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RENGINIAI 

#PROTMŪŠISBESTRESO 
Nors ši kultūros savaitė buvo 

nestandartinė, tačiau vis tiek sugalvojome kaip 

smagiai praleisti laiką. Gegužės 7 d. vyko 

protmūšis ,, #ProtmūšisBeStreso" .  

Jame dalyvavo beveik 20 žmonių ir 

mūsų rėmėjai “Ramiai - čia Medikai” bei pats 

Kultūros centras. Labai dėkojame šio renginio 

rėmėjams ir jei patys norėtumėte pagyvinti med. chalatą  - būtinai pas juos apsilankykite! Protmūšio temos 

varijavo nuo psichologijos iki miego bei sveikos gyvensenos. Pirmuose trijuose turuose buvo po 10 klausimų. 

 Labai džiaugiamės tokiu gausiu dalyvavimu ir tikimės greitai susitikti! 

 

ATSTOVAVIMAS 

INFORAMCIJA DĖL REZIDENTŪROS VIETŲ 
 Dalinamės ypač džiugia žinia Medicinos vientisųjų studijų 6-kursiams ir visai LSMU studentų 

bendruomenei! 

 Vyko labai ilgos ir varginančios derybos: SA 

išmetimas ir sugrįžimas į Valstybės užsakymo komitetą, siunčiami 

raštai į atitinkamas institucijas, posėdžiai su vyriausybe ir t.t. 

 Visgi šiandien po vyriausybės pasitarimo mus 

pasiekė žinia, jog vietoje 320 valstybės finansuojamų rezidentūros 

vietų turėsime 365 vietas!  

Šios vietos bus skiriamos prioritetinėms sritims: šeimos medicinai, 

vidaus ligoms, skubiajai medicinai, vaikų ligoms, psichiatrijai bei 

vaikų ir paauglių psichiatrijai, geriatrijai, akušerijai ir ginekologijai. 

Dėkojame visiems prisidėjusiems: Lietuvos studentų sąjunga – LSS, 

LSMU Rezidentų taryba, VU SA, VU Rezidentų taryba, Lietuvos 

medicinos studentų asociacija (LiMSA), Jaunųjų gydytojų asociacija. 

Dokumentai: https://bit.ly/3tAHoZe  

Daugiau informacijos: https://bit.ly/3xZ3bx4 

https://bit.ly/3tAHoZe
https://bit.ly/3xZ3bx4
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MOTYVACINIAI 

REZIDENTŪROS POKALBIAI 
Visą gegužės mėnesį LSMU SA 

nariai aktyviai dalyvavo rezidentūros 

motyvaciniuose pokalbiuose ir stebėjo bei 

protokolavo susirinkimų eigą. Šia veikla siekiama 

užtikrinti skaidrumą ir sąžiningumą kiekvieno 

kandidato vertinimui. Remiantis stebėtojų 

užfiksuotais komisijos narių pažeidimais bus 

teikiamos pastabos ir rekomendacijos kiekvienai 

klinikai, kad ateityje šių pažeidimų nepasikartotų 

ir kiekvienas kandidatas būtų vertinamas 

lygiavertiškai atsižvelgiant į unikalius pasiekimus 

bei asmenines savybes. 

BENDRABUČIAI IR 

GALIMYBIŲ PASAS 
 

Nuo birželio 1d. 

studentai gyvenantys 

bendrabučiuose, galės 

pasikviesti 1 svečią, kuris 

turi galimybių pasą! 

Kviečiame pasinaudoti 

šia galimybe. 

 

NAUJA STUDIJŲ REGLAMENTO REDAKCIJA 
Senato posėdyje patvirtinta nauja nuo rugsėjo 1d. pradedanti įsigalioti reglamento redakcija. Su 

ja galite susipažinti: https://bit.ly/3g6QMzh 

LSMU SA PAVASARIO MOKYMAI „PAGALIAU IR VĖL“ 
Gegužės 24-27 dienomis vyko LSMU SA pavasario mokymai. Jie šįkart vyko šiek tiek kitokiu 

formatu, nes buvo padalinti į kelias dienas vykstančius nuotolinius ir gyvus susitikimus. Pirmąsias dienas 

socialinio, akademinio ir atstovavimo komitetų koordinatoriai narius supažindino su savo veiklos svarba, gilino 

ir priminė atstovavimo svarbą universitete, kodėl yra svarbu tai daryti ir kokią naudą tai atneša pačiam 

studentui. Taip pat pasidalino patirtimi, kaip pradėjo veiklą SA ir motyvavo narius tęsti veiklą atstovybėje ir 

gerinti organizaciją, o kartu ir universiteto veiklą. Antrają nuotolinių mokymų dieną vyko susitikimas su LSMU 

plėtros vadybos vadovu, LSMU SA alumni Laurynu Jaruku. Pokalbis buvo labai įdomus pasakojimu, kaip jis 

pakeitė ir atstatė SA veiklą, kaip stengėsi ir rūpinosi jos veiklos tęstinumu. Taip pat Laurynas dalinosi patirtimi, 

kaip priklausymas SA gali turėti naudos ateityje ir darbuose, kad tai ne vien tik neapmokamas darbas, bet 

patirtis, kuri moko ir plečia asmenines galimybes. Motyvavo tęsti savo veiklą, siekti tikslų ir nepasiduoti 

darbuose. Buvome dėkingi už labai įdomų susitikimą.  

Gegužės 26-27 dienomis vyko gyvi susitikimai. Gegužės 26 d. vyko informacinio komiteto 

teorinė dalis, kurią vedė kitas LSMU SA alumni Airimas Vasiliūnas. Ši diena susidėjo ir iš praktikinės dalies, 

kurios metu nariai paskirstyti į dvi grupelės mokėsi profesionaliai fotografuoti tiek lauke, tiek patalpoje - 

nustatinėjo fokusą, ryškumą, blykstės stiprumą ir įvairiai komponavo nuotraukų turinį, ieškojo idėjų̨ ir stengėsi 

jas gražiai įamžinti. Na, o 27 dieną vyko socialinio ir akademinio komitetų praktinės dalys, kurių metu dirbo 

dvi grupelės - viena socialinėje dalyje, kita akademinėje, vėliau apsikeitė. Šiose grupelėse buvo sprendžiamos 

https://bit.ly/3g6QMzh


  

 

pateiktos realios situacijos, nariai stengėsi įsigilinti į situacijas ir atrasti sprendimo būdus remiantis universiteto 

dokumentais. Galiausiai šio užsiėmimo praktinės dalies metu buvo viena situacija, susijusi tiek su akademine, 

tiek su socialine dalimis, čia reikėjo pritaikyti praktikos metu įgytas žinias. Visus mokymus užbaigėme kartu 

praleisdami laiką ir besisnekučiuodami prie picų. Buvo gera pagaliau visiems susitikti ir pabendrauti gyvai po 

tiek laiko praleisto atskirai. Labai dėkojame alumni, kad galėjo prisidėti prie šių mokymų ir pasidalinti savo 

žiniomis bei patirtimis. Tikimės, kad ir ateityje dar turėsime daugiau panašių progų plėsti savo žinias, 

galimybes bei patirtis. 

SUSITIKIMAS SU SENIŪNAIS  
Gegužės 31 d. LSMU SA akademinis komitetas kvietė 

visus seniūnus į nuotolinį susitikimą. Jo metu neformalių pokalbių 

formatu aptarėme didžiausias ir šiuo metu aktualiausias problemas 

bei bandėme kartu atrasti sprendimo būdus. Virtualiame susitikime 

seniūnams priminėme studentų atstovavimo struktūrą ir pristatėme 

studijų kokybės termometro grįžtamąjį ryšį, kurio kartais studentai 

nepamato. Šiuo susitikimu siekėme palaikyti dar rudenį 

užsimezgusius glaudžius ryšius tarp studentų atstovybės ir seniūnų, 

nes norint kad studijų kokybė tik gerėtų, reikia mūsų visų indėlio! 

 

AR ŽINAI KAD? 

SINCHRONIZUOK STUDIJŲ TVARKARAŠTĮ 
 

Nepraleiskite nei vienos paskaitos ar kito 

užsiėmimo - sinchronizuokite savo tvarkaraštį su telefone 

esančiu kalendoriumi ir visada turėkite paskaitų grafiką po 

ranka! 

 

Primename kaip tai padaryti žingsnis po 

žingsnio nuorodoje: http://www.lsmusa.lt/studiju-

tvarkarastis/ 

 

SVARBU    

Nepamirškite reguliariai atsinaujinti sinchronizuotų 

duomenų, juk kartais įvyksta nenumatytų pasikeitimų 

 

http://www.lsmusa.lt/studiju-tvarkarastis/
http://www.lsmusa.lt/studiju-tvarkarastis/


 

 

AKADEMINIS NESĄŽININGUMAS 
Akademinis nesąžiningumas – bet koks 

studento ar klausytojo bandymas apgaulės būdu 

pasiekti geresnių studijų rezultatų. 

Akademinio sąžiningumo pažeidimai 

vertinimų metu yra šie: 

1) kalbėjimas – tai komunikavimas (bendravimas) su 

kitais vertinime dalyvaujančiais asmenimis studijų 

programos klausimais; 

2) mobiliųjų telefonų, kitų elektronikos priemonių arba 

kitokių neleistinų informacijos šaltinių turėjimas ir 

naudojimasis tiesiogiai arba nuotoliniu būdu; 

3) nusirašymas nuo kito studento ar klausytojo; 

4) apsimetimas kitu studentu ar klausytoju. 

Akademiniu nesąžiningumu rengiant 

rašto darbus yra laikomi šie atvejai:  

1) plagijavimas – įvairių rūšių (tekstų, vaizdinės medžiagos) intelektinė vagystė, tyrimų duomenų sąmoningas 

pasisavinimas bei mokslinio darbo simuliacija ir falsifikacija bei duomenų naudojimas moksliniuose darbuose 

(esė, referatuose, kursiniuose darbuose, projektuose, mokslinio darbo tezėse, baigiamuose darbuose ir kt.), 

nenurodant žinių šaltinio2) darbo dublikavimas – mokslinio darbo ar jo dalies naudojimas pakartotinai 

(pakartotinis pateikimas vertinimui), kai rašto darbas buvo pristatytas ir gintas šioje ar kitoje mokslo įstaigoje 

Lietuvoje ar užsienyje, nenurodant to šaltiniuose; 

3) tyrimų duomenų klastojimas. Moksliniame darbe naudojami duomenys turi būti surinkti darbo autoriaus 

arba nurodytas jų publikavimo šaltinis. 

Nustačius ir patvirtinus akademinio nesąžiningumo faktą, Fakulteto dekanas teikia Rektoratui 

svarstyti sprendimą dėl šio Reglamento 375.4 punkte numatytos nuobaudos (šalinimas iš Universiteto) 

studentui ar klausytojui skyrimo. 

 

ŠIAIS METAIS BIRŽELIO 25 DIENĄ, VYKS 

DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ, LABAI 

DŽIAUGIAMĖS ŠIUO SPRENDIMU IR LIKIME 

STUDENTAMS SĖKMĖS EGZAMINUOSE BEI 

DARBŲ GYNIMUOSE IR SUSITIKSIME ŠVENTĖJE! 


