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Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231;
2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 p. 1 pp., siekdamas efektyviau
reglamentuoti rezidentūros studijų procesą ir atnaujinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
rezidentūros studijų reglamentą (toliau – Reglamentas), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senatas n u t a r i a :
1. P a k e i s t i Reglamento III skyriaus 20.4 punktą ir išdėstyti jį taip:
20.4

Spręsti rezidento paskyrimo konkrečiam rezidento vadovui klausimą,

įskaitant rezidento vadovo pakeitimą.
2. P a k e i s t i XII skyriaus antrojo skirsnio 92 punktą ir išdėstyti jį taip:
92. Rezidento vadovas:
92.1 vadovauja rezidentui per atitinkamą darbo ciklą ir / ar ciklus;
92.3 informuoja rezidentūros koordinatorių apie rezidentūros eigą, rezidento
padarytus medicinos, odontologijos, veterinarinės medicinos etikos pažeidimus, o
už savo funkcijų įgyvendinimą yra atsakingas padalinio, organizuojančio
rezidentūros studijas, vadovui;
3. P a k e i s t i 95 punktą ir išdėstyti jį taip:
95. Rezidento vadovas keičiamas rezidentūros koordinatoriaus teikimu ir
Rezidentūros komisijos protokoliniu sprendimu:
95.1 rezidento vadovui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint atlikti jam
paskiriamų pareigų, rezidentui turi būti laikinai paskirtas kitas rezidento
vadovas;

95.2 rezidentūros koordinatoriui pateikus motyvuotą raštišką rezidento prašymą
pakeisti rezidento vadovą, per 7 dienas rezidentūros komisija apsvarsto prašymą
ir priima sprendimą dėl rezidento vadovo keitimo.
4. P a p i l d y t i 97 punktą 97.7 papunkčiu:
97.7. dėl studijų kokybės garantavimo ar konfliktinių situacijų sprendimo žodžiu
arba raštu kreiptis į rezidentūros koordinatorių, o nepavykus situacijos išspręsti –
į Podiplominių studijų centro dekaną.
5. P A P I L D Y T I XVI skyriumi:
Akademinės skolos ir jų likvidavimas
124. Rezidentūros studijų programoje numatyti ciklų įvertinimai atliekami iki
ciklo pabaigos, atsiskaitymo laiką derinant individualiai su rezidento vadovu;
125. Rezidento pasiekimams įvertinti vartojama dešimties balų vertinimo skalė ir
vadovaujamasi rezidentūros studijų programos aprašų bei LSMU studijų
reglamento nuostotomis.
126. Jei rezidentas į ciklo įvertinimą negali atvykti dėl svarbios priežastis ir turi
tai patvirtinantį dokumentą, rezidento vadovas, suderinęs su rezidentu, paskiria
naują atsiskaitymo laiką ne vėliau kaip per dvi savaites nuo grįžimo į
rezidentūros studijas, ir yra laikoma, kad rezidentas atsiskaito pirmą kartą.
127. Jeigu rezidentas praleido atsiskaitymą arba perlaikymą be svarbios
priežasties, yra laikoma, kad rezidentas atsiskaitymo arba perlaikymo neišlaikė,
ir vėliau atsiskaitoma pagal akademinių skolų likvidavimo tvarką.
128. Atsiskaitymą galima perlaikyti 2 kartus, perlaikymas nemokamas.
129. Jei rezidentas atsiskaitymo nelaikė ar neišlaikė ir su tokiu įvertinimu sutinka,
pirmasis perlaikymas laikomas 2 savaičių laikotarpiu nuo neišlaikyto
atsiskaitymo datos, o tikslų laiką asmeniškai derina su rezidento vadovu. Jei
rezidentas su neigiamu įvertinimu nesutinka, raštiškai kreipiasi į rezidentūros
koordinatorių, kuris sušaukia rezidentūros komisijos posėdį nutarimui dėl
atsiskaitymo datos ir kito ar to paties rezidento vadovo skyrimo perlaikymui
įvertinti.
130. Jei nepavyksta išlaikyti pirmojo perlaikymo, antrajį perlaikymą visada
organizuoja rezidentūros komisija, kuri numato tikslų perlaikymo laiką (1
mėnesio laikotarpiu nuo pirmojo perlaikymo datos) bei vertintojų komisiją. Visais
antrojo perlaikymo atvejais turi būti raštu informuotas Podiplominių studijų

centro dekanas, kuris gali deleguoti atstovą dalyvauti antrojo perlaikymo
vertinimo komisijoje.
131. Neišlaikius antrojo perlaikymo, Rezidentūros komisija inicijuoja rezidento
šalinimą iš rezidentūros studijų pagal šio reglamento 59 ir 60.2 straipsnius.
132. Visi atsiskaitymai dokumentuojami gydytojo rezidento dienyne, o jei
atsiskaitymas neišlaikomas, vertinimo dokumento kopija turi būti išsaugoma
rezidento asmens byloje.
6. P a k e i s t i VII skyrių ir išdėstyti jį taip:
Rezidento pašalinimas
57. Rezidentui taikoma Universiteto studijų reglamente įtvirtinta paskatų ir
nuobaudų sistema, o einant gydytojo rezidento pareigas rezidentūros bazėje –
darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų ir vidaus tvarką reglamentuojančių
lokalinių teisės aktų nuostatos:
57.1. už rezidentūros studijų reglamente numatytus pažeidimus, nuobaudas skirti
teikia rezidentūros komisija (teikiant šalinti – Podiplominių studijų centro
dekanas), o drausmines nuobaudas už darbo drausmės pažeidimus skiria
rezidentūros bazės vadovas, informuodamas
atsakingos už rezidentūros vykdymą

klinikos (katedros/instituto),

vadovą ir Podiplominių studijų centro

dekaną;
57.2. profesinės etikos pažeidimai laikomi rezidento pareigų pažeidimu,
nepriklausomai nuo to, ar už veiksmus, ar neveikimą, kuriais pasireiškė
pažeidimas, buvo skirta drausminė nuobauda rezidentūros bazėje;
57.3. veiksmai ar neveikimas, už kuriuos rezidentūros bazėje rezidentui, kaip
gydytojui, skirta drausminė nuobauda už darbo drausmės pažeidimus, gali būti
pagrindas rezidentūros komisijai teikti siūlymą Podiplominių studijų centro
dekanui skirti rezidentui nuobaudą, numatytą Universiteto teisės aktuose;
57.4. Rezidentas, kuriam per pastaruosius dvylika mėnesių buvo taikytos kelios
drausminės nuobaudos už rezidento pareigų pažeidimą ar nevykdymą Universitete
ir (ar) rezidentūros bazėje, gali būti laikomas šiurkščiai pažeidusiu rezidento
pareigas, Universiteto statutą ir Rezidentūros studijų reglamentą.
58. Universiteto studijų reglamente ar Universiteto statute numatytas nuobaudas,
išskyrus pašalinimą iš Universiteto, atsižvelgdamas į rezidentūros komisijos
išvadą ir teikimą, gali skirti Podiplominių studijų centro dekanas.

59. Rezidento šalinimo klausimą svarsto ir sprendimą priima Universiteto
rektorius, įvertinęs rezidentūros komiteto išvadą ir Podiplominių studijų centro
dekano teikimą. Sprendimas įforminamas Rektoriaus įsakymu.
60. Rezidentas pašalinamas iš rezidentūros studijų:
60.1. šiurkščiai pažeidęs Universiteto statutą, Universiteto vidaus tvarką
reglamentuojančius

teisės

aktus,

rezidentūros

bazės

vidaus

tvarką

reglamentuojančius teisės aktus ar gydytojo, gydytojo odontologo, veterinarijos
gydytojo profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
60.2.

nevykdantis rezidentūros studijų programoje numatytų reikalavimų;

60.3.

nevykdantis nustatytų rezidento pareigų.

7. S k e l b t i

suvestinę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijų

reglamento redakciją.
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