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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. 4 pp., siekdamas efektyviau reglamentuoti dėstytojų
ir mokslo darbuotojų atestavimo procesą ir atnaujinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo,
konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų
ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką (toliau – Tvarka), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senatas n u t a r i a :
1. Pakeisti Reglamento II skyriaus 1 skirsnio 6.2.1.1 ir 6.3.1 punktus ir juos išdėstyti taip:
6.2.1.1. pastaruosius 2 metus skaito ne mažiau kaip 20 val. paskaitų; arba pastaruosius 2 metus
skaito ne mažiau kaip 10 val. ir veda ne mažiau kaip 4 val. apimties probleminio mokymosi (tutorinius)
užsiėmimus;
6.3.1. baigė doktorantūros studijas ir įgijo mokslų daktaro laipsnį, arba pastaruosius 2 metus
turi pedagoginio darbo patirties ir įvykdė bent du iš šių reikalavimų:
2. Pakeisti II skyriaus 2 skirsnio 9.2 punkto numeraciją, išdėstyti jį taip:
9.2. į docento pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie:
9.2.1. turi atitinkamos mokslo srities daktaro laipsnį ir 5 metų pedagoginio darbo stažą,
pastaruosius 3 metus dirba lektoriumi (ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu), ir pastaruosius 2 metus
skaito ne mažiau kaip 20 val. paskaitų, arba pastaruosius 2 metus skaito ne mažiau kaip 10 val. ir
dalyvauja organizuojant studijų procesą bei įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:
9.2.1.1. yra studijų programos komiteto pirmininkas arba narys; arba dalyvavo Senato
patvirtintos naujos studijų programos rengimo ar vykdomos studijų programos, ar universiteto ar
universiteto padalinio savianalizės rengimo grupėje;
9.2.1.2. yra studijų dalyko / modulio ar jo dalies koordinuojantis dėstytojas studijas
vykdančiame padalinyje arba atsakingas padalinyje už edukacinio proceso organizavimą, studentų

pasiekimų vertinimo organizavimą, studijų dalyko programos atnaujinimą, patvirtintą studijų
programos komitete ir fakulteto taryboje, arba dalyvauja / vadovauja naujų studijų programos
komiteto ir fakulteto tarybos patvirtintų studijų dalykų ar modulių rengimui.
9.2.1.3. yra parengę mokomosios literatūros arba parengė / atnaujino studijų metodinę
medžiagą, patvirtintą studijų programos komiteto ir fakulteto tarybos, arba yra studijų programos
komiteto narys.
9.2.2. vadovauja bakalaurų arba magistrų baigiamiesiems darbams.
9.2.3. skelbia tyrimo rezultatus tarptautinėse arba nacionalinėse mokslinėse konferencijose,
dalyvauja mokslo populiarinimo veikloje;
9.2.4. po daktaro laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslo straipsnius
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 straipsnius recenzuojamuose mokslo
leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse, ir per pastaruosius 5-erius metus įvykdė bent
vieną iš šių reikalavimų:
9.2.4.1. paskelbė bent vieną mokslo straipsnį recenzuojamuose mokslo leidiniuose,
referuojamuose kitose duomenų bazėse, ir recenzuotą mokslo monografiją;
9.2.4.2. paskelbė bent vieną mokslo straipsnį recenzuojamuose mokslo leidiniuose,
referuojamuose kitose duomenų bazėse, ir parengė universiteto vadovėlio arba mokomosios knygos
skyrių.
9.2.5. per pastaruosius 5 metus tobulino edukacinę kompetenciją ir įvykdė bent vieną iš šių
reikalavimų:
9.2.5.1. tobulino edukacinę kompetenciją Lietuvos arba užsienio šalių organizuojamuose
kursuose, seminaruose, konferencijose ne mažiau kaip 30 pažymėjimais patvirtintų akademinių
valandų;
9.2.5.2. parengė ne mažiau kaip 6 akademinių valandų programą ir vedė LSMU dėstytojų
edukacinės kompetencijos tobulinimo kursus / seminarus;
9.2.5.3. atliko ir paskelbė edukacinio proceso mokslinį tyrimą arba dalyvavo edukaciniuose
projektuose, arba dalyvavo LSMU mokyklos veikloje;
9.2.5.4. dalyvavo ekspertinėje edukacinėje veikloje Lietuvoje ir / ar pasaulyje.
3. Pakeisti IV skyriaus 2 skirsnio 32 punktą, išdėstyti jį taip:
32. Jeigu bent vieno konkurse dalyvaujančio pretendento dokumentai yra pripažinti atitinkančiais
nustatytus reikalavimus, per 5 kalendorines dienas nuo nustatytos paskutinės pretendentų dokumentų
priėmimo dienos padalinio vadovas paskiria padalinio darbuotojų susirinkimo dieną, kuri negali būti
ankstesnė kaip 30 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos ir negali būti vėlesnė kaip 60
kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Apie paskirtą padalinio darbuotojų susirinkimo
dieną, laiką ir vietą pretendentus elektroniniu paštu informuoja padalinio vadovas arba jo įgaliotas
padalinio darbuotojas.
4. Papildyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos
kortelės 3 skyriaus lentelę Publikacijos eilute Patentai.
5. Skelbti suvestinę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kvalifikacinių ir atestacijos
reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo
tvarkos redakciją.
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