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Kaunas
Atsižvelgdamas į doktorantų mokslinių tyrimų kompleksiškumą, tarpdisciplininį darbų
pobūdį bei darbus mokslo krypčių sandūroje, LSMU Senatas n u t a r i a pakeisti ir papildyti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Doktorantūros reglamentą taip:
1) 11 punkte įrašyti žodį „konsultantai“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„11. Universitete įkuriamos sveikatos mokslų doktorantūros mokykla bei veterinarinės
medicinos ir zootechnikos doktorantūros mokykla, kurios yra Universitete organizuojamos
doktorantūros formos, sukuriančios prielaidas doktorantūrai vykdyti. Doktorantūros mokyklas
sudaro mokslo krypčių doktorantūros komitetai, doktorantų vadovai, konsultantai, doktorantai, kiti
doktorantūros proceso dalyviai ir doktorantūrą administruojantis Mokslo centro personalas.“
2) 26 punkte įrašyti „Doktorantui gali būti skiriamas ir konsultantas, kuriuo gali būti
ir kitos mokslo krypties mokslininkas. Konsultantui keliami tokie patys reikalavimai kaip ir
doktoranto vadovui“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„26. Doktoranto vadovas – aukšto tarptautinio lygio mokslininkas, atliekantis
atitinkamos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir vadovaujantis doktoranto studijoms bei
moksliniams tyrimams. Doktoranto vadovas turi atitikti Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro
2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK-625 Dėl tarybų daktaro disertacijoms ginti narių,
doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, kurie
nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo
(Žin., 2006, Nr. 39-1422) nustatytus reikalavimus, taikomus mokslininkams, kurie skiriami tarybų
daktaro disertacijoms ginti nariais, doktorantų moksliniais vadovais, konsultantais, disertacijų
oponentais. Doktoranto vadovas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems
doktorantams. Doktorantui gali būti skiriamas ir konsultantas, kuriuo gali būti ir kitos mokslo
krypties mokslininkas. Konsultantui keliami tokie patys reikalavimai kaip ir doktoranto vadovui.“
3) 27, 28 ir 29 punktuose įrašyti žodį „konsultantas“ ir šiuos punktus išdėstyti taip:
„27. Doktorantūros komitetas per vieną mėnesį po priėmimo į doktorantūrą, gavęs
duomenis iš doktorantūros mokyklos administruojančio Mokslo centro personalo, svarsto
kiekvieno doktoranto vadovo ir konsultanto kandidatūrą, ar pastarieji atitinka Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus:

27.1. išrašą iš padalinio svarstymo protokolo, kuriame siūloma skirti doktoranto
vadovą, konsultantą;
27.2. raštišką doktoranto vadovo, konsultanto sutikimą;
27.3. doktoranto vadovo, konsultanto mokslinės veiklos charakteristiką
bibliografijos sąrašą, sudarytą pagal galiojančius kvalifikacinius reikalavimus.

ir

28. Universiteto doktorantūros komiteto teikimas dėl doktorantų vadovų, konsultantų
įteisinamas rektoriaus įsakymu, kurį rengia doktorantūrą administruojantis Mokslo centro
personalas.
29. Doktorantas turi teisę teikti motyvuotą apeliaciją Universiteto doktorantūros
komitetui, prašydamas keisti doktoranto vadovą ar konsultantą. Tam tikslui doktorantas pateikia
doktorantūros mokyklai prašymą bei šių nuostatų 27-me punkte nurodytus dokumentus.
Doktorantūros mokykla šiuos dokumentus pristato doktorantūros komitetui, kuris sprendžia, ar
prašymą patenkinti. Doktoranto apeliacija turi būti apsvarstyta ir sprendimas priimtas per du
mėnesius nuo apeliacijos gavimo. Doktorantūros komiteto sprendimas dėl vadovo ar konsultanto
keitimo įteisinamas rektoriaus įsakymu, kurį rengia doktorantūrą administruojantis Mokslo
centro personalas.“
4) 58.6 punkte įrašyti žodį „konsultanto“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„58.6. doktoranto vadovo, konsultanto ar eksternu besiginančio disertanto mokslinio
konsultanto pasisakymas;“
5) 67.3 ir 67.4 punktuose įrašyti žodį „konsultanto“ ir šiuos punktus išdėstyti taip:
„67.3. rektoriaus įsakymas apie doktoranto vadovo, konsultanto patvirtinimą;
67.4.
charakteristika;“
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6) Konsultantai turi būti nurodomi ir tituliniuose daktaro disertacijos puslapiuose.
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