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Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37
punkto 1 papunkčiu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato darbo reglamento 19.2 punktu,
LSMU senatas n u t a r i a p a t i k s l i n t i Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros
studijų reglamentą (toliau – Reglamentas):
1. Pakeisti Reglamento 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Bendra doktorantūros studijų apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų, kuriuos sudaro ne
mažiau kaip keturi dalykai, apimantys perkeliamųjų, specialybės ir mokslinių gebėjimų ugdymą.
Asmenims, įstojusiems į doktorantūrą iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – ne mažiau kaip 20 kreditų. “
2. Pakeisti Reglamento 24.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24.1. kasmet iki einamųjų metų gegužės 15 d. doktorantūros komitetas svarsto ir įvertina, ar
naujos Universiteto akademinių padalinių pateiktos doktorantūros studijų dalykų programos
sudarytos pagal joms keliamus reikalavimus:
a) programos pavadinimas, mokslo sritis, mokslo kryptis, apimtis (valandos, kreditai);
b) paskaitos (nurodyti paskaitų tematiką ir apimtis) ir / ar seminarai ar pratybos (nurodyti jų
turinį ir apimtį valandomis);
c) savarankiškas darbas (ne mažiau kaip 50 proc. viso laiko);
d) rekomenduotina literatūra.
Kiekvieną doktorantūros studijų dalyko programos aprašą pasirašo padalinio, rengusio
programą, vadovas ir atsakingas koordinatorius. Taip pat nurodomi programos dėstytojai ar
mokslininkai (vardas, pavardė, mokslo laipsnis ir / ar pedagoginis vardas), kurie turi turėti ne žemesnį
nei daktaro mokslo laipsnį.
Svarstydamas naujos doktorantūros dalyko programos atitiktį jai keliamiems reikalavimams,
doktorantūros komitetas atlieka studijų dalyko programos ekspertizę, remdamasis ją recenzavusių
mokslininkų išvadomis bei paskirto doktorantūros komiteto nario vertinimais. Priėmus sprendimą,

kad dalyko programa atitinka jai keliamus reikalavimus, ji teikiama svarstyti Senato Mokslo ir studijų
komisijai, kuri teikia išvadas Senatui.“
3. Pakeisti Reglamento 154 punktą ir jį išdėstyti taip:
„154. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslininkai doktorantūros proceso dalyviai – turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu
Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų
pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) patvirtinto aprašo 8.2 punkte
nustatytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas ir
per pastaruosius 5 metus būti paskelbus ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo
leidiniuose. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi atitikti Lietuvos mokslo
tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo
ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.
60-2882) patvirtinto aprašo 4.2 punkte nustatytus reikalavimus.“
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