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

VU MF Dekanas  

2022 m. gruodžio mėn.  d. 

 

VU MF medicinos studijų programos 5 kurso 2022–2023 m. m. pavasario semestro užsiėmimų tvarkaraštis 

 

Visi paskaitų užsiėmimai numatyti nuotoliniu būdu. 

 

Nuotolinės paskaitos realiu laiku MS Teams 

Laikas Data Paskaita Data Paskaita 

08:00–09:30 
Vasario 

6 d. 

VAIKŲ LIGOS IR CHIRURGIJA II/II D (VAIKŲ LIGOS)  

(1 užsiėmimas, paskaita) MS Teams 

doc. dr. Jurgita Grikinienė 

Vasario  

7 d. 

MEDICINOS ETIKA, MEDICINOS TEISĖ, TEISMO MEDICINA 

(MEICINOS ETIKA) 

(1 užsiėmimas, paskaita) MS Teams 
prof. E. Gefenas 

10:00–11:30 
Vasario 

6–15 d. 

KRITINIŲ BŪKLIŲ MEDICINA, TRANSFUZIOLOGIJA IR 

TOKSIKOLOGIJA 

(8 užsiėmimai, paskaitos) MS Teams 

prof. dr. (HP) Jūratė Šipylaitė, doc. dr. Mindaugas Šerpytis, doc. dr. Andrius 
Klimašauskas, doc. dr. Ieva Jovaišienė, doc. dr. Robertas Badaras, doc. dr. Saulius 

Vosylius, Asist. dr. Alfredas Vaitkus 

– – 

12:30–14:00 
Vasario 

6 d. 

VIDAUS LIGOS, ŠEIMOS MEDICINA, HEMATOLOGIJA, GERIATRIJA 

(ŠEIMOS MEDICINA)  

(1 užsiėmimas, paskaita) MS Teams 

prof. Virginijus Šapoka 

Vasario  

10, 13, 14, 15 d. 

VIDAUS LIGOS, ŠEIMOS MEDICINA, HEMATOLOGIJA, 

GERIATRIJA (HEMATOLOGIJA)  

(4 užsiėmimai, paskaitos) MS Teams 

prof. Virginijus Šapoka 

14:30–16:00 
Vasario 

6, 7, 8, 9 d. 

VIDAUS LIGOS, ŠEIMOS MEDICINA, HEMATOLOGIJA, GERIATRIJA 

(VIDAUS LIGOS)  

(4 užsiėmimai, paskaitos) MS Teams 

prof. Virginijus Šapoka 

Vasario  

10 d. 

VIDAUS LIGOS, ŠEIMOS MEDICINA, HEMATOLOGIJA, 

GERIATRIJA (GERIATRIJA)  

(1 užsiėmimas, paskaita) MS Teams realiu laiku 

doc. dr. Asta Mastavičiūtė 

 

Dalis paskaitų pateikta Virtualioje Mokymosi Aplinkoje (VMA) įrašo formatu. Įrašų trukmė įvairi, pagal temas. Akademinės valandos, skirtos paskaitoms, nurodytos lentelėje. 1 akademinė valanda yra 45 

min.  

 

Iš anksto įrašytos paskaitos VMA 

Dalykas Dėstytojai Paskaitų akademinės val. 

MEDICINOS ETIKA, MEDICINOS TEISĖ, TEISMO MEDICINA  

(TEISMO MEDICINA) 

doc. dr. J. Stasiūnienė,  asist. dr. D. Brogienė, asist. dr. S. Chmieliauskas, asist. dr. A. 

Čekanauskaitė, asist. dr. S. Laima,  j. asist. R. Šimakauskas 
4 

MEDICINOS ETIKA, MEDICINOS TEISĖ, TEISMO MEDICINA (MEICINOS 

ETIKA) 
asist. dr. A. Čekanauskaitė 2 (viso 4) 

VAIKŲ LIGOS IR CHIRURGIJA II/II D (VAIKŲ LIGOS)  
doc. dr. Jurgita Grikinienė, doc. J. Rascon, doc. V. Panavienė, asist. V. Žilinskaitė, asist. O. 

Kinčinienė, asist. R. Vankevičienė, asist. S. Šaulytė-Trakymienė 
14 (viso 16) 

KLINIKINĖ FARMAKOLOGIJA; SKUBI MEDICINA (KLINIKINĖ 

FARMAKOLOGIJA) 
doc. dr. Jolanta Gulbinovič 8 

KLINIKINĖ FARMAKOLOGIJA; SKUBI MEDICINA (SKUBUI MEDICINA) Prof. P. Šerpytis 8 

VIDAUS LIGOS, ŠEIMOS MEDICINA, HEMATOLOGIJA, GERIATRIJA 

(GERIATRIJA) 
doc. dr. Asta Mastavičiūtė, j. asist. Justina Kilaitė, lekt. Andrius Apšega  6 (viso 8) 

 



 

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

VU MF Dekanas  

2022 m. gruodžio mėn.    d. 

 

VU MF medicinos studijų programos 5 kurso 2022–2023 m. m. pavasario semestro praktinių užsiėmimų tvarkaraštis 

 

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. 

 

Ciklo trukmė 1–9 grupėms 12:00–16:00; ciklo trukmė 10–18 grupėms 08:00–12:00. Tvarkaraštyje laikas gali būti patikslintas. Ciklas prasideda nuo vasario 21 d. 

 

1 gr. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

02.23–03.02 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

03.03–03.10 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

03.13–03.16 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

03.17–03.22 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

04.11–04.17 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

04.18–04.20 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

04.21–04.27 

MF 232 aud. 

 

Egzaminas 

05.02 d. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

05.03–05.10 

MF 229 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

05.11–05.16 

 

Egzaminas 

05.19 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d. (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

05.22–06.02 

 

Egzaminas 

06.06 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

06.07–06.20 

Pirmas 

užsiėmimas 
vyks: VULSK, F 

korpusas,  5 a. III 

RITS, Santariškių 

g. 2 

 

Egzaminas 

06.23 d. 

2 gr. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

02.27–03.02 

 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

03.07–03.10 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

03.13–03.20 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

03.21–03.28 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

04.11–04.18 

MF 229 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

04.19–04.24 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

05.02–05.04 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

05.05–05.11 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

05.12–05.18 

MF 232 aud. 
 

Egzaminas 

05.22 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

05.23–06.05 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: RVUL, 4 a. 

440 aud.., Šiltnamių 

g. 29 

 

Egzaminas 

06.08 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

06.09–06.22  

 

Egzaminas 

06.26 d. 



3 gr. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

02.22–02.24 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 
 

02.27–03.03 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

03.06–03.10 

MF 232 aud. 
 

Egzaminas 

03.14 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

03.15–03.28 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

04.11–04.18 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

04.19–04.26 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

05.02–05.05 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

05.09–05.12 

 

Egzaminas 

05.19 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

05.22–06.02 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK, F 

korpusas,  5 a. III 

RITS, Santariškių 

g. 2 

 

Egzaminas 

06.06 d. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

06.07–06.12 

 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

06.13–06.20 

G. V. 332 aud. 

 

Egzaminas 

06.23 d. 

4 gr. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

02.23–03.08 

 

Egzaminas 

03.13 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

03.15–03.17 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 
 

03.20–03.24 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

03.27–03.31 

MF 232 aud. 
 

Egzaminas 

04.12 d. 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

04.17–04.20 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

04.21–04.26 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

04.27–05.05 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

05.09–05.16 

 

Egzaminas 

05.19 d. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

05.22–05.29 

MF 229 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

05.30–06.02 

 

Egzaminas 

06.06 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

06.07–06.20 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: RVUL, 4 a. 

440 aud.., Šiltnamių 

g. 29 

 
Egzaminas 

06.23 d. 

5 gr. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

02.21–02.28 

MF 229 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

03.03–03.08 

 

Egzaminas 

03.13 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

03.15–03.28 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: RVUL, 2 a. 

028 aud.., Šiltnamių 

g. 29 

 
Egzaminas 

03.31 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

04.11–04.17 

MF 233 aud. 
 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 
 

04.18–04.24 

MF 233 aud. 
 

 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 
 

04.25–04.27 

MF 233 aud. 
 

Egzaminas 

05.02 d. 
 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

05.03–05.16 

 

Egzaminas 

05.19 d. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

05.22–05.29 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

05.31–06.07 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

06.08–06.13 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

06.14–06.19 

 

Egzaminas 

06.27 d. 



6 gr. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

02.23–03.08 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK F 

korpusas, 

 3 a. F301A aud., 

Santariškių g. 2 

 

Egzaminas 

03.13 d. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

03.15–03.22 

G. V. 332 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

03.23–03.28 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

04.11–04.24 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

05.02–05.08 

MF 233 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 
 

05.09–05.11 

MF 233 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

05.12–05.18 

iki 05.16 d. – MF 
233 aud. 

nuo 05.17 d. – 

MF 235 aud. 
 

Egzaminas 

05.22 d. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

05.26–05.31 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

06.01–06.06 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

06.08–06.15 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

06.16–06.23 

 

Egzaminas 

06.27 d. 

7 gr. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

02.22–02.28 

MF 233 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 
 

03.01–03.03 

MF 233 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

03.06–03.10 

MF 233 aud. 
 

Egzaminas 

03.14 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

03.15–03.28 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK, F 

korpusas,  5 a. III 

RITS, Santariškių 

g. 2 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

04.11–04.14 

 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

04.17–04.24 

G. V. 332 aud. 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

05.02–15.15 

 

Egzaminas 

05.18 d. 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

05.22–05.25 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

06.01–06.06 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

06.08–06.15 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

06.16–06.23 

 

Egzaminas 

06.27 d. 

8 gr. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

02.23–03.02 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

03.03–03.10 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 
03.13–03.16 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

03.17–03.22 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

04.11–04.24 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK, C 

korpusas,  2 a. II 

RITS, Santariškių 

g. 2 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

05.02–05.05 

 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

05.08–05.15 

G. V. 332 aud. 

 

Egzaminas 

05.18 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

05.19–05.25 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

05.26–05.30 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 
 

05.31–06.06 

MF 232 aud. 
 

Egzaminas 

06.09 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

06.12–06.23 

 

Egzaminas 

06.27 d. 



9 gr. 

13:00–17:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

02.27–03.02 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

03.06–03.09 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

03.13–03.20 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

03.21–03.28 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

04.11–04.24 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

05.02–05.15 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK, C 

korpusas,  2 a. II 

RITS, Santariškių 

g. 2 

 

Egzaminas 

05.18 d. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

05.22–05.25 

 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

05.26–06.02 

G. V. 332 aud. 

 

Egzaminas 

06.06 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

06.07–06.09 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 
 

06.12–06.16 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

06.19–06.23 

MF 232 aud. 
 

Egzaminas 

06.27 d. 

 

Ciklo trukmė 1–9 grupėms 12:00–16:00; ciklo trukmė 10–18 grupėms 08:00–12:00. Tvarkaraštyje laikas gali būti patikslintas. Ciklas prasideda nuo vasario 22 d. 

 

10 gr. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

02.23–03.02 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

03.03–03.10 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

03.13–03.16 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

03.17–03.22 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

04.11–04.17 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

04.18–04.20 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 
 

04.21–04.27 

MF 232 aud. 
 

Egzaminas 

05.02 d. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

05.03–05.10 

MF 229 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

05.11–05.16 

 

Egzaminas 

05.19 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d. (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

05.22–06.02 

 

Egzaminas 

06.06 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

06.07–06.20 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK, B 

korpusas, 2 a. 

Skausmo 

gydymo 

stacionaras, 
B282, 

Santariškių g. 2 

 

Egzaminas 

06.23 d. 

11 gr. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

02.27–03.02 

 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

03.07–03.10 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

03.13–03.20 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

03.21–03.28 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

04.11–04.18 

MF 229 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

04.19–04.24 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

05.02–05.04 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

05.05–05.11 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

05.12–05.18 

MF 232 aud. 

 

Egzaminas 

05.22 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

05.23–06.05 

Pirmas 

užsiėmimas 

vyks: RVUL, 4 a. 
440 aud.., 

Šiltnamių g. 29 

 
Egzaminas 

06.08 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

06.09–06.22  

 

Egzaminas 

06.26 d. 



12 gr. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

02.22–02.24 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 
 

02.27–03.03 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

03.06–03.10 

MF 232 aud. 
 

Egzaminas 

03.14 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

03.15–03.28 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

04.11–04.18 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

04.19–04.26 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

05.02–05.05 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

05.09–05.12 

 

Egzaminas 

05.19 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

05.22–06.02 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK, B 

korpusas, 2 a. 
Skausmo 

gydymo 

stacionaras, 
B282, 

Santariškių g. 2 

 

Egzaminas 

06.06 d. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

06.07–06.12 

 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

06.13–06.20 

G. V. 332 aud. 

 

Egzaminas 

06.23 d. 

13 gr. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

02.23–03.08 

 

Egzaminas 

03.13 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

03.15–03.17 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

03.20–03.24 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

03.27–03.31 

MF 232 aud. 

 

Egzaminas 

04.12 d. 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

04.17–04.20 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

04.21–04.26 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

04.27–05.05 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

05.09–05.16 

 

Egzaminas 

05.19 d. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

05.22–05.29 

MF 229 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

05.30–06.02 

 

Egzaminas 

06.06 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

06.07–06.20 

Pirmas 

užsiėmimas 

vyks: RVUL,4 a. 
440 aud.., 

Šiltnamių g. 29 

 
Egzaminas 

06.23 d. 

14 gr. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

02.21–02.28 

MF 229 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

03.03–03.08 

 

Egzaminas 

03.13 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

03.15–03.28 

Pirmas 

užsiėmimas 

vyks: VULSK F 

korpusas, 3 a. 

F301A aud., 

Santariškių g. 2 
 

Egzaminas 

03.31 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

04.11–04.17 

MF 233 aud. 
 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

04.18–04.24 

MF 233 aud. 

 

 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

04.25–04.27 
MF 233 aud. 

 

Egzaminas 

05.02 d. 

 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

05.03–05.16 

 

Egzaminas 

05.19 d. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

05.22–05.29 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

05.31–06.07 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

06.08–06.13 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

06.14–06.19 

 

Egzaminas 

06.27 d. 



15 gr. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

02.23–03.08 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK, B 

korpusas, 2 a. 
Skausmo 

gydymo 

stacionaras, 
B282, 

Santariškių g. 2 

 

Egzaminas 

03.13 d. 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

03.15–03.22 

G. V. 332 aud. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

03.23–03.28 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

04.11–04.24 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

05.02–05.08 

MF 233 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 
 

05.09–05.11 

MF 233 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

05.12–05.18 

iki 05.16 d. – MF 
233 aud. 

nuo 05.17 – MF 

144 aud. 
 

Egzaminas 

05.22 d. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

05.26–05.31 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

06.01–06.06 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

06.08–06.15 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

06.16–06.23 

 

Egzaminas 

06.27 d. 

16 gr. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

02.22–02.28 

MF 233 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

03.01–03.03 

MF 233 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

03.06–03.10 

MF 233 aud. 

 

Egzaminas 

03.14 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

03.15–03.28 

Pirmas 

užsiėmimas 

vyks: VULSK, B 
korpusas, 2 a. 

Skausmo 

gydymo 
stacionaras, 

B282, 

Santariškių g. 2 
 

Egzaminas 

03.31 d. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

04.11–04.14 

 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

04.17–04.24 

G. V. 332 aud. 
 

Egzaminas 

04.27 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

05.02–15.15 

 

Egzaminas 

05.18 d. 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

05.22–05.25 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

06.01–06.06 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

06.08–06.15 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

06.16–06.23 

 

Egzaminas 

06.27 d. 

17 gr. 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

02.23–03.02 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

03.03–03.10 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

03.13–03.16 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

03.17–03.22 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

04.11–04.24 

Pirmas 

užsiėmimas 
vyks: VULSK, B 

korpusas, 2 a. 

Skausmo 
gydymo 

stacionaras, 

B282, 
Santariškių g. 2 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

05.02–05.05 

 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

05.08–05.15 

G. V. 332 aud. 

 

Egzaminas 

05.18 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

05.19–05.25 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

05.26–05.30 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 

 

05.31–06.06 

MF 232 aud. 

 

Egzaminas 

06.09 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

06.12–06.23 

 

Egzaminas 

06.27 d. 



18 gr. 

08:00–12:30 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Šeimos 

medicina) (4 d.) 

 

02.27–03.02 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Geriatrija) (4 

d.) 

 

03.06–03.09 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Vidaus ligos) (6 

d.) 

 

03.13–03.20 

Vidaus ligos, 

šeimos 

medicina, 

hematologija, 

geriatrija 

(Hematologija) 

(6 d.) 

 

03.21–03.28 

 

Egzaminas 

03.31 d. 

Vaikų ligos ir 

chirurgija II/II 

d (Vaikų ligos) 

(10 d.) 

 

04.11–04.24 

 

Egzaminas 

04.27 d. 

Kritinių būklių 

medicina, 

transfuziologija 

ir toksikologija 

(10 d.) 

 

05.02–05.15 

Pirmas 
užsiėmimas 

vyks: VULSK, B 

korpusas, 2 a. 
Skausmo 

gydymo 

stacionaras, 
B282, 

Santariškių g. 2 

 

Egzaminas 

05.18 d. 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Skubi 

medicina) (4 d.) 

 

05.22–05.25 

 

08:00–13:00* 

Klinikinė 

farmakologija; 

skubi medicina 

(Klinikinė 

farmakologija) 

(6 d.) 

 

05.26–06.02 

G. V. 332 aud. 

 

Egzaminas 

06.06 d. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

teisė) (3 d.) 

 

06.07–06.09 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Medicinos 

etika) (5 d.) 
 

06.12–06.16 

MF 232 aud. 

Medicinos etika, 

medicinos teisė, 

teismo medicina 

(Teismo 

medicina) (5 d.) 

 

06.19–06.23 

MF 232 aud. 
 

Egzaminas 

06.27 d. 

* Šių užsiėmimų metu numatoma 60 min. pertrauka. 

 

 

• Kritinių būklių medicina, transfuziologija ir toksikologija pratybų užsiėmimus dėstys: prof. dr. J. Šipylaitė, doc. dr. S. Vosylius, doc. dr. R. Badaras, doc. dr. D. Ringaitienė, asist. dr. Š. Judickas,  

lekt. V. Karvelis, j. asist. G. Laubner-Sakalauskienė, lekt. L. Taminskas, lekt. D. Gineitytė-Ozolinčė, doc. dr. M. Šerpytis, doc. dr. A. Klimašauskas, doc. dr. I. Jovaišienė, asist. dr. A. Vaitkus,  

asist. dr. M. Svetikienė, lekt. D. Trybė, lekt. G. Mikulevičienė, j. asist. D. Gražulytė. Užsiėmimai vyks VULSK, Santariškių g. 2 ir RVUL, Šiltnamių g. 29. 

 

• Medicinos etika, medicinos teisė, teismo medicina pratybų užsiėmimus pagal temas dėstys doc. dr. J. Stasiūnienė, asist. dr. D. Brogienė, asist. dr. S. Chmieliauskas, asist. dr. A. Čekanauskaitė,  

asist. dr. S. Laima, j. asist. R. Šimakauskas, prof. E. Gefenas. Užsiėmimai vyks VU MF, M. K. Čiurlionio g. 21/27, 232, 233 aud. 

 

• Klinikinė farmakologija; skubi medicina (Klinikinė farmakologija) dėstys prof. dr. Jolanta Gulbinovič, dr. I. Lisauskienė, dr. T. Janušonis. Užsiėmimai vyks VU MF, M. K. Čiurlionio g. 21/27, 229 aud. 

ir Geležinio Vilko 29a, 332 aud. 

• Klinikinė farmakologija; skubi medicina (Skubi medicina) dėstys prof. P. Šerpytis, dokt. R. Šerpytis, dr. R. S. Samalavičius, dr. P. Butėnas, doc. I. Norkienė, dokt. R. Ruseckaitė, gyd. P. Uksas,  

gyd. A. M. Ignotas, gyd. A. Černauskas. Užsiėmimai vyks Skubios medicinos klinikoje, Santariškių g. 2. 

 

• Vaikų ligos ir chirurgija dėstys doc. dr. Gražina Kleinotienė, doc. dr. Violeta Panavienė, doc. dr. Jelena Rascon, doc. J. Grikinienė, asist. dr. Virginija Žilinskaitė, asist. R. Vankevičienė, asist. dr. Rimvydas 

Ivaškevičius, asist. dr. Odeta Kinčinienė, asist. dr. Rūta Praninskienė, asist. dr. Skirmantė Rusonienė, asist. dr. Sonata Šaulytė Trakymienė, lekt. M. Kapitančiukė, j. asist. R. Kunigėlienė, lekt. A. Judickienė, 

lekt. E. Norgėlienė, lekt. I. Žiūraitė, lekt. L. Kilaitė, j. asist. Edita Poluziorovienė. Užsiėmimai vyks Pediatrijos centre, Santariškių g. 4 ir Chirurgijos centre, Santariškių g. 7. 

 

• Vidaus ligos, šeimos medicina, hematologija, geriatrija dėstys prof. Vytautas Kasiulevičius, prof. Laimonas Griškevičius, doc. Valdas Pečeliūnas, j. asist. Andrius Žučenka, lekt. Lina Kryžauskaitė,  

lekt. Rita Čekauskienė, lekt. Skirmantė Černauskienė, lekt. Andrius Degulys, doc. Vilma Dženkevičiūtė, doc. Lina Vencevičienė, doc. Jūratė Pečeliūnienė, asist. med. dr. Aušra Marcijonienė,  

asist. med. dr. Kazys Simanauskas, doc. Neringa Burokienė, asist. med. dr. Viktorija Andrejevaitė, lekt. Liucija Vaitkevičiūtė, asist. med. dr. Asta Mastavičiūtė, asist. Rima Kavalnienė, lekt. Getautė Matiekutė, 

lekt. Augutė Juozapavičiūtė, lekt. Tadas Adomavičius, j. asist. Justina Kilaitė, lekt. Andrius Apšega. Užsiėmimai vyks: Vidaus ligos – Santariškių g. 2, A641, A652 aud, Šeimos medicina – Vitražinėje aud. 

B325A Hematologija – Užsiėmimai vyks nuotoliu per MS Teams (realiu laiku), Geriatrija – 3 užsiėmimai vyks nuotoliu per MS Teams (realiu laiku), 1 užsiėmimas vyks M. Marcinkevičiaus ligoninės 

(Kauno g.7, Vilnius) auditorijoje. 

 

 

_____________________ 


