Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Doktorantų tarybos nuostatai

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) doktorantų taryba (toliau – Taryba) –
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

juridinio asmens statuso neturinti doktorantų savivaldos institucija, atstovaujanti Universitete
besimokančių doktorantų interesus. Taryba yra bendros Universiteto studentų savivaldos dalis.
Tarybą sudaro Tarybos nariai ir pirmininkas.
Tarybos narių skaičių nustato, Tarybos narius ir pirmininką 2 metų kadencijai renka Universiteto
doktorantų susirinkimas.
Tarybos nariui atsistatydinus anksčiau kadencijos pabaigos, iki kitų Tarybos rinkimų jo vietą doktorantų
susirinkimo pritarimu gali užimti atsistatydinusio nario teikiamas doktorantas.
Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos darbą ir be atskiro įgaliojimo atstovauja Tarybą.
Tarybos veikla:
1. Atstovauja LSMU doktorantų interesams Universitete ir už jo ribų.
2. Teikia doktorantų atstovus į LSMU Studentų atstovybės tarybą, LSMU Senatą ir kitas studentų
atstovybės ar Universiteto institucijas.
3. Savo pastangomis ir per doktorantų koordinatorius skleidžia doktorantams aktualią informaciją,
organizuoja diskusijas aktualiais klausimais ir nuomonės apklausas.
4. Svarbiems klausimams spręsti organizuoja doktorantų susirinkimus.
5. Teikia užklausimus, prašymus, pasiūlymus doktorantams aktualiais klausimais šiais klausimais
kompetentingoms institucijoms.
6. Organizuoja doktorantams aktualių temų ar doktorantūros studijų ir mokslo renginius arba
dalyvauja tokių renginių organizavime.
7. Tvarko doktorantų informacijos sistemą ir duomenų bazę.
Doktorantų koordinatoriai – atskirų doktorantūros metų, krypčių, padalinių grupių ar kitu principu
susibūrusių doktorantų išrinkti šių doktorantų atstovai.
Doktorantų susirinkimas
1. Doktorantų susirinkimą sudaro Universiteto padaliniuose studijuojantys doktorantai ar jų atstovai
(koordinatoriai).
2. Doktorantų susirinkimą šaukia Taryba.
3. Informacija apie doktorantų susirinkimą skelbiama visiems doktorantams elektroniniu būdu ne
vėliau, kaip 5 dienos iki susirinkimo. Be elektroninio būdo, informacija gali būti skelbiama ir
kitomis formomis.
4. Doktorantų susirinkimas vykdomas elektroniniu būdu arba tiesioginių susitikimų auditorijoje būdu.
5. Elektroniniu būdu vykdomi susirinkimai:
1. Susirinkimai vykdomi elektroninės doktorantų informacijos sistemos pagalba, užtikrinant
dalyvaujančių asmenų autentiškumą, informacijos apsaugą ir vykdytų veiksmų atsekamumą.
2. Elektroniniu būdu vykdomuose susirinkimuose turi teisę dalyvauti visi Universiteto
doktorantai.
3. Susirinkimai trunka iš anksto nustatytą laikotarpį arba kol nuomonę pareiškia nustatytas
doktorantų skaičius. Susirinkimo trukmė paskelbiama šaukiant doktorantų susirinkimą.
4. Sprendimai priimami paprasta nuomonę pareiškusių doktorantų balsų dauguma.
5. Doktorantai, žinomai turintys galimybę pareikšti nuomonę, tačiau jos nepareiškę, priimant
sprendimus neskaičiuojami.
6. Taryba turi pareigą suteikti kiekvienam doktorantui prisijungimą prie informacijos sistemos ir
įtraukti doktoranto pateiktą elektroninį paštą į duomenų bazę.
7. Doktorantai turi pareigą pasikeitus elektroninio pašto duomenims arba praradę prisijungimo
prie informacijos sistemos duomenis pranešti apie tai Tarybai.
6. Tiesioginių susitikimų auditorijoje būdu vykdomi susirinkimai:
1. Susirinkimuose dalyvauja doktorantai arba jų atstovai (koordinatoriai).
2. Susirinkimai vykdomi klausimais reikalaujančiais operatyvių diskusijų ir pasidalinimo
nuomonėmis.
3. Sprendimai susirinkime priimami paprasta dalyvaujančių doktorantų balsų dauguma.
4. Tiesioginiuose susirinkimuose svarstyti klausimai gali būti pateikti balsavimui doktorantų
bendruomenei elektroniniu būdu vykdomo susirinkimo forma.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Doktorantų tarybos nuostatus priima ir keičia Doktorantų
susirinkimas, tvirtina LSMU studentų konferencija.

