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1. Bendroji dalis
1.1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centras yra universitetinis
edukacinių paslaugų, studijų ir bioetikos mokslinių tyrimų centras.
1.2 Lietuvos sveikatos mokslų Bioetikos centro steigėjas – Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas (toliau – LSMU). LSMU Bioetikos centras savo veiklą tęsia
perimdamas KMU Bioetikos centro veiklą, LSMU Senate patvirtinus pagrindinius
jo nuostatus.
1.3 LSMU Bioetikos centras veikia, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais,
LSMU Statutu ir šiais nuostatais.
1.4 LSMU Bioetikos centras nėra juridinis asmuo, gali turėti savo blanką su
pavadinimu, antspaudą ir subsąskaitą LSMU sąskaitoje.
1.5 Bioetikos centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba - LSMU Bioetikos
centras (toliau – BEC).
2. Tikslas ir funkcijos:
2.1 BEC tikslas – teikti etinę priežiūrą mokslinių tyrimų, kuriuos atlieka universiteto
studentai vientisojoje (pirmosios ir antrosios pakopos) studijų programoje ir
baigiamuosiuose bakalauro bei magistro darbuose, jei nebuvo gautas kito etikos
komiteto leidimas, prisidėti organizuojant ir vykdant universiteto padaliniuose
bioetikos studijas bei tarpdalykinius bioetikos mokslinius tyrimus.
2.2 Skleisti bioetikos principus ir dalyvauti skleidžiant LSMU Akademinės etikos
kodekso normas.
2.3 BEC funkcijos:
2.3.1 konsultuoti ir ekspertuoti studentų atliekamus mokslinius tyrimus, į kuriuos
įtraukiami asmenys kaip tyrimo subjektai, remiantis bioetikos tarptautiniais
dokumentais bei LR teisės aktais;
2.3.2 konsultuoti visų pakopų studijuojančiuosius praktinės medicinos etikos ir
bioetikos klausimais;
2.3.3 rengti bioetikos programas bei dalyvauti bioetikos podiplominėse studijose ir
sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimosi kursuose;
2.3.4 su universiteto padaliniais organizuoti ir vykdyti tarpdalykinius bioetikos
mokslinius tyrimus;
3. Teisės ir pareigos:
3.1 BEC turi teisę:
3.1.1 dalyvauti svarstant LSMU bioetikos problemas, teikti siūlymus dėl jų
sprendimo;
3.1.2 teikti siūlymus bioetikos studijų, tyrimų ir mokslinių projektų rengimo
klausimais, dalyvauti jų ekspertizėje;
3.1.3 metodiškai konsultuoti ir ekspertuoti LSMU visų fakultetų pirmosios ir
antrosios pakopų studijų programose atliekamus mokslinius tiriamuosius
darbus bioetikos srityje;
3.1.4 bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis bioetikos institucijomis;

3.1.5 teikti pasiūlymus LSMU Senatui dėl Centro struktūros ir nuostatų keitimo.
3.2. BEC pareigos:
3.2.1 vystyti, analizuoti ir apibendrinti Centro veiklą;
3.2.2 rengti perspektyvinį BEC veiklos planą ir jį vykdyti;
3.2.3 teikti LSMU Senatui BEC veiklos ataskaitas.
4. Struktūra ir valdymas:
4.1 BEC vykdydamas jam priskirtas funkcijas, apjungia LSMU struktūrinius
padalinius.
4.2 BEC vadovauja Centro taryba ir Centro vadovas.
4.3 BEC veiklą organizuoja ir koordinuoja Centro taryba.
4.4 BEC taryba:
4.4.1 BEC tarybą Rektoriaus teikimu tvirtina LSMU Senatas 5 metams;
4.4.2 balsuojančiųjų dauguma, dalyvaujant ne mažiau 2/3 tarybos narių, 5
metams išrenka vadovą, kurį Rektoriaus teikimu tvirtina LSMU Senatas;
4.4.3 balsuojančiųjų dauguma, dalyvaujant ne mažiau 2/3 tarybos narių, gali
atšaukti vadovą, ką Rektoriaus teikimu tvirtina LSMU Senatas;
4.4.4 BEC taryba tvirtina vadovo siūlomus pavaduotojus bei sekretorių;
4.4.5 numato bei koreguoja BEC veiklos kryptis;
4.5 BEC Tarybos posėdžiai šaukiami Centro vadovo arba daugiau kaip ½ Centro
tarybos narių iniciatyva;
4.6 Posėdžių sprendimai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3
tarybos narių.
4.7 Nutarimai priimami tarybos narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius lygiomis
dalimis – lemia Centro vadovo pozicija.
4.8 BEC vadovas:
4.8.1 vadovauja BEC tarybai, organizuoja jos darbą;
4.8.2 šaukia BEC tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
4.8.3 atstovauja ar įpareigoja tarybos narius atstovauti LSMU BEC šalyje ir
užsienyje;
5. Turtas ir lėšos
5.1 BEC turtą sudaro LSMU lėšomis įgytas arba panaudos sutarties pagrindu
naudojamas turtas, rėmėjų ar veiklos partnerių perduotas turtas;
5.2.Lėšos apmokėti studentų mokslinių tyrimų ekspertavimą skiriamos iš studentų
mokslo tiriamajam darbui skiriamo darbo užmokesčio fondo (DUF);
5.2.1. BEC iki kiekvienų metų birželio 1d. pateikia studijų centrui praėjusių mokslo
metų studentų mokslinių tyrimų atliktų ekspertizių suvestinę, kurioje nurodytas
studentų skaičius pagal studijų programas ir
mokslo tiriamajam darbui
vadovavusius padalinius;
5.2.2. Skaičiuojant naujų mokslo metų padalinių pedagoginį krūvį ir DUF „Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto padalinių pedagoginio krūvio ir darbo apmokėjimo
skaičiavimo reglamento“ nustatyta tvarka, iš to padalinio, kuriame pagal BEC
pateiktą suvestinę studentas(ai) atliko mokslo tiriamąjį darbą, 5% padalinio už
studentų mokslo tiriamąjį darbą paskaičiuoto DUF paskiriama BEC;
5.3 BEC lėšos kaupiamos centro subsąskaitoje esančioje LSMU ar jo padalinių
sąskaitoje ir naudojamas atsižvelgiant į Centro tarybos spren dimus.
6. Baigiamoji dalis
6.1 Šie nuostatai keičiami ar papildomi, Centras reorganizuojamas arba likviduojamas
LSMU Senato nutarimu.

