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Nuotolinės paskaitos realiu laiku 

Laikas Data Paskaita Data Paskaita 

08:00-09:30 
Rugsėjo 

2 d. 

GASTROENTEROLOGIJA IR ABDOMINALINĖ CHIRURGIJA 

(GASTROENTEROLOGIJA) 
(Įvadinė paskaita nuotoliniu būdu, 

1 paskaita) 

 

Rugsėjo 

3 d. 

NEUROLOGIJA IR NEUROCHIRURGIJA I D. 

(NEUROLOGIJA) 
(Įvadinė paskaita nuotoliniu būdu, 

1 paskaita) 

 

11:00-12:30 
Rugsėjo 

2 d. 

GASTROENTEROLOGIJA IR ABDOMINALINĖ CHIRURGIJA 

(ABDOMINALINĖ CHIRURGIJA) 
(Įvadinė paskaita nuotoliniu būdu, 

1 paskaita) 

 

Rugsėjo 

3 d. 

LABORATORINĖ MEDICINA 
(Įvadinė paskaita nuotoliniu būdu, 

1 paskaita) 

 

Iš anksto įrašytos paskaitos VMA 

Dalykas Dėstytojai Paskaitų skaičius 

NEUROLOGIJA IR NEUROCHIRURGIJA I D. (NEUROLOGIJA)  7 paskaitos 

UŽKREČIAMOS LIGOS IR DERMATOLOGIJA II d. (UŽKREČIAMOS 

LIGOS) 
 8 paskaitos 

UŽKREČIAMOS LIGOS IR DERMATOLOGIJA II d. (DERMATOLOGIJA)  4 paskaitos 

BENDROJI PEDIATRIJA IR NEONATOLOGIJA II/II D. (BENDROJI 

PEDIATRIJA) 
 8 paskaitos 

Dalykų paskaitos numatytos VMA įrašo formatu. 1 paskaitos trukmė yra 2 akademinės valandos. Paskaitų įrašus studentai gali peržiūrėti patogiu laiku. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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

VU MF Dekanas         prof. A. Utkus 

2021 m. gegužės mėn.  d.  

       

VU MF medicinos studijų programos 4 kurso 2021-2022 m. m. rudens semestro praktinių užsiėmimų tvarkaraštis 

 

        Ciklo trukmė pirmiesiems grupių pogrupiams laiku tarp 08:00-12:00; ciklo trukmė antriesiems grupių pogrupiams laiku tarp 12:00-16:00. Ciklas prasideda nuo rugsėjo 6 d. Patikslintas dalykų 

ciklo laikas ir datos tvarkaraštyje žemiau. 

 

Ciklo praktiniai užsiėmimai numatyti pirmadienio – penktadienio dienomis, užsiėmimai nenumatomi šeštadieniais, sekmadieniais, nedarbo ir atostogų dienomis. 

Ciklo praktinių užsiėmimų pabaigoje numatomas galutinis dalyko atsiskaitymas, atsiskaitymo pasiruošimui skiriamos 2 studijų darbo dienos (įskaitant šeštadienius). Sekmadieniai, nedarbo dienos ir 

atostogų dienos neįtraukiamos į galutinio atsiskaitymo pasiruošimą. 

 

Pirmieji pogrupiai 

1 gr. 

1 pogr. 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

09.06-09.21 (12 d.) 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

09.22-10.07 (12 d.) 

Egzaminas 10.11 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

10.12-10.25 (10 d.) 

08:00-11:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

10.26-11.03 (5 d.) 

Egzaminas 11.06 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30  

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

11.19-11.30 (8 d.) 

Egzaminas 12.03 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

12.06-12.17 (10 d.) 

Egzaminas 12.21 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

12.22-01.12 (10 d.) 

2 gr. 

1 pogr. 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

09.06-09.21 (12 d.) 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

09.22-10.07 (12 d.) 

Egzaminas 10.11 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

10.12-10.18 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

10.19-11.03 (10 d.) 

Egzaminas 11.06 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

11.08-11.19 (10 d.) 

Egzaminas 11.23 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

12.02-12.13 (8 d.) 

Egzaminas 12.16 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

01.13-01.26 (10 d.) 

3 gr. 

1 pogr. 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

09.06-09.21 (12 d.) 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

09.22-10.07 (12 d.) 

Egzaminas 10.11 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

10.12-10.25 (10 d.) 

Egzaminas 10.28 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

11.04-11.17 (10 d.) 

 

08:00-11:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

11.18-11.24 

Egzaminas 11.27 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

12.01-12.14 (10 d.) 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

12.16-01.04 (8 d.) 

Egzaminas 01.07 d. 

10:00 val. 

4 gr. 

1 pogr. 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

09.06-09.21 (12 d.) 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

09.22-10.07 (12 d.) 

Egzaminas 10.11 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

10.12-10.25 (10 d.) 

08:00-11:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

11.04-11.10 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

11.11-11.24 (10 d.) 

Egzaminas 11.27 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

12.01-12.14 (10 d.) 

Egzaminas 12.17 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

01.07-01.18 (8 d.) 

Egzaminas 01.21 d. 

10:00 val. 
5 gr. 

1 pogr. 
12:00-15:45 08:00-11:45 08:00-11:45 08:00-11:45 08:00-11:45 09:00-12:00; 13:00-15:00; 08:00-11:45 



Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

09.06-09.17 (10 d.) 

 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

09.20-09.24 

Egzaminas 09.28 d. 

10:00 val. 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

09.29-10.12 (10 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

10.19-11.05 (12 d.) 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

11.08-11.23 (12 d.) 

Egzaminas 11.26 d. 

10:00 val. 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

11.29-12.08 (8 d.) 

Egzaminas 12.11 d. 

10:00 val. 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

12.20-01.10 (10 d.) 

Egzaminas 01.13 d. 

10:00 val. 

6 gr. 

1 pogr. 

08:00-11:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

09.06-09.10 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

09.13-09.24 (10 d.) 

Egzaminas 09.28 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

10.08-10.25 (12 d.) 

 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

10.26-11.12 (12 d.) 

Egzaminas 11.16 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

11.17-11.30 (10 d.) 

Egzaminas 12.03 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

12.09-12.20 (8 d.) 

Egzaminas 12.23 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

01.03-01.14 (10 d.) 

7 gr. 

1 pogr. 

08:00-11:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

09.06-09.17 (10 d.) 

Egzaminas 09.21 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

09.23-10.04 (8 d.) 

Egzaminas 10.07 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

10.26-11.10 (10 d.) 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

11.15-11.30 (12 d.) 

 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

12.01-12.16 (12 d.) 

Egzaminas 12.20 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

12.21-01.11 (10 d.) 

 

08:00-11:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

01.12-01.18 

Egzaminas 01.21 d. 

10:00 val. 

8 gr. 

1 pogr. 

08:00-11:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

09.20-10.01 (10 d.) 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

10.05-10.14 (8 d.) 

Egzaminas 10.18 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

10.19-11.03 (10 d.) 

Egzaminas 11.06 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

11.15-11.30 (12 d.) 

 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

12.01-12.16 (12 d.) 

Egzaminas 12.20 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

12.21-01.04 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

01.05-01.18 (10 d.) 

Egzaminas 01.21 d. 

10:00 val. 

9  gr. 

1 pogr. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

09.06-09.15 (8 d.) 

Egzaminas 09.18 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

09.20-10.01 (10 d.) 

Egzaminas 10.05 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

10.08-10.25 (12 d.) 

 

08:00-11:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

10.26-11.12 (12 d.) 

Egzaminas 11.16 d. 

10:00 val. 

08:00-11:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

11.17-11.30 (10 d.) 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

12.14-01.04 (10 d.) 

 

08:00-11:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

01.05-01.11 

Egzaminas 01.14 d. 

10:00 val. 

 

Antrieji pogrupiai 

1 gr. 

2 pogr. 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 



 

09.06-09.21 (12 d.) 

 

09.22-10.07 (12 d.) 

Egzaminas 10.11 d. 

10:00 val. 

 

10.12-10.25 (10 d.) 

 

10.26-11.03 (5 d.) 

Egzaminas 11.06 d. 

10:00 val. 

 

 

11.19-11.30 (8 d.) 

Egzaminas 12.03 d. 

10:00 val. 

 

12.06-12.17 (10 d.) 

Egzaminas 12.21 d. 

10:00 val. 

 

12.22-01.12 (10 d.) 

2 gr. 

2 pogr. 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

09.06-09.21 (12 d.) 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

09.22-10.07 (12 d.) 

Egzaminas 10.11 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

10.12-10.18 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

10.19-11.03 (10 d.) 

Egzaminas 11.06 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

11.08-11.19 (10 d.) 

Egzaminas 11.23 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

12.02-12.13 (8 d.) 

Egzaminas 12.16 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

01.13-01.26 (10 d.) 

3 gr. 

2 pogr. 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

09.06-09.21 (12 d.) 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

09.22-10.07 (12 d.) 

Egzaminas 10.11 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

10.12-10.25 (10 d.) 

Egzaminas 10.28 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

11.04-11.17 (10 d.) 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

11.18-11.24 

Egzaminas 11.27 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

12.01-12.14 (10 d.) 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

12.16-01.04 (8 d.) 

Egzaminas 01.07 d. 

10:00 val. 

4 gr. 

2 pogr. 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

09.06-09.21 (12 d.) 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

09.22-10.07 (12 d.) 

Egzaminas 10.11 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

10.12-10.25 (10 d.) 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

11.04-11.10 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

11.11-11.24 (10 d.) 

Egzaminas 11.27 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

12.01-12.14 (10 d.) 

Egzaminas 12.17 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

01.07-01.18 (8 d.) 

Egzaminas 01.21 d. 

10:00 val. 

5 gr. 

2 pogr. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

09.06-09.17 (10 d.) 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

09.20-09.24 

Egzaminas 09.28 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

09.29-10.12 (10 d.) 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

10.19-11.05 (12 d.) 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

11.08-11.23 (12 d.) 

Egzaminas 11.26 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

11.29-12.08 (8 d.) 

Egzaminas 12.11 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

12.20-01.10 (10 d.) 

Egzaminas 01.13 d. 

10:00 val. 

6 gr. 

2 pogr. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

09.06-09.10 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

09.13-09.24 (10 d.) 

Egzaminas 09.28 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

10.08-10.25 (12 d.) 

 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

10.26-11.12 (12 d.) 

Egzaminas 11.16 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

11.17-11.30 (10 d.) 

Egzaminas 12.03 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

12.09-12.20 (8 d.) 

Egzaminas 12.23 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

01.03-01.14 (10 d.) 



7 gr. 

2 pogr. 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

09.06-09.17 (10 d.) 

Egzaminas 09.21 d. 

10:00 val. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

09.23-10.04 (8 d.) 

Egzaminas 10.07 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

10.26-11.10 (10 d.) 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

11.15-11.30 (12 d.) 

 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

12.01-12.16 (12 d.) 

Egzaminas 12.20 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

12.21-01.11 (10 d.) 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

01.12-01.18 

Egzaminas 01.21 d. 

10:00 val. 

8 gr. 

2 pogr. 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

09.20-10.01 (10 d.) 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

10.05-10.14 (8 d.) 

Egzaminas 10.18 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

10.19-11.03 (10 d.) 

Egzaminas 11.06 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

11.15-11.30 (12 d.) 

 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

12.01-12.16 (12 d.) 

Egzaminas 12.20 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

12.21-01.04 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

01.05-01.18 (10 d.) 

Egzaminas 01.21 d. 

10:00 val. 

9  gr. 

2 pogr. 

09:00-12:00; 13:00-15:00; 

15:30-16:30 

Laboratorinė medicina 

 

 

 

 

09.06-09.15 (8 d.) 

Egzaminas 09.18 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Bendroji pediatrija ir 

neonatologija (II/II d.) 

(Bendroji pediatrija) 

 

 

09.20-10.01 (10 d.) 

Egzaminas 10.05 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Abdominalinė 

chirurgija) 

 

10.08-10.25 (12 d.) 

 

12:00-15:45 

Gastroenterologija ir 

abdominalinė chirurgija 

(Gastroenterologija) 

 

 

10.26-11.12 (12 d.) 

Egzaminas 11.16 d. 

10:00 val. 

12:00-15:45 

Neurologija ir 

neurochirurgija (I d.) 

(Neurologija) 

 

 

11.17-11.30 (10 d.) 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Užkrečiamos ligos) 

 

 

12.14-01.04 (10 d.) 

 

12:00-15:45 

Užkrečiamos ligos ir 

dermatologija (II d.) 

(Dermatologija) 

 

 

01.05-01.11 

Egzaminas 01.14 d. 

10:00 val. 

 

 
 


