGIJA II 

D. 
Paskaitų užsiėmimai 

numatyti per VMA, 

 

Rugsėjo 

24; 25 d. 

AKUŠERIJA I D. 
Paskaitų užsiėmimai numatyti 

per VMA, 

 

- - 

16:00-17:30 
Rugsėjo 

16 d. 

BENDROJI PEDIATRIJA IR 

NEONATOLOGIJA II D. 
Įvadinė paskaita* 09.16 d., VUL 

SK, Santariškių g. 2, 1 aud., 

Rugsėjo 

17; 18; 

21; 22; 

23; 24; 25 

d. 

NEUROLOGIJA IR 

NEUROCHIRURGIJA I 

D. 
Įvadinė paskaita* 09.17 d., 

VUL SK, Santariškių g. 2, 2 

aud., 

 

Rugsėjo 

28 d. 

UŽKREČIAMOS LIGOS 

IR EPIDEMIOLOGIJA 
VUL SK, Santariškių g. 2, 1 

aud., 

 

Rugsėjo 

29 d. 

AKUŠERIJA I D. 
Paskaitų užsiėmimai numatyti 

per VMA, 

 

17:30-19:00 
Rugsėjo 

29 d. 

BENDROJI PEDIATRIJA IR 

NEONATOLOGIJA II D. 
Paskaitų užsiėmimai numatyti 

per VMA, 

- - - - - - 

*Paskaitų užsiėmimai po pirmosios įvadinės paskaitos numatyti per VMA. 

 

Rugsėjo 14 d. mokslo metų pradžios šventinė diena, per kurią užsiėmimai neplanuojami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvirtinu.......................................  

VU MF Dekanas         prof. A. Utkus 

2020 m. gegužės mėn.  d.  

       

VU MF medicinos studijų programos 4 kurso 2020-2021 m. m. rudens semestro praktinių užsiėmimų tvarkaraštis 

 

        Ciklo trukmė 1-8 grupėms 08:00-12:00; ciklo trukmė 9-16 grupėms 12:00-16:00*. Ciklas prasideda nuo rugsėjo 30 d. 

1 gr. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

09.30-10.16 (13 d.) 

Egzaminas 10.21 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

10.22-11.04 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

11.05-11.20 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

11.23-11.30 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

12.15-01.07 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

01.08-01.11 (2 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

01.12-01.21 (8 d.) 

Egzaminas 01.26 d. 

2 gr. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

09.30-10.16 (13 d.) 

Egzaminas 10.21 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

10.22-11.04 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

11.05-11.20 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

12.01-12.08 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

12.15-01.07 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

01.08-01.19 (8 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

01.20-01.21 (2 d.) 

Egzaminas 01.26 d. 

3 gr. 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

09.30-10.01 (2 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

10.02-10.13 (8 d.) 

Egzaminas 10.16 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

10.19-11.05 (13 d.) 

Egzaminas 11.10 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

11.11-11.23 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

11.24-12.09 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

12.10-12.17 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

01.08-01.22 (11 d.) 

4 gr. 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

09.30-10.09 (8 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

10.12-10.13 (2 d.) 

Egzaminas 10.16 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

10.19-11.05 (13 d.) 

Egzaminas 11.10 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

11.11-11.23 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

11.24-12.09 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

12.18-01.05 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

01.08-01.22 (11 d.) 

5 gr. 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

09.30-10.14 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

10.15-10.16 (2 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

10.19-10.28 (8 d.) 

Egzaminas 11.03 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

11.06-11.24 (13 d.) 

Egzaminas 11.27 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

11.30-12.10 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

12.11-01.06 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

01.07-01.14 (6 d.) 

6 gr. 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

09.30-10.14 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

10.15-10.26 (8 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

10.27-10.28 (2 d.) 

Egzaminas 11.03 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

11.06-11.24 (13 d.) 

Egzaminas 11.27 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

11.30-12.10 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

12.11-01.06 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

01.15-01.22 (6 d.) 

7 gr. 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

09.30-10.07 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

10.16-10.30 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

11.03-11.04 (2 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

11.05-11.16 (8 d.) 

Egzaminas 11.19 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

11.20-12.08 (13 d.) 

Egzaminas 12.11 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

12.14-01.04 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

01.07-01.22 (12 d.) 

8 gr. 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

10.08-10.15 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

10.16-10.30 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

11.03-11.12 (8 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

11.13-11.16 (2 d.) 

Egzaminas 11.03 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

11.20-12.08 (13 d.) 

Egzaminas 12.11 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

12.14-01.04 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

01.07-01.22 (12 d.) 



 

Ciklo trukmė 1-8 grupėms 08:00-12:00; ciklo trukmė 9-16 grupėms 12:00-16:00*. Ciklas prasideda nuo rugsėjo 30 d. 
 

9 gr. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

09.30-10.16 (13 d.) 

Egzaminas 10.21 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

10.22-11.04 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

11.05-11.20 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

11.23-11.30 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

12.15-01.07 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

01.08-01.11 (2 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

01.12-01.21 (8 d.) 

Egzaminas 01.26 d. 

10 gr. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

09.30-10.16 (13 d.) 

Egzaminas 10.21 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

10.22-11.04 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

11.05-11.20 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

12.01-12.08 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

12.15-01.07 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

01.08-01.19 (8 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

01.20-01.21 (2 d.) 

Egzaminas 01.26 d. 

11 gr. 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

09.30-10.01 (2 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

10.02-10.13 (8 d.) 

Egzaminas 10.16 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

10.19-11.05 (13 d.) 

Egzaminas 11.10 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

11.11-11.23 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

11.24-12.09 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

12.10-12.17 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

01.08-01.22 (11 d.) 

12 gr. 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

09.30-10.09 (8 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

10.12-10.13 (2 d.) 

Egzaminas 10.16 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

10.19-11.05 (13 d.) 

Egzaminas 11.10 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

11.11-11.23 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

11.24-12.09 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

12.18-01.05 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

01.08-01.22 (11 d.) 

13 gr. 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

09.30-10.14 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

10.15-10.16 (2 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

10.19-10.28 (8 d.) 

Egzaminas 11.03 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

11.06-11.24 (13 d.) 

Egzaminas 11.27 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

11.30-12.10 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

12.11-01.06 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

01.07-01.14 (6 d.) 

14 gr. 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

09.30-10.14 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

10.15-10.26 (8 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

10.27-10.28 (2 d.) 

Egzaminas 11.03 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

11.06-11.24 (13 d.) 

Egzaminas 11.27 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

11.30-12.10 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

12.11-01.06 (12 d.) 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

01.15-01.22 (6 d.) 

15 gr. 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

09.30-10.07 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

10.16-10.30 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

11.03-11.04 (2 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

11.05-11.16 (8 d.) 

Egzaminas 11.19 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

11.20-12.08 (13 d.) 

Egzaminas 12.11 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

12.14-01.04 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

01.07-01.22 (12 d.) 

16 gr. 

Užkrečiamos ligos ir 

epidemiologija (I/II d.) 

 

 

10.08-10.15 (6 d.) 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I/II d.) 

 

 

10.16-10.30 (11 d.) 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Dermatovenerologija) 

 

11.03-11.12 (8 d.) 

 

Dermatovenerologija ir 

alergologija 

(Alergologija) 

 

11.13-11.16 (2 d.) 

Egzaminas 11.03 d. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

 

 

11.20-12.08 (13 d.) 

Egzaminas 12.11 d. 

Akušerija (I/II d.) 

 

 

 

12.14-01.04 (9 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė 

chirurgija (I/II d.) 

 

01.07-01.22 (12 d.) 

 

*2020-2021 m. m. pavasario semestre grupių laikai numatomi ciklo trukmėmis: ciklo trukmė 9-16 grupėms 08:00-12:00; ciklo trukmė 1-8 grupėms 12:00-16:00. 

 

 


