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PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS 
TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Priėmimo į Vilniaus universiteto rezidentūros studijų programas taisyklės (toliau – Taisyklės) 

nustato priėmimo į Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) medicinos ir odontologijos krypčių 

rezidentūros studijų programas bendrąsias sąlygas ir tvarką.  
2. Priėmimas į Universiteto rezidentūros studijų programas vykdomas vadovaujantis Bendrojo 

priėmimo į Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijas 
principais ir terminais (toliau – Bendrojo priėmimo principai), kuriuos kasmet suderina ir patvirtina 
Universiteto studijų prorektorius ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius, bei šiomis 

Taisyklėmis.    
3. Į Universiteto rezidentūros studijų programas gali pretenduoti asmenys, atitinkantys Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytus priėmimo į rezidentūros studijų programas reikalavimus.  
4. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas 

rezidentūros studijų vietas. Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už studijas) yra lygios.  
5. Asmenys, siekiantys pakartotinai studijuoti rezidentūros studijų programą ir daugiau nei pusę 

ankstesnės rezidentūros studijų programos kreditų įgiję valstybės biudžeto lėšomis, neturi teisės 

pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą ir gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą. 
6. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
6.1. Apeliacijų komisija – Universiteto Medicinos fakulteto (toliau – Medicinos fakultetas) 

dekano įsakymu sudaryta apeliacijų dėl priėmimo į Universiteto vykdomų medicinos ir odontologijos 
krypčių rezidentūros studijų programas procedūrinių pažeidimų ir techninių konkursinio balo 

skaičiavimo klaidų nagrinėjimo komisija. 
6.2. Konkursinė eilė – pagal Taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus sudarytas stojančiųjų 

sąrašas. 
6.3. Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo sudedamųjų dalių išraiška, skaičiuojama 

kiekvienam stojančiajam kiekvienoje rezidentūros studijų programoje. 
6.4. Motyvacijos vertinimo komisija – Medicinos fakulteto dekano įsakymu sudaryta komisija, 

atliekanti stojančiųjų motyvacijos įvertinimą. 
6.5. Priėmimo komisija – Medicinos fakulteto dekano įsakymu sudaryta Universiteto priėmimo 

į rezidentūros studijas komisija. 
6.6. Stojantysis – asmuo, pretenduojantis į rezidentūros studijų vietą ir dalyvaujantis konkurse 

jai užimti. 
6.7. Studijų sutartis – dokumentas, nustatantis priimto studijuoti asmens ir Universiteto 

tarpusavio teisinius santykius. 
6.8. Svertinis koeficientas – Taisyklėse nustatytas skaičius, nurodantis konkrečių atrankos 

kriterijų įtaką konkursinio balo dydžiui.  
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II SKYRIUS 
PRIĖMIMO Į REZIDENTŪROS STUDIJAS ORGANIZAVIMAS 

 
7. Ne vėliau kaip likus mėnesiui iki priėmimo į Universiteto rezidentūros studijų programas 

pradžios Medicinos fakulteto interneto svetainėje viešai skelbiama priėmimo į rezidentūrą tvarka, 

rezidentūros vietų pagal studijų programas skaičius ir rezidentūros bazių, kuriose numatoma vykdyti 
atitinkamas rezidentūros programas, sąrašas.  

8. Valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų skaičiaus paskirstymą universitetams pagal 

studijų programas kasmet tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, 
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos siūlymus.  

9. Valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų vietų skaičių, suderinęs su Sveikatos apsaugos 
ministerija, kiekvienas universitetas skelbia atskirai.  

10. Priėmimas į Universiteto rezidentūros studijas vykdomas konkurso būdu, įvykdžius visus 

šiuos reikalavimus: 
10.1. sumokėti stojamąją studijų įmoką; 
10.2. pateikti prašymą dalyvauti konkurse rezidentūros studijų vietai užimti (toliau – prašymas); 
10.3. pateikti Taisyklių 59 punkte nurodytus dokumentus Priėmimo komisijai, jei išsilavinimas 

įgytas ne Lietuvoje; 
10.4. išlaikyti motyvacijos įvertinimą, jei jis numatytas studijų programoje, į kurią 

pretenduojama; 
10.5. sudaryti studijų sutartį. 

 
III SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS ETAPAI 
 

11. Priėmimas į Universiteto rezidentūros studijų programas vykdomas keliais etapais: pirmasis 
etapas – pagrindinis (bendrasis) priėmimas, antrasis etapas (jei lieka neužimtų rezidentūros studijų vietų 

po pagrindinio etapo) – papildomas (bendrasis) priėmimas. Jei ir po antrojo etapo Universitete lieka 
laisvų rezidentūros studijų vietų, vykdomas trečiasis etapas, per kurį sprendimą dėl priėmimo į 

rezidentūros studijų laisvas vietas priima Priėmimo komisija. 
12. Pagrindinio priėmimo metu stojantysis gali užimti tik vieną valstybės finansuojamą arba 

valstybės nefinansuojamą rezidentūros studijų vietą. Stojantysis, gavęs kvietimą studijuoti, gali sudaryti 
valstybės finansuojamų arba valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų sutartį.  

13. Laisvos rezidentūros studijų vietos Universitete skelbiamos Medicinos fakulteto svetainėje 

www.mf.vu.lt. 
14. Papildomame priėmime gali dalyvauti tik asmenys, dalyvavę pagrindiniame priėmime ir 

nesudarę valstybės finansuojamų rezidentūros studijų sutarties: 
14.1. jei pagrindiniame priėmime sudaryta valstybės nefinansuojamų studijų sutartis, 

papildomame priėmime dalyvauti galima tik dėl valstybės finansuojamų vietų; 
14.2. jei negautas ar nepriimtas joks kvietimas studijuoti rezidentūroje, papildomame priėmime 

galima dalyvauti tiek dėl valstybės finansuojamų, tiek dėl valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų 

vietų. 
15. Trečiajame etape pretenduoti į laisvas vietas gali tik asmenys, dalyvavę pirmajame ir 

antrajame etapuose, bet nesudarę studijų sutarties nei vienoje rezidentūros studijų programoje. 
Pretendentų į laisvas vietas dalyvavimas Priėmimo komisijos posėdyje yra būtinas.   
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IV SKYRIUS 
STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA  

 
16. Stojantysis gali dalyvauti konkurse rezidentūros studijų vietai užimti tik sumokėjęs stojamąją 

studijų įmoką. 
17. Stojamosios studijų įmokos dydis ir sąskaitos rekvizitai nustatomi Bendrojo priėmimo 

principuose. 
18. Stojamoji įmoka mokama vieną kartą, nepriklausomai nuo to, keliuose priėmimo etapuose 

stojantysis dalyvauja. 
19. Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo. Tokiu atveju 

mokėjimo dokumentuose turi būti nurodytas asmens, už kurį mokama, vardas, pavardė, asmens kodas ir 
mokėjimo paskirtis. 

20. Pasibaigus konkursui į rezidentūros studijų programas stojamoji studijų įmoka nėra 

grąžinama neatsižvelgiant į tai, ar stojantysis sudarė studijų sutartį.   
 

V SKYRIUS 
PRAŠYMO TEIKIMAS 

 
21. Prašymai pirmajame ir antrajame priėmimo į Universiteto rezidentūros studijų programas 

etapuose teikiami per priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas internetinę stojančiųjų aptarnavimo 

sistemą (toliau – LAMA BPO) svetainėje www.rezidentura.lt.  
22. Prašymų priėmimo terminai kasmet nustatomi Bendrojo priėmimo principuose. 
23. Prašyme prioriteto mažėjimo tvarka galima pateikti iki 6 pageidavimų į bet kurias 

rezidentūros studijų programas. 
24. Viename pageidavime nurodomas vienos rezidentūros studijų programos pavadinimas, 

studijų finansavimo būdas ir aukštosios mokyklos, kurioje pageidaujama studijuoti, pavadinimas.  
25. Pateiktas prašymas laikomas priimtu įvykdžius visus šiuos reikalavimus: prašymo formoje 

pateikta bendroji informacija apie stojantįjį, jo įgytą išsilavinimą ir pageidaujamų rezidentūros studijų 

programų sąraše nurodytas bent vienas pageidavimas. 
26. Stojantysis, koreguodamas prašymą, gali keisti, pildyti arba išbraukti iš pageidavimų sąrašo 

rezidentūros studijų programas, keisti jų eiliškumą, finansavimo pobūdį ir (ar) aukštąją mokyklą. Jei 
prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo 

variantas. Prašymą koreguoti galima visu prašymų priėmimo laikotarpiu, nustatytu Bendrojo priėmimo 

principuose. 
 

VI SKYRIUS 
PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 
27. Jei stojantysis yra baigęs studijas Lietuvoje, bet ne anksčiau nei 2011 m., vientisųjų studijų 

diplomų ir jų priedėlių pateikti nereikia, duomenys į LAMA BPO sistemą perduodami iš Universiteto ir 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto duomenų bazių. 

28. Jei vientisosios studijos yra baigtos ne Lietuvoje arba anksčiau nei 2011 m., stojantieji 

Priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:  
28.1. studijų baigimo diplomo kopiją; 
28.2. studijų baigimo diplomo priedo (priedėlio) kopiją; 
28.3. asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją; 
28.4. internatūros baigimo pažymėjimo kopiją; 
28.5. nuotrauką; 

http://www.rezidentura.lt/
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28.6. pažymą apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B1 lygiu (jei stojantysis yra ne 
Lietuvos Respublikos pilietis, neturintis leidimo nuolat gyventi Lietuvoje). 

29. Jei Taisyklių 28 punkte išvardyti dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti 

pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
30.  Pateikus ne visus reikalingus dokumentus stojančiojo prašymas nenagrinėjamas.   

 
VII SKYRIUS 

MOTYVACIJOS ĮVERTINIMAS 
 

31. Stojantiesiems į Universiteto vykdomas medicinos ir odontologijos krypties rezidentūros 

studijų programas yra privalomas motyvacijos įvertinimas, jei nenumatyta kitaip. Rezidentūros studijų 

programų, į kurias pretenduojant motyvacijos įvertinimas yra privalomas, sąrašą kasmet tvirtina 
Medicinos fakulteto dekanas. Sąrašas skelbiamas Medicinos fakulteto svetainėje www.mf.vu.lt.  

32. Nedalyvavus privalomame motyvacijos įvertinime tolesnis dalyvavimas konkurse yra 
negalimas.  

33. Motyvacijos įvertinimas vykdomas vadovaujantis Medicinos fakulteto tarybos patvirtintomis 
Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos krypties rezidentūros studijų programas motyvacijos 
įvertinimo tvarką ir Stojančiųjų į Vilniaus universiteto odontologijos krypties rezidentūros studijų 

programas motyvacijos įvertinimo tvarką.   
34. Motyvacijos įvertinimą vykdo Medicinos fakulteto dekano įsakymu sudarytos motyvacijos 

vertinimo komisijos. 
35. Motyvacijos vertinimo komisijų posėdžių tvarkaraščius tvirtina Medicinos fakulteto 

dekanas. Tvarkaraščiai skelbiami Medicinos fakulteto svetainėje www.mf.vu.lt. 
36. Stojantieji prašymus dalyvauti motyvacijos įvertinime teikia Priėmimo komisijai. Prašymų 

pateikimo procedūros ir priėmimo terminai skelbiami Medicinos fakulteto svetainėje www.mf.vu.lt. 
 

VIII SKYRIUS 
KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI  

 
37. Į kiekvieną rezidentūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal 

konkursinį balą.  
38. Konkursinio balo sudedamąsias dalis, skaičiavimo principus (formulę) ir į formulę 

įtraukiamus profilinius studijų dalykus tvirtina Rektorius. 
39. Formulėse numatytų papildomų balų už atliktus mokslinius darbus (MD) suteikimo tvarką ir 

mokslinės veiklos vertinimo kriterijus nustato Medicinos fakulteto taryba. Duomenys konkursiniam 
balui sudaryti gaunami iš dokumentų, patvirtinančių įgytą reikiamą išsilavinimą. Jei stojančiojo 

išsilavinimą patvirtinantys dokumentai išduoti užsienio institucijose ir jie teisės aktų nustatyta tvarka 

pripažinti Lietuvos Respublikoje, užsienyje gauti pažymiai pervedami į Lietuvoje naudojamą pasiekimų 

vertinimo sistemą.  
40. Jei vientisųjų studijų diplomo priedėlyje nėra rezidentūros studijų programai numatyto 

profilinio dalyko arba jo įvertinimo pažymiu, jis į konkursinio balo skaičiavimą neįtraukiamas. 
41. Konkursinio balo mažėjimo tvarka sudaroma stojančiųjų konkursinė eilė kiekvienoje 

rezidentūros studijų programoje. 
42. Stojantieji, pretenduojantys į valsybės nefinansuojamas studijų vietas, priimami pagal atskirą 

konkursinę eilę.  
 
 
 

http://www.mf.vu.lt/
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IX SKYRIUS 
STUDIJŲ FINANSAVIMAS 

 
43. Valstybės finansuojamos studijų vietos rezidentūros studijų programoms paskirstomos 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatyta tvarka. 
44. Valstybės finansuojamos rezidentūros studijų vietos tenka stojantiesiems, siekiantiems ir 

turintiems teisę studijuoti valstybės finansuojamose rezidentūros studijų vietose, tenkinant aukščiausią 

įmanomą prašyme nurodytą pageidavimą bei atsižvelgiant į stojančiojo konkursinį balą ir konkursinę 

eilę.  
45. Valstybės nefinansuojamos studijų vietos tenka stojantiesiems, siekiantiems studijuoti 

valstybės nefinansuojamose studijų vietose, tenkinant aukščiausią įmanomą prašyme nurodytą 

pageidavimą bei atsižvelgiant į stojančiojo konkursinį balą ir konkursinę eilę.  
46. Metinė studijų kaina asmenims (Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Europos 

ekonominės erdvės šalių piliečiams ir kitų užsienio šalių piliečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi 

Lietuvoje), studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose, atitinka tų metų norminę studijų kainą, 

nustatytą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.   
47. Asmenys, priimti į valstybės nefinansuojamą rezidentūros studijų vietą, įsipareigoja mokėti 

metinę rezidentūros studijų įmoką, atitinkančią tais metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro įsakymu nustatytą norminę studijų kainą. 
 

X SKYRIUS 
KVIETIMAS STUDIJUOTI IR STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS 

 
48. Kvietimas studijuoti priklauso nuo stojančiojo prašyme nurodytų prioritetų, konkursinio balo 

ir konkursinės eilės.  
49. Kviečiami tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausias konkursinėje eilėje ir kurie 

patenka į tais metais nustatytą priimti rezidentūros studijų vietų kvotą. 
50. Stojantysis kviečiamas studijuoti tą rezidentūros studijų programą, kuri nurodyta aukštesniu 

prioritetu (prašymo pageidavimų sąraše yra aukščiau). Gavus kvietimą studijuoti konkrečią rezidentūros 

studijų programą, kuri buvo nurodyta stojančiojo prašyme, keisti pageidavimų eiliškumo prašyme 

nebegalima, neatsižvelgiant, į kurią kitą rezidentūros studijų programą stojantysis galėtų būti kviečiamas. 
51. Stojantieji apie priėmimo į rezidentūros studijas konkurso rezultatus informuojami LAMA 

BPO sistemoje, prisijungę prie svetainės www.rezidentura.lt. 
52. Priimtais į rezidentūros studijas laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu sudaro studijų 

sutartį ir Medicinos fakulteto dekano įsakymu yra priimti studijuoti. 
53. Sutarčių sudarymo vieta ir laikas skelbiami Medicinos fakulteto puslapyje www.mf.vu.lt. 
54. Nesudarius studijų sutarties per nustatytą terminą kvietimas studijuoti netenka galios, o 

atsilaisvinusios rezidentūros studijų vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.  
 

XI SKYRIUS 
GINČŲ NAGRINĖJIMAS 

 
55. Stojančiųjų apeliacijos dėl priėmimo į rezidentūros studijų programas procedūrinių 

pažeidimų ir techninių konkursinio balo skaičiavimo klaidų teikiamos Medicinos fakulteto dekano 
įsakymu sudarytai apeliacijų komisijai. 
 

 
 

http://www.rezidentura.lt/
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XII SKYRIUS 
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ 

INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS 
 

56. Užsienio šalių piliečiai gali būti priimami į visas Universiteto siūlomas rezidentūros studijų 

programas, jei jie turi reikiamo lygmens išsilavinimą, atitinka programos, į kurią pretenduoja, 
reikalavimus ir turi reikiamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo 

lygį. 
57. Užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgiję Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir 

Europos ekonominės erdvės šalių piliečiai bei kitų užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi 

Lietuvoje, gali konkurso būdu pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas 
rezidentūros studijų vietas.   

58. Užsienio valstybių piliečiai, neatitinkantys šių Taisyklių 57 punkte nustatytų kriterijų, gali 
konkurso būtu pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas rezidentūros studijų vietas. 

59. Stojantieji, baigę vientisąsias studijas ne Lietuvoje, Priėmimo komisijai turi pateikti šiuos 
dokumentus: 

59.1. studijų baigimo diplomo kopiją; 
59.2. studijų baigimo diplomo priedo (priedėlio) kopiją; 
59.3. asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją; 
59.4. internatūros baigimo pažymėjimo kopiją; 
59.5. nuotrauką; 
59.6. pažymą apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B1 lygiu (jei stojantysis yra ne 

Lietuvos Respublikos pilietis, neturintis leidimo nuolat gyventi Lietuvoje). 
60. Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos 

teisės aktų numatyta tvarka. 
61. Informacija apie Taisyklių XII skyriuje nurodytų dokumentų priėmimą nustatoma Bendrojo 

priėmimo principuose ir skelbiama Medicinos fakulteto svetainėje www.mf.vu.lt.  
 

___________________________ 

http://www.mf.vu.lt/

