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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Anatomijos institutas (toliau Institutas) yra juridinio asmens statuso neturintis Kauno medicinos
universiteto Medicinos fakulteto mokslinės veiklos organizavimo padalinys, kuriame vykdomi
mokslo tyrimai, studijų programos ir rengiami mokslininkai.
2. Instituto oficialus pavadinimas lietuvių kalba - Kauno medicinos universiteto Anatomijos
institutas, sutrumpintas pavadinimas - KMU MF AI, pavadinimas anglų kalba - Institute for
Anatomy of Kaunas University of Medicine. Instituto adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307
Kaunas.
3. Institutą steigia, tvirtina, jį reorganizuoja arba likviduoja KMU Senatas.
II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS
4. Instituto veiklos tikslai:
4.1. vykdyti anatomijos mokslų tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauti universiteto,
Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
4.2. optimizuoti anatomijos dalykų studijų programas ir studijas, šiuolaikiškai atnaujinant
tradicinius bei diegiant naujus dėstymo metodus.
5. Instituto funkcijos:
5.1. vykdyti anatomijos ir neuromorfologijos fundamentinius ir taikomuosius mokslo ir
eksperimentinės plėtros darbus, sudarant visiems Instituto darbuotojams sąlygas jų mokslinių
užduočių vykdymui ir telkiant mokslui reikalingą aparatūrą, įrangą bei modernias tyrimo
priemones;
5.2. rengti mokslininkus ir kelti jų kvalifikaciją;
5.3. skelbti mokslinių darbų rezultatus pripažintuose tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose,
rengti monografijas, atlikti mokslinių projektų ekspertizes, teikti mokslines ir praktines
konsultacijas;
5.4. organizuoti konferencijas, kongresus, simpoziumus;
5.5. rengti projektus ir paraiškas Universiteto, Respublikos ir užsienio fondams ir dalyvauti juos
vykdant;
5.6. nagrinėti pasaulinius anatomijos pasiekimus ir rūpintis jų skleidimu bei panaudojimu Lietuvoje;
5.7. vykdyti mokslo populiarinimo veiklą, skleisti anatomijos mokslo žinias visuomenėje;
5.8. vykdyti ikidiplominių ir podiplominių studijų programas;
5.9. kurti ir nuolatos atnaujinti anatomijos ir neuromorfologijos privalomų bei pasirenkamų dalykų
programas;
5.10. optimizuoti dėstomų dalykų auditorines ir savarankiškas studijas, tobulinant tradicinius
dėstymo metodus ir įdiegiant naujas studijų priemones bei žinių vertinimo būdus;

5.11. integruoti dėstomų dalykų turinį su kitų fundamentalių ir klinikinių dalykų studijų
programomis, bendrai su kitais Universiteto padaliniais rengiant studijų programas;
5.12. organizuoti taikomosios anatomijos žinių kvalifikacijos kėlimo kursus dėstytojams ir
sveikatos priežiūros specialistams;
5.13. rengti vadovėlius, mokymo knygas ikidiplominėms ir podiplominėms studijoms;
5.14. visapusiškai puoselėti Žmogaus anatomijos muziejaus veiklą, gerinant jame studentų
mokymosi sąlygas, saugant esamas ir kaupiant naujas anatominių preparatų kolekcijas.
6. Instituto teisės:
6.1. vykdyti mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus pagal Universiteto sutartis su
Lietuvos bei užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
6.2. teikti Fakultetų Taryboms naujas bei atnaujintas privalomų ir pasirenkamų dalykų studijų
programas;
6.3. siūlyti Senatui, gavus Fakulteto Tarybos sutikimą, tvirtinti ir keisti Instituto struktūrą, vidaus
tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises ir pareigas;
6.4. pritarus Senatui, vienytis su kitomis institucijomis bendriems mokslo ir studijų uždaviniams
spręsti;
7. Instituto pareigos:
7.1. produktyviai dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą, ugdant Instituto darbuotojų dalykinę ir
edukacinę kompetencijas ir skelbiant mokslo tyrimų rezultatus pripažintuose tarptautiniuose ir
Lietuvos mokslo leidiniuose;
7.2. pateikti Fakulteto Tarybai ataskaitą už Instituto veiklą, turto valdymą ir naudojimą;
7.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą ir dokumentų tvarkymą, saugojimą,
naudojimą ir perdavimą Universiteto archyvui ar atitinkamiems jo funkcijų ir teisių perėmėjams.
III. INSTITUTO STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI IR VALDYMAS
8. Institutą sudaro Anatomijos studijų skyrius, mokymo ir mokslo laboratorijos, Žmogaus
anatomijos muziejus.
9. Instituto personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, dalyvaujantys studijų procese nemažiau
0,25 etato krūviu, ir kiti darbuotojai
10. Instituto veiklai vadovauja, veikia jo vardu ir jam atstovauja Instituto vadovas, kurį iš
mokslininkų viešo konkurso būdu renka ir Rektoriaus teikimu tvirtina Senatas.
11. Instituto vadovas:
11.1. atsako už Instituto mokslo ir studijų rezultatus, turto valdymą ir naudojimą;
11.2. tarpininkauja Universiteto Rektoriui priimant ir atleidžiant Instituto darbuotojus;
11.3.siūlo Universiteto Rektoriui pasirašyti sutartis su kitomis institucijomis ir organizacijomis;
11.4. užtikrina saugias darbo sąlygas ir atsako už jas;
11.5. atsako už Instituto akademinę, finansinę ir ūkinę veiklas, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir
disponavimą juo;
11.6. teikia Instituto darbuotojų posėdžiui bei Medicinos fakulteto Tarybai svarstyti ir tvirtinti
perspektyvinius Instituto mokslinės ir pedagoginės veiklos planus ir Instituto veiklos ataskaitas.
12. Užtikrinant Instituto veiklos ir valdymo demokratinį principą, ne rečiau kaip kartą per tris
mėnesius šaukiamas Instituto dėstytojų bei mokslo darbuotojų posėdis. Į Instituto darbuotojų posėdį
gali būti kviečiami ir kiti darbuotojai. Neeilinis Instituto darbuotojų posėdis gali būti sušauktas tuo
atveju, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip pusė Instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų.
13. Instituto darbuotojų posėdyje svarstomi:
13.1. mokslinės ir pedagoginės veiklos planai, naujos bei atnaujintos studijų ar mokslo tyrimų
programos;
13.2. Instituto veiklos ataskaitos;
13.3. siūlymai dėl sutarčių sudarymo su kitomis mokslo ir studijų institucijomis;

13.4. dėstytojų ir mokslo darbuotojų metinio darbo krūvio vykdymas;
13.5. metinio mokos fondo ir kitų finansavimo šaltinių paskirstymas;
13.6.kiti svarbūs klausimai.
IV. INSTITUTO TURTAS IR LĖŠOS
14. Instituto turtą sudaro besijungiančių Universiteto padalinių materialinės ir techninės vertybės.
15. Instituto lėšas sudaro:
15.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
15.2. lėšos gautos iš Universiteto, Lietuvos, užsienio ir tarptautinių mokslo fondų bei organizacijų;
15.3. pajamos, gautos iš pedagoginės, mokslinės ir kitos veiklos bei teikiamų paslaugų;
15.4. lėšos gautos už dalyvavimą tarptautinėse mokslinėse programose.
16. Institutas turi savo subsąskaitą Universiteto biudžete biudžetinėmis ir nebiudžetinėms lėšoms.
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