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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, susipažinęs su LR Seimo narių darbo grupės
parengtu Mokslo ir studijų įstatymo 7, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 44, 47, 48, 51, 55, 57, 69, 70, 71, 75,
95 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu (XIP-4187) ir įvertinęs LSMU veiklą taikant
Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140), n u t a r i a :
1. p a r e i k š t i šią nuomonę:
1.1 universitetui, jo veiklai, konkurencingumui, pažangai ir įvaizdžiui svarbu būti atviru
visuomenei, to pasiekiant į valdymo organus įtraukiant visuomenės atstovus, suinteresuotus sėkminga
universiteto veikla ir jo tikslų bei misijos įgyvendinimu (pavyzdžiui, universiteto mecenatų, socialinių
partnerių, alumnų organizacijų atstovus).
1.2. Svarbiausi universiteto gyvenimui sprendimai turėtų būti priimami kolegialiai, derinant
universiteto valdymo organų (Senato, Tarybos, Rektoriaus) valią. Siekiant, kad sprendimų priėmimo
procedūros būtų efektyvios, o atsakomybės ir pareigos – aiškios, įstatymo
formuluotės,
reglamentuojančios valdymo organų veiklą turėtų būti formuluojamos griežtai laikantis teisinio aiškumo
(tikrumo) principo, reikalaujančio aiškiai apibrėžti subjektų teises, pareigas ir atsakomybę.
1.3. Ilgalaikių tikslų, Universiteto misijos įgyvendinimui ir studijų kokybės užtikrinimui esminę
reikšmę turi teisinio reguliavimo, nustatančio Universiteto valdymo modelį, valdymo organų formavimą,
jų teises, pareigas ir atsakomybę, Universiteto finansavimą stabilumas.
1.4. Universiteto konkurencingumo didinimui tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu yra
labai svarbu skatinti objektyvią akademinę konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų, o tam esminę reikšmę
turi jaunosios kartos motyvacija rinktis studijas aukštosiose mokyklose, užtikrinančiose aukščiausią
studijų kokybę. Studijų finansavimo modelis tiesiogiai įtakoja šiuos procesus.
1.5. Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų rotacijos principas
pripažintinas vienu iš svarbių veiksnių, jaunajai kartai siekiant išsilavinimo pasirinktoje srityje.
1.6. Įstatyme tikslinga įtvirtinti Rektorių konferenciją kaip ekspertinę instituciją, su kuria Švietimo
ir mokslo ministerija turi keistis informacija bei kurios nuomonę ši ministerija privalėtų įvertinti ar
atsižvelgti, svarstydama klausimus, tiesiogiai įtakojančius valstybines aukštąsias mokyklas.
2. p a v e s t i universiteto Rektoriui šią nuomonę išsakyti įvairiose Mokslo ir studijų įstatymo
pataisų svarstymo etapuose.
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