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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.

3.

4.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau vadinama – Universitetas) rezidentūros
bazių vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) parengtas
vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1359 “Dėl gydytojų
rengimo” (Žin., 2003, Nr. 104-4667) ir jo pakeitimais, LR Vyriausybės 2003 m. spalio
31 d. nutarimu Nr. 1360 “Dėl gydytojų odontologų rengimo” (Žin., 2003, Nr. 104-4668)
ir jo pakeitimais, LR Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 206 “Dėl
veterinarinės medicinos rezidentūros nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 30-992)
patvirtintais medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros ir veterinarinės
medicinos rezidentūros nuostatais, ir LR švietimo ir mokslo ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-969/V-445 (Žin., 2004, Nr.
98-3661) “Dėl medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei veterinarinės
medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų ir rezidentūros bazių atrankos ir
vertinimo nuostatų patvirtinimo” patvirtintais rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos
nuostatais.
Rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisijos funkcijas Universitete vykdo
Universiteto Rezidentūros komitetas (toliau vadinama – Komitetas). Komitetas veikia
pagal Universitete patvirtintą Rezidentūros komiteto darbo reglamentą.
Medicinos rezidentūros ir odontologijos rezidentūros bazėms atrinkti Komiteto sudėtis
papildoma deleguotu (-ais) LR sveikatos apsaugos ministerijos atstovu (-ais).
Veterinarinės medicinos rezidentūros bazėms atrinkti Komisijos sudėtis papildoma
deleguotu (-ais) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovu (-ais). Į Komitetą
kviečiami profesinių asociacijų ar draugijų atstovai.
Apraše vartojamos sąvokos atitinka Universiteto statute, medicinos, odontologijos ir
veterinarinės medicinos rezidentūrų ir klinikinės medicinos praktikos reglamentuose
nustatytas sąvokas.
II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

5.

6.

Universiteto medicinos rezidentūros ir (arba) odontologijos rezidentūros bazėmis tapti
gali asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau vadinama – Įstaiga), atitinkančios
medicinos ir (ar) odontologijos rezidentūros programoje numatytus programos ar ciklo
(ciklų) vykdymo reikalavimus ir atrinktos Komiteto.
Universiteto veterinarinės medicinos rezidentūros bazėmis tapti gali veterinarinės
klinikos, laboratorijos, moksliniai centrai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
skyriai, gyvūninių žaliavų perdirbimo įmonės, maisto ir pašarų gamybos įmonės,
gyvulininkystės, paukštininkystės, žuvininkystės, bitininkystės ūkiai, kitos įstaigos,
kuriose vykdoma veterinarinė veikla (toliau vadinama – Įstaiga), atitinkančios
veterinarinės medicinos rezidentūros programoje numatytus programos ar ciklo (ciklų)
vykdymo reikalavimus ir atrinktos Komiteto.

7.

8.

9.

Įstaiga, siekianti tapti Universiteto rezidentūros baze, iki kalendorinių metų rugsėjo 1 d.
Universiteto Podiplominių studijų centrui pateikia paraišką vykdyti rezidentūros
programą ar ciklą (ciklus), nurodydama galimą rezidentūros vietų skaičių ir kitas studijų
vykdymo sąlygas.
Podiplominių studijų centras, gavęs šio Aprašo 6 punkte nurodytą Įstaigos paraišką, iki
kalendorinių metų spalio 1 d. pateikia Įstaigai atitinkamos rezidentūros programos
koordinatoriaus parengtą ir su Podiplominių studijų centru suderintą rezidentūros bazės
vertinimo anketą (toliau vadinama – anketa). Reikalavimai rezidentūros bazėms ir
rezidentūros bazių vertinimo anketos skelbiamos Universiteto tinklalapyje.
Pateikusi paraišką Įstaiga užpildo gautą anketą ir iki kalendorinių metų lapkričio 1 d.
pateikia ją Podiplominių studijų centrui. Kiekvienai rezidentūros programai ar ciklui
(ciklams), jei Įstaiga numato vykdyti tik rezidentūros programos dalį, vykdyti
pateikiama užpildyta atskira anketa.
III. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Klinikinės medicinos praktikos ir rezidentūros bazės vertinamos ir atrenkamos pagal
Įstaigų pateiktas užpildytas anketas.
11. Komitetas vienos užpildytos anketos vertinimui skiria ne mažiau kaip du ekspertus,
turinčius atitinkamą profesinę kvalifikaciją, kurie privalo patikrinti užpildytoje anketoje
pateiktus duomenis ir sąlygas bei pateikti išvadas Komitetui. Prieš pateikiant išvadas
Komitetui, rekomenduojama jas apsvarstyti atitinkamos Rezidentūros komisijos
posėdyje.
12. Komitetats turi teisę patikrinti Įstaigos užpildytoje anketoje pateiktus duomenis ar
sąlygas bei paprašyti Įstaigos papildomos informacijos.
13. Komitetas, išnagrinėjęs Įstaigų pateiktas užpildytas anketas bei atsižvelgęs į ekspertų
išvadas, iki kitų kalendorinių metų vasario 1 d. atrenka rezidentūros bazes ir nustato:
13.1.rezidentūros programos ciklą (ciklus), kurie gali būti atliekami rezidentūros bazėje;
13.2. maksimalų galinčių studijuoti rezidentų (studentų) skaičių;
13.3. laikotarpį, kuriam atrinkta rezidentūros bazė.
14. Komitetas apie savo sprendimą raštu informuoja paraiškos teikėją.
15. Įstaigos, kurios nesutinka su Komiteto priimtu sprendimu, gali skųsti šį sprendimą
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
16. Esant poreikiui, Podiplominių studijų centro dekano teikimu gali būti organizuojamas
papildomas (po vasario 1 d.) Įstaigų paraiškų tapti Universiteto rezidentūros bazėmis
vertinimas.
10.
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