PATVIRTINTA
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Senato 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.13-01
VETERINARINĖS MEDICINOS REZIDENTŪROS REGLAMENTAS
I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Ciklas – rezidentūros studijų programos praktinės dalies laikotarpis, kurio metu
rezidentas, padedamas rezidento vadovo, įgyja rezidentūros studijų programoje
numatytų praktinių įgūdţių ir patirties.
2. Dalykas – studijų vienetas, kuris savo turiniu ir apimtimi paprastai prilygsta vienai
disciplinai.
3. Rezidentūros studijų programa – tam tikros veterinarinės medicinos mokslo šakos
studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir
profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.
4. Rezidentūros bazė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau vadinama –
Universiteto) Veterinarijos akademijos klinikos arba kita įstaiga, LR sveikatos apsaugos
ministro ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, suderinta su Valstybine maisto
ir veterinarijos tarnyba, įgijusi teisę vykdyti rezidentūros programą ar jos dalį.
5. Rezidentūros koordinatorius – Universiteto Rektoriaus įsakymu paskirtas Universiteto
darbuotojas, koordinuojantis ir atsakantis uţ konkrečios rezidentūros studijų programos
vykdymą Universitete.
6. Rezidento vadovas – universiteto dėstytojas arba mokslininkas, turintis tokią
veterinarijos gydytojo specialisto kvalifikaciją, kuri atitinka rezidento siekiamą įgyti
kvalifikaciją, ne maţesnį kaip 5 metų darbo staţą pagal šią kvalifikaciją, dirbantis
rezidentūros bazėje ir vadovaujantis rezidento studijų profesinės veiklos praktikai bei
padedantis parengti baigiamąjį darbą.
7. Veterinarinės medicinos rezidentas (toliau vadinama – rezidentas) – veterinarijos
gydytojas, studijuojantis veterinarinės medicinos rezidentūroje.
8. Studijų kreditas - studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai
ir studentų darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų.
9. Rezidentūros komisija – komisija, kuri koordinuoja rezidentūros studijų eigą
katedrose, klinikose, institutuose, teikia rekomendacijas tolimesniam studijų tęsimui,
atidėjimui ar nutraukimui, svarsto ir teikia Universiteto rezidentūros komitetui siūlymus
dėl rezidento vadovo skyrimo ar pakeitimo, sprendţia rezidento priskyrimo konkrečiam
rezidento vadovui klausimą.
10. Rezidentūros komitetas – komitetas, kuris sprendţia bendruosius rezidentūros
klausimus Universitete, skiria rezidentų vadovus, vertina ir atrenka Universiteto
rezidentūros bazes, organizuoja ir vykdo priėmimą į rezidentūros studijų programas.
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II. BENDROJI DALIS
11. Reglamentas parengtas vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu (Ţin., 2009, Nr. 542140), LR Vyriausybės nutarimu „ Dėl veterinarinės medicinos rezidentūros
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004; Nr. 30-992) , LR švietimo ir mokslo ministro ir
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu “Dėl medicinos rezidentūros, odontologijos
rezidentūros bei veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų ir
rezidentūros bazių atrankos ir vertinimo nuostatų patvirtinimo (Ţin., 2004, Nr. 98-3661).
LR Vyriausybės nutarimu “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšų, skirtų
studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies
grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą tvarkos aprašo patvirtinimo” (Ţin.,
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2009, Nr. 120-5153), LR Vyriausybės nutarimu “Dėl asmens, studijuojančio valstybės
finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Ţin.,
2009, Nr. 121-5234).
12. Reglamentas nustato veterinarinės medicinos rezidentūros organizavimo ir vykdymo
tvarką Universitete ir rezidentūros bazėje.
13. Rezidentūros studijų forma – nuolatinės studijos, organizavimo būdas – dieninės
studijos. Rezidentūrą sudaro teorinė dalis ir rezidento profesinės veiklos praktika,
skirstomos į dalykų ciklus (toliau vadinama – ciklas), baigiamojo darbo parengimas ir
gynimas. Rezidentūros studijos vyksta pagal Studijų kokybes vertinimo centro
akredituotas ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas
rezidentūros studijų programas (toliau vadinama – rezidentūros programa).
14. Bendra rezidentūros studijų trukmė - 2 metai.
15. Bendriesiems rezidentūros klausimams spręsti Universitete sudaromas Rezidentūros
komitetas, kurio pirmininkas – Universiteto Prorektorius klinikinei medicinai,
pavaduotojas – Universiteto prorektorius veterinarijai, sekretorius - Podiplominių studijų
centro dekanas, nariai – Podiplominių studijų centro prodekanas, Medicinos,
Odontologijos, Veterinarinės medicinos fakultetų dekanai ir Rezidentų tarybos deleguoti
rezidentų atstovai.
15.1. Rezidentūros komitetas svarsto Rezidentūros komisijos teikiamas rezidentų vadovų
kandidatūras ir skiria rezidentų vadovus, svarsto įstaigų paraiškas vykdyti rezidentūros
programą (programas) ar ciklą (ciklus), kitus su rezidentūros studijų organizavimu
Universitete susijusius klausimus. Rezidentūros komitetas veikia pagal Universitete
patvirtintą Rezidentūros komiteto darbo reglamentą.
16. Universiteto Veterinarijos akademijoje sudaroma Rezidentūros komisija, kurios
pirmininkas – Universiteto prorektorius veterinarijai, pavaduotojas – Veterinarinės
medicinos fakulteto dekanas, nariai - klinikos (katedros) vadovai (vedėjai), rezidentūros
koordinatoriai, rezidentų vadovai ir Rezidentų tarybos deleguoti rezidentų atstovai.
16.1. Rezidentūros komisija koordinuoja rezidentūros studijų eigą klinikose (katedrose),
teikia rekomendacijas tolimesniam studijų tęsimui, atidėjimui ar nutraukimui, svarsto ir
teikia Universiteto rezidentūros komitetui siūlymus dėl rezidento vadovo skyrimo ar
pakeitimo, sprendţia rezidento priskyrimo konkrečiam rezidento vadovui klausimą.
Rezidentūros komisija veikia pagal Universitete patvirtintą Rezidentūros komisijos
darbo reglamentą.
17. Rezidentūra gali būti:
17.1. Pagrindinė – studijos, skirtos veterinarinės medicinos vientisąsias studijas baigusiam
veterinarijos gydytojui, siekiančiam įgyti veterinarinės medicinos praktikos rūšies
(specialybės) veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.
17.2. Papildomoji – studijos, skirtos veterinarijos gydytojui, įgijusiam veterinarinės
medicinos praktikos rūšies (specialybės) veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ir
siekiančiam papildomai įgyti kitą veterinarinės medicinos praktikos rūšies (specialybės)
veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. Papildomoji rezidentūra turi atitikti visus pagrindinės
rezidentūros reikalavimus, išskyrus praktinės dalies trukmę, kuri gali būti trumpesnė.
1II. REZIDENTŪROS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
18. Priėmimo į rezidentūrą pagal atitinkamas programas vietų skaičių numato LR švietimo
ir mokslo ministerija, kuriai siūlymus teikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,
suderinusi su Universitetu.
19. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki priėmimo į rezidentūrą pradţios Universitetas viename iš
pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių skelbia bendro pobūdţio informaciją apie
priėmimą į rezidentūros studijų programas. Tuo pat metu Universiteto tinklalapyje
skelbiama priėmimo į rezidentūrą tvarka, rezidentūros vietų skaičius, rezidentūros bazių,
2

kuriose numatoma vykdyti atitinkamas rezidentūros programas ar atskirus jų ciklus,
sąrašas, profesinės veiklos praktikos vietų skaičius rezidentūros bazėse. Universiteto
tinklalapyje taip pat skelbiama apie rezidentūros bazių galimybes aprūpinti
gyvenamuoju plotu, rezidentūros vadovų sąrašai, kita informacija.
20. Į rezidentūrą priima Rektorius Senato patvirtinta ir suderinta su LR švietimo ir mokslo
ministerija konkurso tvarka. Konkursinio balo sandara skelbiama Universiteto Studentų
priėmimo taisyklėse. Priėmimą organizuoja Rezidentūros komitetas. Rezidentūros
studijų pradţia – rugsėjo 1 d.
21. Į rezidentūrą priimami asmenys, įgiję veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir
turintys Lietuvos Respublikoje ar uţsienyje išduotą Lietuvoje teisės aktų nustatyta
tvarka pripaţintą aukštojo mokslo diplomą ir jo priedėlį.
22. Rezidentūros studijų ir profesinės veiklos praktikos turinys nustatomas rezidentūros
programoje, skirtoje atitinkamai veterinarijos gydytojo specialisto profesinei
kvalifikacijai įgyti.
23. Rezidentui profesinės veiklos praktikos metu vadovauja rezidento vadovas.
24. Rezidentai gali pasirinkti rezidentūros bazę rezidentūros studijų programos ciklams
atlikti iš Universiteto akredituotų rezidentūros bazių sąrašo.
24.1. Rezidentas, pasirinkęs rezidentūros bazę, tai suderina su rezidentūros koordinatoriumi,
klinikos (katedros), atsakingos uţ rezidentūros studijų programą, kurioje studijuoja
rezidentas, vadovu ir Prorektoriumi veterinarijai.
24.2. Rezidentūros koordinatorius parengia rezidento individualų rezidentūros studijų planą,
nurodant ciklo vykdymo vietą, suderintą su Prorektoriumi veterinarijai, ir pateikia
Podiplominių studijų centrui iki rugpjūčio 20 dienos.
24.3. Rezidento individualus rezidentūros studijų planas gali būti keičiamas atsiţvelgiant į
rezidentų pageidavimus dėl rezidentūros bazių kiekvienam sekančiam ketvirčiui..
Pakeistas ir suderintas su Prorektoriumi veterinarijai rezidento individualus rezidentūros
studijų planas sekančiam ketvirčiui pateikiamas Podiplominių studijų centrui ne vėliau
kaip iki einamojo ketvirčio trečio mėnesio 1 dienos.
24.4. Rezidentūros koordinatorius arba klinikos (katedros), atsakingos uţ rezidentūros studijų
programą, kurioje studijuoja rezidentas, vadovas raštu informuoja rezidentūros bazę apie
atvykstančius rezidentus, jų atliekamus rezidentūros studijų ciklus ir trukmę.
Rezidentūros bazė turi būti informuota iki einamojo ketvirčio trečio mėnesio 1 dienos.
24.5. Rezidentūros studijų ciklų, vykdomų skirtingose rezidentūros bazėse trukmė neturėtų
būti trumpesnė kaip 2 mėn. ir ilgesnė kaip 6 mėn. (atsiţvelgiant į rezidento vadovo
raštišką atsiliepimą apie rezidento individualiame rezidentūros studijų plane numatytų
ciklų vykdymo eigą, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 12 mėn.) kai rezidentūros bazė
keičiama laikinai. Šis punktas netaikomas, kai rezidentūros bazėje vykdoma visa
rezidentūros studijų programa.
25. Universitetas su rezidentais sudaro individualias studijų sutartis LR teisės aktų
nustatyta tvarka.
26. Universitetas su rezidentu ir rezidentūros baze, kurią pasirinko rezidentas, sudaro
praktinio mokymo sutartis LR teisės aktų nustatyta tvarka
27. Ciklo metu atlikto darbo apskaitai rezidentas pildo Universiteto nustatytos formos
dienyną. Rezidento įgytos teorinės ţinios ir praktiniai įgūdţiai bei gebėjimai vertinami
paţymiu dešimtbale vertinimo sistema.
28. Klausimus, susijusius su profesinės veiklos praktikos metu įgyta kvalifikacija ir
kompetencijos ribomis bei kitų įgaliojimų suteikimu, svarsto ir sprendimus priima
Rezidentūros komisija.
29. Rezidentūros programos dalis gali būti vykdoma ir kituose Lietuvos bei uţsienio šalių
universitetuose ar jų klinikinėse bazėse pagal Universiteto sudarytas dvišales sutartis,
pateikus Rektoriui prašymą, suderintą su rezidentūros koordinatoriumi, Prorektoriumi
veterinarijai, Tarptautinių ryšių ir studijų centro ir Podiplominių studijų centro dekanais.
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30. Vykdant rezidentūros programos dalį uţsienio valstybių universitetuose ar jų klinikinėse
bazėse, rezidentui paliekama valstybės parama (rezidento stipendija).
31. Rezidentūra Rektoriaus įsakymu gali būti laikinai nutraukta dėl karo tarnybos, nėštumo ir
gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui priţiūrėti, kol vaikui sueis treji
metai, ligos, pateikus prašymą Rektoriui, suderintą su rezidentūros koordinatoriumi,
Prorektoriumi veterinarijai ir Podiplominių studijų centro dekanu. Rezidentūros trukmė
dėl to negali būti sutrumpinta.
32. Rezidentūra gali būti laikinai nutraukta ir dėl kitų prieţasčių, pateikus motyvuotą
prašymą Rektoriui, suderintą su rezidentūros koordinatoriumi, Prorektoriumi veterinarijai
ir Podiplominių studijų centro dekanu. Šiuo atveju sprendimą apie rezidentūros
nutraukimą priima rektoratas Podiplominių studijų centro dekano Prorektoriaus
veterinarijai teikimu. Sprendimas įforminamas Rektoriaus įsakymu. Tokiais atvejais
rezidentui neuţtikrinama teisė studijuoti valstybės lėšomis, išskyrus tuos atvejus kai
rezidentūros nutraukimas yra susijęs su Universiteto strateginiais tikslais ir poreikiais.
Rezidentūros trukmė negali būti dėl to sutrumpinta.
33. Pasibaigus rezidentūros nutraukimo laikui, Rektoriaus įsakymu rezidentūra tęsiama,
pateikus rezidento prašymą Rektoriui, suderintą su rezidentūros koordinatoriumi,
Prorektoriumi veterinarijai ir Podiplominių studijų centro dekanu.
34. Rezidentai studijas bet kada gali nutraukti savo noru.
35. Rezidentas pašalinamas:
35.1. dėl nepaţangumo (neįvykdţius rezidentūros programoje numatytos teorinės ar
praktinės dalies ir/arba profesinės veiklos praktikos);
35.2. dėl nesąţiningumo studijų ir rezultatų vertinimo metu;
35.3. per penkiolika dienų nuo priėmimo į rezidentūrą be pateisinamos prieţasties nepradėjus
rezidentūros studijų;
35.4. per tris dienas nuo Rektoriaus įsakymu numatytos datos negrįţus po rezidentūros
atnaujinimo;
35.5. šiurkščiai paţeidus Universiteto statutą, Universiteto vidaus tvarką, rezidentūros bazės
vidaus tvarką ar veterinarijos gydytojo profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
36. Rezidento šalinimo klausimą svarsto ir sprendimą priima rektoratas Podiplominių studijų
centro dekano teikimu. Sprendimas įforminamas Rektoriaus įsakymu.
37. Įvykdęs rezidentūros programą rezidentas gina baigiamąjį darbą, kurį paţymiu dešimties
balų sistema vertina Kvalifikacijos komisija.
38. Kiekvienai rezidentūros studijų programai sudaroma ne maţiau kaip penkių narių
Kvalifikacijos komisija. Po vieną narį deleguoja Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija ir Rezidentų taryba. Kvalifikacijos
komisijų sudėtis, suderinta su Prorektoriumi veterinarijai, Podiplominių studijų centro
dekano teikimu tvirtinama Rektoriaus įsakymu.
39. Asmeniui, apginusiam baigiamąjį darbą išduodamas paţymėjimas, nurodantis suteiktą
veterinarijos gydytojo specialisto kvalifikaciją.
40. Paţymėjimą pasirašo Kvalifikacijos komisijos pirmininkas ir Rektorius arba jo įgaliotas
asmuo, išduoda Universitetas.
41. Asmeniui, neapgynusiam baigiamojo darbo, rezidentūra yra nutraukiama, o pakartotina
teisė ginti baigiamąjį darbą suteikiama ne anksčiau kaip po metų.
42. Rezidentams, neįvykdţiusiems visos programos, Rektoriaus įsakymu gali būti suteikiama
galimybė pratęsti rezidentūros studijas iki vienerių metų, pateikus prašymą Rektoriui,
suderintą su rezidentūros koordinatoriumi, Prorektoriumi veterinarijai ir Podiplominių
studijų centro dekanu. Uţ pratęstą rezidentūros laikotarpį rezidentas moka savo lėšomis..
43. Rezidentūros studijų finansavimo šaltinis arba rezidentūros studijų programa keičiami tik
konkurso būdu per rezidentų priėmimą į rezidentūros studijų programas.
44. Rezidentas, pakeitęs finansavimo šaltinį arba vieną rezidentūros studijų programą kita
arba studijuojantis papildomojoje rezidentūroje, gali teikti prašymą Rektoriui, suderintą
4

su rezidentūros koordinatoriumi ir Prorektoriumi veterinarijai, uţskaityti rezidentūros
studijų programos ciklus, įvykdytus studijuojant ankstesnėje rezidentūros studijų
programoje. Šiuo atveju Rektoriaus įsakymu sudaroma Rezidentūros studijų rezultatų
įskaitymo komisija iš ne maţiau kaip 3 narių, kurios pirmininkas – rezidentūros
koordinatorius. Rezidentūros studijų rezultatų įskaitymo komisija savo darbe vadovaujasi
Universiteto Studijų rezultatų įskaitymo tvarka.
IV. REZIDENTŪROS KOORDINATORIAUS, REZIDENTO VADOVO
FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
45. Atskirų specialybių rezidentūros studijas koordinuoja, organizuoja ir uţ jų eigą atsako
rezidentūros koordinatorius – suderinus su klinikos (katedros), atsakingos uţ
rezidentūros studijų programą, vadovu ir Prorektoriumi veterinarijai, Podiplominių
studijų centro dekano teikimu, Rektoriaus įsakymu paskirtas Universiteto darbuotojas.
Rezidentūros koordinatoriai skiriami kiekvienos specialybės rezidentūros programai.
46. Rezidentūros koordinatorius:
46.1. siūlo rezidentų vadovų kandidatūras Rezidentūros komisijai;
46.2.sudaro ir tvirtina rezidentų individualius studijų ir profesinės veiklos praktikos planus
pagal rezidentūros programą;
46.3.tvirtina rezidentų baigiamųjų darbų temas ir teikia Rezidentūros komisijai baigiamojo
darbo vadovo, kuriuo gali būti vienas iš rezidentūros programos ciklų vadovų (toliau
vadinama – baigiamojo darbo vadovas), kandidatūrą;
46.4.kontroliuoja rezidentų individualių darbų ir studijų planų vykdymą.
47. Rezidento vadovu skiriamas universiteto dėstytojas arba mokslininkas, turintis tokią
veterinarijos gydytojo specialisto kvalifikaciją, kuri atitinka rezidento siekiamą įgyti
kvalifikaciją, ne maţesnį kaip 5 metų darbo staţą pagal šią kvalifikaciją ir dirbantis
rezidentūros bazėje.
48. Rezidento vadovas:
48.1. vadovauja rezidentui per atitinkamą ciklą;
48.2. sudaro rezidentui sąlygas įgyti teorinių ţinių ir praktinių įgūdţių;
48.3 atsiţvelgdamas į rezidento įgytas ţinias, praktinius įgūdţius ir gebėjimus, derina
rezidento darbus ir veiksmus, kad jie atitiktų rezidentūros programą;
48.4. informuoja rezidentūros koordinatorių apie rezidentūros eigą, rezidento padarytus
veterinarinės medicinos etikos paţeidimus;
48.5. teisės aktų nustatyta tvarka atsako uţ pavedimą rezidentui savarankiškai atlikti darbus
ir veiksmus teikiant veterinarines paslaugas;
49. Rezidento vadovas neatsako uţ ţalą, padarytą rezidento veika, jei ji nebuvo suderinta su
vadovu.
50. Rezidento vadovas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip keturiems rezidentams.
51. Rezidentui budint rezidentūros bazėje, rezidento vadovo pareigas vykdo budintysis
veterinarijos gydytojas.
52. Rezidento vadovui laikinai išvykus ar dėl kitų prieţasčių negalint atlikti jam priskiriamų
pareigų, rezidentūros koordinatoriaus teikimu Rezidentūros komisijos protokoliniu
sprendimu rezidentui turi būti laikinai paskirtas kitas rezidentūros vadovas.
V. REZIDENTŪROS BAZĖ
53. Įstaiga turi iniciatyvos teisę nustatyta tvarka kreiptis į Universitetą su prašymu įvertinti ją
atitinkamai rezidentūros programos profesinės veiklos praktikai atlikti.
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54. Rezidentūros bazė turi atitikti Universiteto nustatytus atitinkamos rezidentūros
programos ar jos dalies vykdymo reikalavimus, nurodytus rezidentūros studijų
programoje, ir sudaryti rezidentui sąlygas įgyti praktinių įgūdţių.
55. Rezidentūros bazės vadovas privalo sudaryti rezidentui sąlygas vykdyti rezidentūros
programą.
56. Rezidentūros bazės vadovas ar jo įgaliotas asmuo rezidentui, baigusiam numatytą
rezidentūros programos dalį, išduoda Universiteto nustatytos formos paţymą,
patvirtinančią praktinių įgūdţių įgijimą per ciklą.
57. Rezidentūros studijų pradţioje, pagal praktinio mokymo sutartį, rezidentai turi būti
supaţindinami su darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos saugos instrukcijų
reikalavimais bei darbą rezidentūros bazėje reglamentuojančiais dokumentais.
58. Mokydamasis rezidentūros bazėje, rezidentas dalyvauja visoje bazės padalinio, kuriame
vyksta studijos, moksliniai, klinikiniai tyrimai ir paslaugos veikloje, įskaitant ir
budėjimus, visą profesinę veiklą skiria praktikai ir teorijai po tiek valandų per darbo
savaitę, kiek nustatyta teisės aktuose.
VII. REZIDENTO TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
59. Rezidento teises, pareigas ir atsakomybę nustato LR Vyriausybės patvirtinti
Veterinarinės medicinos rezidentūros nuostatai ir šis reglamentas bei kiti teisės aktai.
60. Rezidento teisės:
60.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gauti valstybės paramą;
60.2. įgijęs būtinų ţinių, praktinių įgūdţių ir gebėjimų, atlikti tam tikrus darbus ir veiksmus
teikiant veterinarines paslaugas tik gavęs rezidento vadovo suderinimą raštu;
60.3. raštu atsisakyti vykdyti rezidento vadovo pavedimus, jeigu neturi pakankamai ţinių,
praktinių įgūdţių ir gebėjimų, tačiau tai rezidento neatleidţia nuo rezidentūros
programos vykdymo;
60.4. tobulinti savo kvalifikaciją dalyvaujant specialybės draugijų, respublikinėse ir
tarptautinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose;
60.5. baigus rezidentūros programą, ginti baigiamąjį darbą.
61. Rezidento pareigos:
61.1. laikytis Universiteto ir rezidentūros bazės vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos gydytojo profesinę veiklą;
61.2. laikytis veterinarinės medicinos etikos principų;
61.3. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti dokumentus;
61.4. vykdyti rezidentūros programą;
61.5. atlikto darbo apskaitai pildyti Universiteto nustatytos formos dienyną;
61.6. parengti ir apginti rezidentūros baigiamąjį darbą, numatytą rezidentūros programoje.
62. Rezidentas turi budėti pagal rezidentūros studijų programos ir rezidentūros bazės
poreikius. Budėjimams naktį, savaitgaliais ir švenčių dienomis skirtos valandos, be
rezidento raštiško sutikimo, negali viršyti 50 procentų profesinės veiklos praktikai skirto
laiko. Nėščiosioms ir auginantiems vaikus iki 3 m. amţiaus naktiniai budėjimai (joms
prašant) keičiami į dieninius. Rezidento raštišku sutikimu budėjimų valandos gali būti
neribojamos.
63. Rezidentas teisės aktų nustatyta tvarka atsako uţ veikas, kuriomis padaroma ţala teikiant
veterinarines paslaugas, jeigu nebuvo suderinta su rezidento vadovu, kaip numatyta 60.2
punkte.
VIII. BAIGIAMOJO DARBO REIKALAVIMAI, JO GYNIMO IR VERTINIMO
TVARKA
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64. Baigiamasis darbas turi turėti praktinio ir mokslinio darbo elementų. Baigiamojo darbo
medţiaga yra jo paties atliktų tyrimų ar atvejų, ekspertizių arba eksperimentų medţiaga.
Medţiagą baigiamajam darbui rezidentas renka savarankiško darbo ir praktinio
uţsiėmimo metu rezidentūros bazėse.
65. Baigiamajame darbe rezidentas privalo: atskleisti savo gebėjimą analizuoti literatūrą ir
tyrimų medţiagą ir ją pateikti bei aprašyti, taikyti studijuotus metodus, mokslinio tyrimo
principus; analizuoti, pateikti savarankiškas įţvalgas ir idėjas; praktiškai taikyti turimas
ţinias. Darbo pabaigoje turi būti parodytas mokėjimas įvertinti išdėstytą medţiagą;
savarankiškai formuluoti išvadas bei rekomendacijas; sudaryti literatūros, kuria
vadovavosi arba citavo, sąrašą; darbą įforminti pagal patvirtintus baigiamųjų darbų
rengimo nurodymus.
66. Baigiamasis darbas ginamas Kvalifikacijos komisijos posėdyje.
67. Kvalifikacijos komisijos pirmininko paskirtas recenzentas pateikia atsiliepimą apie
baigiamąjį darbą Kvalifikacijos komisijos pirmininkui. Su atsiliepimu rezidentas turi būti
supaţindintas ne vėliau kaip trys dienos prieš viešą darbo gynimą.
68. Kvalifikacijos komisijos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne maţiau kaip 2/3
komisijos narių. Posėdţiui vadovauja Kvalifikacijos komisijos pirmininkas. Posėdţio
metu priimti sprendimai protokoluojami. Kvalifikacijos komisijos posėdţio protokolą
pasirašo visi Posėdyje dalyvavę Kvalifikacijos komisijos nariai. Protokole nurodomi
sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Kvalifikacijos komisijos nario
atskiroji nuomonė (jei ji buvo pareikšta). Protokolą rašo Kvalifikacijos komisijos
sekretorius, o jam nedalyvaujant, Kvalifikacijos komisijos pirmininko laikinai paskirtas
vienas iš Kvalifikacijos komisijos narių. Protokolai saugomi Podiplominių studijų centre
Universiteto nustatyta tvarka.
69. Gynimo metu rezidentas trumpai pristato baigiamąjį darbą – tyrimo problemą, tikslą,
apibūdina taikytus tyrimo metodus, gautus rezultatus (pristatymas gali trukti iki 15
minučių). Po pristatymo, Kvalifikacijos komisijos pirmininkas perskaito atsiliepimą apie
ginamą darbą. Rezidentas atsako į recenzento pastabas, Kvalifikacijos komisijos narių
klausimus. Kvalifikacijos komisijos pirmininkas teikia darbo saugojimo elektroninėse
laikmenose rekomendacijas.
72. Kvalifikacijos komisijos nariai turi įvertinti baigiamojo darbo temos, sprendţiamų
uţdavinių ir darbe naudojamų metodų suderinamumą, gautų rezultatų patikimumą,
aktualumą ir originalumą, uţduotyje formuluojamų reikalavimų įvykdymą, medţiagos
pateikimo aiškumą ir logiškumą ir santykį su ţinomais darbais, išvadų aiškumą ir
pagrįstumą, ţodinio pristatymo kokybę, gebėjimą pagrįsti daromas išvadas ir tinkamai
atsakyti į pateikiamus klausimus. Kvalifikacijos komisijos nariai privalo atsiţvelgti į
recenzento, argumentuotą baigiamojo darbo vadovo vertinimą, argumentuoti savo
siūlomą įvertinimą.
73. Baigiamuosius darbus ir jų gynimą paţymiu dešimties balų sistema vertina visi
Kvalifikacijos komisijos nariai, išskyrus Rezidentų tarybos atstovą. Kiekvienas narys
pateikia galutinį įvertinimo balą. Baigiamojo darbo įvertinimas yra Kvalifikacijos
komisijos narių skirtų balų aritmetinis vidurkis. Baigiamojo darbo įvertinimo paţymys
įrašomas į protokolą.
74. Baigiamojo darbo vadovas privalo dalyvauti Kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Nedalyvauti viešame Kvalifikacijos komisijos posėdyje baigiamojo darbo vadovas gali
tik išimtinais atvejais, apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki
baigiamojo darbo gynimo dienos) informavęs Kvalifikacijos komisijos pirmininką ir
pateikęs atsiliepimą apie darbą raštu. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimą perskaito
Kvalifikacijos komisijos pirmininkas.
75. Jei rezidentas yra parengęs baigiamąjį darbą ir gavęs teigiamą recenzento atsiliepimą,
tačiau dėl pateisinamų prieţasčių negali atvykti į Kvalifikacijos komisijos posėdį, jam
Rektoriaus įsakymu gali būti suteikiama galimybė darbą ginti kitame Posėdyje, pateikus
7

motyvuotą prašymą Rektoriui, suderintą su Prorektoriumi veterinarijai ir Podiplominių
studijų centro dekanu.
76. Jeigu Kvalifikacijos komisijos posėdţio metu nustatoma, kad rezidentas yra paţeidęs
reikalavimą savarankiškai atlikti baigiamąjį darbą, taip pat rezidentui neatvykus į
Kvalifikacijos komisijos posėdį be pateisinamos prieţasties, rezidentui baigiamasis
darbas grąţinamas, rezidentūra nutraukiama, o pakartotina teisė ginti baigiamąjį darbą
suteikiama ne anksčiau kaip po metų.
77. Rezidentas apie baigiamojo darbo įvertinimą paţymiu informuojamas Kvalifikacijos
komisijos posėdţio pabaigoje. Kitais, su baigiamojo darbo gynimu, įvertinimu susijusiais
klausimais rezidentui informaciją ţodţiu suteikia Kvalifikacijos komisijos pirmininkas.
Kvalifikacijos komisijos pirmininkas rezidentą informuoja tik apie Kvalifikacijos
komisijos sprendimus (informacija apie atskirų komisijos narių nuomonę, diskusijas
neteikiama).
78. Rezidentas gali nesutikti su baigiamojo darbo įvertinimu ir pateikti motyvuotą apeliaciją
Rektoriui per tris darbo dienas nuo Kvalifikacijos komisijos posėdţio. Apeliacijas
nagrinėja Apeliacinė komisija, kurios sudėtis Podiplominių studijų dekano teikimu
suderinus su Prorektoriumi veterinarijai tvirtinama Rektoriaus įsakymu.
IX. KVALIFIKACIJOS KOMISIJOS DARBO NUOSTATAI
79. Kvalifikacijos komisija sudaroma kiekvienai rezidentūros studijų programai.
80. Kvalifikacijos komisijos pirminkas yra rezidentūros koordinatorius.
81. Kvalifikacijos komisijos nariai yra prorektorius veterinarijai, Veterinarinės medicinos
fakulteto dekanas, rezidentų vadovai, deleguoti Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos ir Rezidentų tarybos atstovai.
82. Kvalifikacijos komisija:
82.1.skiria recenzentus rezidentų baigiamųjų darbų vertinimui;
82.2.vertina rezidento baigiamąjį darbą;
82.3. priima sprendimą dėl veterinarijos gydytojo specialisto kvalifikacijos suteikimo ir
rezidentūros paţymėjimo išdavimo.
82.4.priima sprendimą dėl gynimo atidėjimo.
83. Kvalifikacijos komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visos
Kvalifikacijos komisijos narių.
84. Kvalifikacijos komisijos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių
Kvalifikacijos komisijos narių balsų dauguma.
85. Jei balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, galutinis sprendimas priimamas uţ kurį
balsavo pirmininkas.
86. Posėdţio metu priimti sprendimai protokoluojami. Kvalifikacijos komisijos posėdţio
protokolą pasirašo visi Posėdyje dalyvavę Kvalifikacijos komisijos nariai. Protokole
nurodomi sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Kvalifikacijos
komisijos nario atskiroji nuomonė (jei ji buvo pareikšta). Protokolą rašo Komisijos
sekretorius, o jam nedalyvaujant, Kvalifikacijos komisijos pirmininko laikinai paskirtas
vienas iš Kvalifikacijos komisijos narių. Protokolai saugomi Podiplominių studijų centre
Universiteto nustatyta tvarka.
X. REZIDENTŪROS FINANSAVIMAS
87. Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis rezidentas gauna valstybės paramą rezidento stipendiją.
88. Valstybės finansuojamose rezidentūros vietose studijavę asmenys, pašalinti iš
Universiteto arba savo noru nutraukę studijas (išskyrus tuos atvejus, kai studijos
nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį pusmetį) Vyriausybės nustatyta tvarka
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privalo į valstybės biudţetą grąţinti studijų kainai valstybės finansuojamose studijų
vietose apmokėti skirtas lėšas.
89. 88 punktas netaikomas, jeigu:
89.1.asmuo rezidentūros metus baigė individualiame rezidentūros studijų plane nustatytu
laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki naujų
rezidentūros metų pradţios raštu praneša apie studijų nutraukimą pateikdami prašymą
Rektoriui, suderintą su Prorektoriumi veterinarijai ir Podiplominių studijų centro
dekanu.
89.2.asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripaţintas neįgaliu ir pateikia paţymą apie jo
neįgalumą;
89.3.asmuo miršta.
90. Rezidentūros išlaidos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto
asignavimų, skiriamų Universitetui.
_____________________________________
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