
 

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

VU MF Dekanas         prof.  A. Utkus 

2021 m. gruodžio mėn.  d. 

 

VU MF medicinos studijų programos (anglų kalba) 4 kurso 2021-2022 m. m. pavasario semestro užsiėmimų tvarkaraštis 

 

Visi paskaitų užsiėmimai numatyti nuotoliniu būdu. 

Nuotolinės paskaitos numatytos vaizdo įrašo formatu Virtualioje Mokymosi Aplinkoje (VMA) arba dėstomos realiu laiku MS Teams. 

 

Laikas Data Paskaita Data Paskaita 

09:00-10:30 
Vasario 

4, 7, 8, 9 d. 

NEUROLOGIJA IR NEUROCHIRURGIJA II/II 

(NEUROCHIRURGIJA) 

(4 užsiėmimai, paskaitos, MS Teams) 

prof. dr. D. Jatužis 

Vasario 

10, 11 d. 

TRAUMATOLOGIJA, PLASTINĖ IR REKONSTRUKCINĖ 

CHIRURGIJA, FIZINĖ MEDICINA IR REABILITACIJA (FIZINĖ 

MEDICINA IR REABILITACIJA) 

(2 užsiėmimai, paskaitos, MS Teams) 

11:00-12:30 
Vasario 

4 d. 

MOKSLINIO DARBO METODOLOGIJA IR 

BIOSTATISTIKA 
(1 užsiėmimas, paskaita, MS Teams) 

Vasario 

7, 8, 9 d. 

TRAUMATOLOGIJA, PLASTINĖ IR REKONSTRUKCINĖ 

CHIRURGIJA, FIZINĖ MEDICINA IR REABILITACIJA 

(TRAUMATOLOGIJA) 

(3 užsiėmimai, paskaitos, MS Teams) 

13:30-15:00 
Vasario 

4, 7, 8, 9, 10, 11 d. 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS  
(6 užsiėmimai, paskaitos, MS Teams) 

- - 

15:30-17:00 
Vasario 

4, 7, 8, 9 d. 

NEUROLOGIJA IR NEUROCHIRURGIJA II/II 

(NEUROLOGIJA) 

(4 užsiėmimai, paskaitos, MS Teams) 

prof. dr. D. Jatužis 

Vasario 

10, 11 d. 

TRAUMATOLOGIJA, PLASTINĖ IR REKONSTRUKCINĖ 

CHIRURGIJA, FIZINĖ MEDICINA IR REABILITACIJA (FIZINĖ 

MEDICINA IR REABILITACIJA) 

(2 užsiėmimai, paskaitos, MS Teams) 

 

Iš anksto įrašytos paskaitos VMA 

Dalykas Dėstytojai Paskaitų akademinės val. 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS  20 (viso 32) 

MOKSLINIO DARBO METODOLOGIJA IR BIOSTATISTIKA  22 (viso 24) 

 

 

  



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

VU MF Dekanas         prof. A. Utkus 

2021 m. gruodžio mėn.      d. 

 

VU MF medicinos studijų programos (anglų kalba) 4 kurso 2021-2022 m. m. pavasario semestro praktinių užsiėmimų tvarkaraštis 

 

 

Ciklo trukmė 1–3 grupėms: 12:00-16:00. Tvarkaraštyje laikas gali būti patikslintas. Ciklas prasideda nuo vasario 14 d. 

 

Ciklo praktiniai užsiėmimai numatyti pirmadieniais–penktadieniais, užsiėmimai nenumatomi šeštadieniais, sekmadieniais, švenčių ir atostogų dienomis. 

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

neįtraukiamos į galutinio atsiskaitymo pasiruošimo laiką. 

 

1 grupė 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurologija) (6 d.) 

 

02.14–02.22 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurochirurgija) (3 d.) 

 

02.23–02.25 

 

Egzaminas 03.01 d. 

15:15–18:15 

Mokslinio darbo 

metodologija ir 

biostatistika (10 d.) 

 

03.07–03.19 

VU MF, 224 aud. 

 

Egzaminas 03.23 d. 

Širdies ir kraujagyslių 

ligos (19 d.) 

 

03.28–04.29 

 

Egzaminas 05.03 d. 

08:00-11:20  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Fizinė medicina ir 

reabilitacija) (4 d.) 
 

05.05–05.10 

Klinikinių praktinių 

įgūdžių formavimas (13 

d.) 

 

05.12–05.30 

 

Kaupiamoji įskaita 

08:00-11:35  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Traumatologija) (5 d.) 

 

06.03–06.09 

08:00-11:45  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Plastinė 

rekonstrukcinė 

chirurgija) (2 d.) 
 

06.10–06.13 

 

Egzaminas 06.16 d. 

2 grupė 

Klinikinių praktinių 

įgūdžių formavimas (13 

d.) 

 

02.14–03.03 

 

Kaupiamoji įskaita 

15:15–18:15 

Mokslinio darbo 

metodologija ir 

biostatistika (10 d.) 

 

03.14–03.25 

VU MF, 122 aud. 

 

Egzaminas 03.29 d. 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurochirurgija) (3 d.) 

 

04.01–04.05 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurologija) (6 d.) 

 

04.19–04.26 

 

Egzaminas 04.29 d. 

Širdies ir kraujagyslių 

ligos (19 d.) 

 

05.02–05.26 

 

Egzaminas 05.30 d. 

08:00-11:20  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Fizinė medicina ir 

reabilitacija) (4 d.) 

 

05.31–06.03 

08:00-11:45  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Plastinė 

rekonstrukcinė 

chirurgija) (2 d.) 

 

06.08–06.09 

08:00-11:35  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Traumatologija) (5 d.) 
 

06.17–06.23 

 

Egzaminas 06.28 d. 

3 grupė 

Širdies ir kraujagyslių 

ligos (19 d.) 

 

02.14–03.14 

 

Egzaminas 03.17 d. 

15:15–18:15 

Mokslinio darbo 

metodologija ir 

biostatistika (10 d.) 

 

03.21–04.01 

VU MF, 224 aud. 

 

Egzaminas 04.05 d. 

Klinikinių praktinių 

įgūdžių formavimas (13 

d.) 

 

04.25–05.11 

 

Kaupiamoji įskaita 

08:00-11:45  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Plastinė 

rekonstrukcinė 

chirurgija) (2 d.) 
 

05.16–05.17 

08:00-11:20  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Fizinė medicina ir 

reabilitacija) (4 d.) 

 

05.19–05.24 

08:00-11:35  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Traumatologija) (5 d.) 
 

05.25–05.31 

 

Egzaminas 06.03 d. 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurochirurgija) (3 d.) 

 

06.13–06.15 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurologija) (6 d.) 

 

06.17–06.27 

 

Egzaminas 06.30 d. 

 

  



 

Ciklo trukmė 4–6 grupėms: 08:00–12:00. Tvarkaraštyje laikas gali būti patikslintas. Ciklas prasideda nuo vasario 14 d. 

 

Ciklo praktiniai užsiėmimai numatyti pirmadieniais–penktadieniais, užsiėmimai nenumatomi šeštadieniais, sekmadieniais, švenčių ir atostogų dienomis. 

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

neįtraukiamos į galutinio atsiskaitymo pasiruošimo laiką. 

 

4 grupė 

15:15–18:15 

Mokslinio darbo 

metodologija ir 

biostatistika (10 d.) 

 

02.14–02.25 

VU MF, 122 aud. 

 

Egzaminas 03.01 d. 

Klinikinių praktinių 

įgūdžių formavimas (13 

d.) 

 

03.07–03.24 

 

Kaupiamoji įskaita 

12:00-15:20 

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Fizinė medicina ir 

reabilitacija) (4 d.) 

 

03.31–04.05 

12:00-15:45 

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Plastinė 

rekonstrukcinė 

chirurgija) (2 d.) 

 

04.07–04.08 

12:00-15:35  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Traumatologija) (5 d.) 

 

04.19–04.25 

 

Egzaminas 04.28 d. 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurochirurgija) (3 d.) 

 

05.04–05.06 

 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurologija) (6 d.) 

 

05.10–05.17 

 

Egzaminas 05.20 d. 

Širdies ir kraujagyslių 

ligos (19 d.) 

 

05.23–06.16 

 

Egzaminas 06.20 d. 

5 grupė 

15:15–18:15 

Mokslinio darbo 

metodologija ir 

biostatistika (10 d.) 

 

02.21–03.04 

VU MF, 224 aud. 

 

Egzaminas 03.08 d. 

Klinikinių praktinių 

įgūdžių formavimas (13 

d.) 

 

03.09–03.28 

 

Kaupiamoji įskaita 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurochirurgija) (3 d.) 

 

04.19–04.21 

 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurologija) (6 d.) 

 

04.22–04.29 

 

Egzaminas 05.03 d. 

12:00-15:35  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Traumatologija) (5 d.) 

 

05.06–05.12 

12:00-15:20  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Fizinė medicina ir 

reabilitacija) (4 d.) 

 

05.13–05.18 

12:00-15:45  
Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Plastinė 

rekonstrukcinė 

chirurgija) (2 d.) 
 

05.23–05.24 

 

Egzaminas 05.27 d. 

Širdies ir kraujagyslių 

ligos (19 d.) 

 

05.31–06.27 

 

Egzaminas 06.30 d. 

6 grupė 

15:15–18:15 

Mokslinio darbo 

metodologija ir 

biostatistika (10 d.) 

 

02.28–03.10 

VU MF, 122 aud. 

 

Egzaminas 03.15 d. 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurochirurgija) (3 d.) 

 

03.24–03.28 

Neurologija ir 

neurochirurgija II/II 

(Neurologija) (6 d.) 

 

03.29–04.05 

 

Egzaminas 04.08 d. 

12:00-15:20  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Fizinė medicina ir 

reabilitacija) (4 d.) 
 

04.19–04.22 

Klinikinių praktinių 

įgūdžių formavimas (13 

d.) 

 

04.25–05.11 

 

Kaupiamoji įskaita 

12:00-15:35  

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Traumatologija) (5 d.) 

 

05.16–05.20 

12:00-15:45 

Traumatologija, 

plastinė ir 

rekonstrukcinė 

chirurgija, fizinė 

medicina ir reabilitacija 

(Plastinė 

rekonstrukcinė 

chirurgija) (2 d.) 

 

05.25–05.26  

 

Egzaminas 05.30 d. 

Širdies ir kraujagyslių 

ligos (19 d.) 

 

05.31–06.27 

 

Egzaminas 06.30 d. 

 

 
 Klinikinių praktinių įgūdžių formavimas užsiėmimus dėstys......................... Užsiėmimai vyks .................. 

 

 Mokslinio darbo metodologija ir biostatistika užsiėmimai vyks VU Medicinos fakultete, M. K. Čiurlionio g. 21/27, 122 ir 224 aud. 

 

 Neurologija ir neurochirurgija II/II (Neurochirurgija) užsiėmimus dėstys – Koordinuojantis: prof. dr. D. Jatužis; Užsiėmimai vyks Santariškių g. 2 ir Šiltnamių g. 29. 

 Neurologija ir neurochirurgija II/II (Neurologija) užsiėmimus dėstys ........................... Užsiėmimai vyks ............ ...... 

 



 Kardiologija, širdies ir kraujagyslių chirurgija, koordinuojanti prof. S Glaveckaitė, pratybas ves – doc. J. Badarienė, asist. A. Baranauskas , asist. A. Berūkštis, asist. G. Burneikaitė, asist. R. Kūgienė, asist. 

G. Račkauskas, j. asist. R. Šerpytis, asist. V. Maneikienė, vyresn. m. d. R. Navickas, asist. D. Sudavičienė, vyresn. m. d. E. Rinkūnienė, lekt. V. Abraitis, prof. G. Marinskis, prof. J. Čelutkienė, asist. 

A. Drąsutienė, asist. V. Rudienė, j. asist. G. Balčiūnaitė, prof. V. Tarutis, asist. V. Janušauskas, doc. G. Kalinauskas, prof. K. Ručinskas, asist. A. Skrebūnas, lekt. G. Vaitėnas, asist. R. Vaitkevičius, asist. 

G. Vilkevičius. Užsiėmimai vyks VUL Santaros klinikose, Santariškių g. 2, Kardiologijos ir angiologijos centras, A324, A263, Širdies chirurgijos centras, aud. C150, Kraujagyslių chirurgijos centas, aud. 

C446, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, Kraujagyslių chirurgijos skyrius. 

 

 Traumatologija, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija, fizinė medicina ir reabilitacija (Traumatologija) užsiėmimus dėstys doc. I. Šatkauskas, doc. G. Kvederas. Užsiėmimai vyks RVUL Šiltnamių g. 29, 

auditorijose 602, 604. 

 Traumatologija, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija, fizinė medicina ir reabilitacija (Plastinė rekonstrukcinė chirurgija) užsiėmimus dėstys asist. N. Jakutis, asist. G. Stundžaitė-Baršauskienė, lekt. 

I. Sakalauskaitė. Užsiėmimai vyks VUL SK Santariškių g. 2 F korpusas, III a., Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos sk., F391C. 

 Traumatologija, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija, fizinė medicina ir reabilitacija (Fizinė medicina ir reabilitacija) užsiėmimus dėstys – Koordinuojantis: lekt. Jūratė Kesienė; Kiti: lekt. dr. Svetlana 

Lenickienė. Užsiėmimai vyks VUL Santaros klinikos, Santariškių g. 2, 5 aud., B526. 

 

_________________ 

 


