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PATVIRTINTA
LSMU Senato
2011 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 5-06
ĮREGISTRUOTA
_Podiplominių studijų centras_________
(Registracijos vieta)

_________________________________
(Atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė ir parašas)

_________________________________
(Registracijos data ir numeris)

MEDICINOS REZIDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS
20____ m. ___________________d.
Kaunas
__Lietuvos sveikatos mokslų universitetas_______________________________ (toliau – Universitetas),
(universiteto pavadinimas)

atstovaujamas ________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal _Universiteto satutą______________________________________________________,
_____________________________________________________________ (toliau – Rezidentūros bazė),
(rezidentūros bazės, priimančios atlikti profesinės veiklos praktiką, pavadinimas)

atstovaujama
____________________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal_______________________________________________________________________,
bei rezidentas_________________________________________________________________________
(rezidentūros programos pavadinimas, metai, studento vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo metai)
____________________________________________________________________________________,
(rezidento nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši sutartis sudaroma visam profesinės veiklos praktikos Rezidentūros bazėje (toliau – praktika)
laikotarpiui.
2. Rezidentas atlieka praktiką pagal rezidentūros studijų programą. Vadovaujantis rezidentūros studijų
programa šioje sutartyje nurodoma:
2.1. praktikos tikslas – _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.2. uždaviniai – ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.3. praktikos trukmė (mėnesiais, dienomis arba valandomis) ir jos atlikimo laikas, nurodant
praktikos pradžią, pabaigą, – _________________________________
______
2.4. kitos praktikos atlikimo sąlygos ir tvarka – ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
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II. UNIVERSITETO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Universitetas įsipareigoja:
3.1. užtikrinti rezidento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą;
3.2. kontroliuoti rezidento praktikos eigą ir prireikus kartu su Rezidentūros bazės atsakingais
darbuotojais operatyviai spręsti iškilusias problemas, suteikiant rezidentui reikalingą pagalbą;
3.3. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki praktikos pradžios suderinti su Rezidentūros baze siunčiamų
rezidentų praktikos atlikimo užduotis;
3.4. pateikti Rezidentūros bazei siunčiamų atlikti praktiką rezidentų gyvenimo aprašymus (CV);
3.5. skirti rezidento vadovą – Universiteto dėstytoją – sveikatos priežiūros specialistą, dirbantį
rezidentūros bazėje;
3.6.papildomi Universiteto įsipareigojimai – ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Universitetas turi teisę atšaukti rezidentą iš praktikos, jeigu:
4.1. Rezidentūros bazė rezidento praktikai nesuteikia praktikos atlikimo vietos pagal rezidentūros
studijų programą;
4.2. rezidentas padaro praktikos drausmės pažeidimus;
4.3. rezidentas yra naudojamas vien tik nekvalifikuotam darbui atlikti;
4.4. neužtikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.
III. REZIDENTŪROS BAZĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Rezidentūros bazė įsipareigoja:
5.1. suteikti rezidentui praktinio mokymo vietą jį įdarbinant 1 pareigybės darbo krūviu pagal
terminuotą darbo sutartį Rezidentūros bazėje_________________________________________________
(praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas)
_____________________________________________________________________________________________

aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šių užduočių vykdymui reikiama dokumentacija, neatitraukti
rezidento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;
5.2. skirti rezidento vadovą - Universiteto dėstytoją – sveikatos priežiūros specialistą, dirbantį
Rezidentūros bazėje ir turintį ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą pagal profesinę kvalifikaciją;
5.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus;
5.4. vadovaujantis Rezidentūros bazėje veikiančiais nuostatais, užtikrinti rezidentui darbuotojų saugos
ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; esant reikalui, aprūpinti rezidentą praktikai
atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu sutarties šalys šioje
sutartyje nesusitaria kitaip;
5.5. vykdyti rezidento praktikos apskaitą; pasibaigus praktikai pateikti charakteristiką bei praktikos
įvertinimą;
5.6. informuoti Universitetą apie praktikos drausmės pažeidimus, rezidento neatvykimą į praktiką;
5.7. papildomi Rezidentūros bazės įsipareigojimai – ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
IV. REZIDENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
6. Rezidentas įsipareigoja:
6.1. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; neatvykus į praktiką Rezidentūros bazėje, nedelsiant
pranešti apie tai rezidentūros vadovui, nurodant priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;
7.2. laikytis Rezidentūros bazės nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių, laikyti paslaptyje
Rezidentūros bazės komercines ir kitas paslaptis, jei praktikos metu gaus slaptų ar nepageidaujamų
platinti duomenų bei techninių dokumentų;
7.3. tausoti Rezidentūros bazės turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
7.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;
7.5. parengti praktikos ataskaitą;
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7.6. papildomi rezidento įsipareigojimai – laikytis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymo ir jo pakeitimų reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos apie
pacientus, kurią sužinos praktikos metu;
_________________________________________________________________________________.
8. Rezidentas turi teisę:
8.1. gauti iš Universiteto praktikos programą bei visą informaciją, susijusią su praktikos atlikimu;
8.2. gauti iš Rezidentūros bazės praktikos užduotį (užduotis), darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitas
praktikos atlikimui reikalingas priemones.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama
šios sutarties dalis.
10. Ši sutartis gali būti nutraukiama:
10.1. jei rezidentas pašalinamas iš Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka;
10.2. jei rezidentas šiurkščiai pažeidžia Rezidentūros bazės nuostatus (įstatus) ir darbo tvarkos
taisykles;
10.3. šalių susitarimu.
11. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 14
dienų.
12. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Ši sutartis įsigalioja nuo 20___ m. ____________ dienos ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų
kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
14. Ši sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai
sutarties šaliai.
ŠALIŲ REKVIZITAI
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas-c,
tel. (8-37) 327200, faks. (8-37) 220733, el.p. rektoratas@lsmuni.lt
Papildomai nurodoma – rezidentūros vadovo vardas, pavardė, telefono numeris
____________________________________________________________________________________
Rezidentūros bazė:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Papildomai nurodoma – rezidentūros vadovo vardas, pavardė, telefono numeris
_____________________________________________________________________________________
Rezidentas:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Papildomai nurodoma – rezidento telefono numeris:___________________________________________
ŠALIŲ PARAŠAI

____________________________ ________________________ ______________________________
(Universitetas)

(Rezidentūros bazė

(rezidentas)

