LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
SENATO
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PEDAGOGINIŲ IR GARBĖS
VARDŲ SUTEIKIMO NUOSTATŲ PAKEITIMO
2016 m. gruodžio 23 d. Nr. 83-6
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231;
2012, Nr. 81-4227) 37 p. 22 pp. nuostatomis, Senatas n u t a r i a :
1. P a k e i s t i Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų
suteikimo nuostatų II skyriaus 6 punktą ir išdėstyti jį taip:
6. Universiteto pedagoginis vardas gali būti suteikiamas:
6.1. dėstytojams, atitinkantiems šiuos reikalavimus:
6.1.1. turintiems mokslo laipsnį;
6.1.2. dirbantiems Universitete ne mažesniu kaip 0,25 etato krūviu;
6.1.3. laimėjusiems konkursą antrajai profesoriaus arba docento kadencijai; Universiteto
pedagoginis vardas gali būti suteiktas nesibaigus pirmajai kadencijai, jei dėstytojas anksčiau
laiko įvykdė profesoriaus arba docento pareigoms per kadenciją numatytus kvalifikacinius
reikalavimus, bet ne anksčiau kaip po trejų metų, kai yra išrinktas ir eina šias pareigas.
6.2. mokslininkams, atitinkantiems šiuos reikalavimus:
6.2.1. dirbantiems Universitete ne mažesniu kaip 0,25 etato krūviu;
6.2.2. laimėjusiems konkursą antrajai vyriausiojo mokslo darbuotojo arba vyresniojo
mokslo darbuotojo kadencijai;
6.2.3. į docento pedagoginį vardą gali pretenduoti vyriausiasis arba vyresnysis mokslo
darbuotojas:
6.2.3.1 parengęs (vadovavęs bakalaurantams, magistrantams arba doktorantams, kurių
darbai buvo sėkmingai apginti) ne mažiau kaip 9 bakalaurus ar magistrus arba 3 mokslų
daktarus, arba atitinkamai parengęs mokslo daktarų ir / ar bakalaurų arba magistrų pagal
proporciją – 1 mokslų daktaras atitinka 3 bakalaurus arba magistrus;
6.2.3.2 recenzavęs ne mažiau kaip 9 bakalaurų ar magistrų baigiamuosius darbus arba 3
mokslo disertacijas doktorantūros mokslo krypties komitete.
6.2.4. į profesoriaus pedagoginį vardą gali pretenduoti vyriausiasis mokslo darbuotojas,
parengęs (vadovavęs doktorantams, kurių darbai buvo sėkmingai apginti) ne mažiau kaip 5
mokslų daktarus.

2. Papildyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų
suteikimo nuostatus VI skyriumi:
VI SKYRIUS
VIZITUOJANČIO PROFESORIAUS STATUSO SUTEIKIMO TVARKA
52. Vizituojantis profesorius – tai akademinėje bendruomenėje pripažintas asmuo, savo
veiklos institucijoje einantis profesoriaus pareigas, kurio pedagoginė ir / ar tiriamoji veikla
išsiskiria tarptautiškumu ir aukštu moksliniu lygiu. Vizituojančio profesoriaus statusas – tai
garbės statusas, suteikiamas 5 metų laikotarpiui su Universitetu siekiančiam bendradarbiauti
asmeniui. Laikotarpis, kuriam suteikiamas vizituojančio profesoriaus statusas, gali būti
pratęsiamas šių Nuostatų 53 punkte nustatyta tvarka.
53. Universiteto fakulteto arba mokslo instituto, kurio padalinys (katedra, klinika,
institutas, laboratorija) inicijuoja vizituojančio profesoriaus statuso suteikimą konkrečiam
asmeniui, taryba, esant pretendento sutikimui, pateikia Universiteto rektoriui motyvuotą
prašymą dėl vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo. Senato Mokslininkų ir dėstytojų
atestacijos komisija įvertina pretendento dokumentus ir pateikia išvadą Universiteto rektoriui.
Nutarimą dėl vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo priima Senatas ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo fakulteto arba mokslo instituto tarybos prašymo pateikimo Universiteto rektoriui.
54. Universiteto Senatui priėmus sprendimą dėl Vizituojančio profesoriaus statuso
suteikimo, su asmeniu, gavusiu šį garbės statusą, pasirašoma Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo sutartis (toliau – Sutartis).
55. Vizituojančio profesoriaus statusas pasibaigia:
55.1. Asmens, turinčio Vizituojančio profesoriaus statusą, prašymu,
55.2. Pasibaigus Sutarties terminui ar Sutartį nutraukus anksčiau termino.
56. Vizituojančio profesoriaus statusą gavusio asmens dokumentai (asmens dokumento
kopija, sutikimas, gyvenimo aprašymas, pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašas, teikimai, fakulteto
arba mokslo instituto tarybos, komisijų ir Senato posėdžių protokolų išrašai) saugomi
Universiteto dokumentų valdymo procedūros nustatyta tvarka.
57. Su Vizituojančio profesoriaus statusą turinčiu asmeniu Universitete gali būti
sudaroma kviestinio dėstytojo arba kita darbo sutartis.
3. S k e l b t i suvestinę Lietuvos sveikatos mokslų pedagoginių ir garbės vardų
suteikimo nuostatų redakciją.
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