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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
DĖSTYTOJŲ EDUKACINĖS KOMPETENCIJOS CENTRO
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.
2.

Dėstytojų edukacinės kompetencijos centras (toliau – DEKC) yra funkcinis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto padalinys.
DEKC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto Statutu, DEKC
nuostatais ir kitais teisės aktais.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. DEKC veiklos tikslas:
Vykdyti nuolatinį LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos, atitinkančios vyraujančias
pasaulines tendencijas, stebėjimą ir tobulinimą.
4. DEKC uždaviniai:
4.1. Dalyvauti įgyvendinant Universiteto dėstytojų ir kitų su studijų procesu susijusių darbuotojų
edukacinės kompetencijos plėtros strategiją;
4.2. Nustatyta tvarka teikti metodologinę ir metodinę pagalbą Universiteto dėstytojams ir
administracijai edukologijos klausimais;
4.3. Universitete, remiantis DEKC vadovo parengtu dėstytojų edukacinės kompetencijos plėtros planu,
kartu su studijų padaliniais rengti ir teikti edukacinės kompetencijos tobulinimo kursų ir seminarų
programas bei rekomendacijas;
4.4. Administruoti ir koordinuoti DEKC organizuojamus edukacinės kompetencijos tobulinimo kursus
ir tęstinius seminarus, Universitete nustatyta tvarka teikti dėstytojų edukacinės kompetencijos
tobulinimo pažymėjimus;
4.5. Kaupti ir platinti informaciją LSMU apie kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose organizuojamo
edukacinės kompetencijos tobulinimo galimybes; organizuojant dėstytojų edukacinės kompetencijos
tobulinimo kursus (seminarus) bendradarbiauti su kitomis aukštosiomis mokyklomis.
4.6. Dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose/programose, skirtuose dėstytojų ir
studentų edukacinei kompetencijai plėtoti.

III. TEISĖS IR PAREIGOS
5. DEKC teisės:
5.1. Dalyvauti veikloje, susijusioje su dėstytojų edukacinės kompetencijos vertinimu bei tobulinimu ir
studijų proceso organizavimu;
5.2. Gauti dokumentus, reikalingus DEKC tikslui ir uždaviniams įgyvendinti;

5.3. Universitete nustatyta tvarka organizuoti ir teikti tęstinio mokymo ir mokymosi paslaugas
edukologijos srityje kitų
Lietuvos aukštųjų mokyklų, rengiančių biomedicinos specialistus,
dėstytojams;
5.4. Teikti pasiūlymus dėl DEKC tretiesiems asmenims teikiamų paslaugų įkainių dydžių, kuriuos
tvirtina Universiteto Rektorius savo įsakymu.
6. DEKC pareigos:
6.1. Vykdyti LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programas;
6.2. Dalyvauti Universiteto studijų procese, teikiant Universiteto dėstytojams ir kitiems su studijų
procesu susijusiems darbuotojams profesionalią edukologų paramą (konsultavimą);
6.3. Užtikrinti DEKC dirbančių edukologijos specialistų profesinių gebėjimų atnaujinimą ir nuoseklią
kompetencijos plėtotę, svarbią DEK tikslams pasiekti;
6.4. Rengti ir teikti DEKC Tarybai svarstyti ir Rektoriui tvirtinti veiklos strategiją bei metinį veiklos
planą ir jo ataskaitą.
IV. STRUKTŪRA IR VALDYMAS
7. DEKC steigiamas funkciškai jungiant Universitete dirbančių edukologijos specialistų pajėgas,
Kalbų ir edukacijos katedros bazėje.
8. DEKC veiklą koordinuoja DEKC Taryba, kuriai vadovauja Universiteto Studijų reikalų
prorektorius.
9. DEKC Taryba:
9.1. DEKC Tarybą sudaro Fakultetų tarybų deleguoti asmenys, atsakingi už dėstytojų edukacinę
kompetenciją, Studijų centro atstovas, studentų atstovas, Kalbų ir edukacijos katedros atstovas.
9.2. Tarybos sudėtį penkeriems metams įsakymu tvirtina Universiteto Rektorius.
9.3. DEKC Taryba nutarimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;
esant reikalui, šaukiami neeiliniai posėdžiai.
9.4. Tarybos posėdžio nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos
narių, o nutarimai priimami atviru (tarybai nutarus, gali būti ir slaptu) balsavimu paprasta balsų
dauguma.
10. DEKC Tarybos funkcijos :
10.1. Formuoja DEKC veiklos strategiją;
10.2. Svarsto ir aprobuoja DEKC veiklą reglamentuojančius dokumentus;
10.3. Svarsto ir aprobuoja DEKC vadovo pateiktą veiklos metinį planą ir jo ataskaitą;
10.4. Vertina DEKC teikiamų paslaugų kokybę ir teikia siūlymus jai gerinti;
10.5. Svarsto ir aprobuoja siūlymus dėl DEKC nuostatų keitimo;
11. DEKC veiklai vadovauja, veikia jo vardu ir jam atstovauja DEKC vadovas, kurį penkeriems
metams įsakymu skiria Rektorius.
12. DEKC vadovas:
12. 1. Atsako už DEKC veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę;
12.2. Universitete nustatyta tvarka inicijuoja sutartis su kitomis institucijomis ir organizacijomis bei
fiziniais asmenimis;
12.3.Teikia DEKC Tarybai siūlymus dėl DEKC nuostatų keitimo;
13. DEKC darbuotojai:
13.1. LSMU edukologai.
13.2. Iš kitų aukštųjų mokyklų ir LSMU padalinių kviečiami specialistai.
13.3. Administracinis (pagalbinis) personalas.

V. CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

14. DEKC naudojasi Universiteto materialine baze.
15. DEKC lėšos – Universiteto biudžeto lėšos, naudojamos Universiteto dėstytojų kvalifikacijai kelti,
iš kitų aukštųjų mokyklų dėstytojų mokymo uždirbtos lėšos ir kiti šaltiniai.
16. Lėšos naudojamos:
- dėstytojų – seminarų vedėjų darbui apmokėti;
- administracinio (pagalbinio) personalo darbui apmokėti;
- įsigyti kanceliarinėms prekėms, reikalingoms metodinei medžiagai parengti;
- dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimams parengti,
- įsigyti technikai, reikalingai dėstytojų edukacinei kompetencijai tobulinti.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. DEKC nuostatai ir jų pakeitimai svarstomi DEKC Taryboje bei nustatyta tvarka tvirtinami
Universiteto Senate.

Parengė: LSMU studijų centro vadovė prof. R. Brunevičiūtė, DEKC vadovė E. Butrimė
Suderinta: LSMU juridinės tarnybos atstovas V. Kližentis

