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LSMU SA Prezidentas: Vytenis Simenas, Medicinos fakultetas. 

LSMU SA Taryba:  

Taryba yra kolegialus LSMU SA valdymo organas, organizuojantis jos veiklą. Tarybą sudaro 

Prezidentas ir 11 tarybos narių: 

Du Medicinos fakulteto atstovai - Kristina Mickevičiūtė, Robertas Pranevičius; 

Vienas Odontologijos fakulteto atstovas - Agnė Mačiukūnaitė; 

Vienas Farmacijos fakulteto atstovas - Agnė Mazurkevičiūtė; 

Vienas Slaugos fakulteto atstovas - Lina Gedmintaitė; 

Vienas Visuomenės sveikatos fakulteto atstovas - Edgaras Jurgelėnas; 

Du atstovai iš Veterinarijos arba Gyvūlininkystės technologijų fakultetų - Vilius Dovydauskas, 

Ugnė Gaudiešiūtė; 

Užsienio studentų atstovas - Shekhar Saha; 

Rezidentų atstovas - Rita Gudaitytė; 

Doktorantų atstovas - Justinas Stučinskas, 

 

LSMU Studentų atstovybės Tarybos ataskaita 

 

Tarybos pirmininkas: Vytenis Simenas 

Sekretorius: Agnė Mazurkevičiūtė 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 Tarybos posėdžiai, kurių metu: 

● Svarstytas rezidentų priverstinio atidirbimo klausimas po studijų baigimo; 

● Inicijuotas rezidentų mobilumo fondo nuostatų parengimas; 

● Vykdyti dveji fakultetų tarybų narių rinkimai; 



● Kreiptasi į Lietuvos bioetikos komitetą, Sveikatos apsaugos ministeriją bei Lietuvos mokslo 

Tarybą dėl bioetikos mokesčio sumažinimo; 

● LSMU SMD teikimu pakeisti mokslinės veiklos balo skaičiavimo principai; 

● LSMU Mokslo fondo valdybos papildymas doktorantais; 

● Kreiptasi į Lietuvos studentų sąjungą dėl 2010 m. skolos už LSMU Studentams pagamintus LSP. 

 

Prezidento veiklos ataskaita 

 

Prezidentas: Vytenis Simenas, Medicinos fakultetas. 

● Kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministrą dėl priverstinio jaunųjų gydytojų atidirbimo po 

rezidentūros studijų. Išsakytas nepritarimas ir siūlyta, ieškant sprendimo, pasitelkti visus 

bendruomenės atstovus; 

● Kartu su Lietuvos studentų sąjunga (LSS) dalyvauta socialdemokratiško jaunimo organizuotoje 

diskusijoje: „Ar už valstybės lėšas studijuojantieji po studijų turėtų atsilyginti valstybei savo 

darbu?”; 

● LSMU Studentų interesams atstovauta sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) darbo 

grupėje dėl privalomo jaunųjų gydytojų atidirbimo po rezidentūros studijų; 

● Su LSS Tarybos bei biuro atstovais dalyvauta susitikimuose su Estijos bei Latvijos 

nacionalinėmis ir lokaliomis studentų savivaldomis; 

● Dalyvauta LSMU Studijų reglamento kūrimo darbo grupėje; 

● Pirmą kartą doktorantų atstovai dalyvavo LSMU doktorantūros priėmimo komisijos 

veikloje kaip lygiaverčiai komisijos nariai; 

● Siūlyta užtikrinti atgalinio ryšio formavimą studentams po studijų kokybės apklausų analizės. Šie 

darbai bus pradėti vykdyti po LSMUSIS atnaujinimo darbų; 

● Dalyvauta LSS Tarybos posėdžiuose (ruošta LSS pozicija dėl mokslo ir studijų įstatymo, LSS 

projektų fondo nuostatų redakcija, dalyvauta kitose darbo grupėse); 

● Dalyvauta LSS Asamblėjoje; 

● Pirmą kartą iškeltas klausimas dėl magistrinio darbo plagijavimo atvejo; 

● Pagal atnaujintus LSMU Studentų atstovybės įstatus, organizuoti studentų atstovų rinkimai į 

fakultetų tarybas. Rinkimai organizuoti du kartus. Pirmąjį kartą organizuoti rinkimai fakultetų 



tarybai papildyti, nes esamas studentų skaičius neatitiko LSMU Statute nurodytos studentų dalies 

fakultetų tarybose; 

● Dėl patogesnio susisiekimo tarp Veterinarijos akademijos ir Kauno klinikų, galutinai suderintas 

tiesioginis 41 autobuso maršrutas (Chemijos g.-Kaniūkai). 

● Užmegstas ryšys su universiteto partnerio, Kazachstano universiteto, 

,,Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова 

(КазНМУ)” studentų organizacija, kuriami projektai, inicijuojami mainai; 

● Pavasarį sukurta LSMU SA vidinių problemų sprendimo grupė, kurios tikslas buvo išspręsti 

vidines studentų atstovybės problemas. Ši darbo grupė apsvarstė iškeltas LSMU SA vidines 

problemas ir pasiūlė jų sprendimo būdus; 

● Su Karjeros centru ir kitomis LSMU organizacijomis rengtos kasmetinės LSMU Karjeros 

dienos; 

● Parengta LSMU strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo, įgyvendinimo, 

stebėsenos ir koregavimo tvarka. 

● Inicijuotos ir kartu su LSMU Karjeros centru pradėtos organizuoti studentų savanoriškos 

praktikos, kurių metu studentai turi galimybę atlikti praktiką universiteto pasiūlytose praktikos 

bazėse arba savo pasirinktoje vietoje. Šiais metais, iki spalio 25 d., praktikų galimybe pasinaudojo 

225 LSMU studentai. Taip pat padėta organizuoti farmacijos fakulteto praktikas, kurios buvo 

finansuojamos projekto BIOTEFA-A. Praktiką atliko 65 studentai. 

 

Akademinis komitetas 

 

Pirmininkas: Gustas Doviltis, Odontologijos fakultetas. 

Pirmininko pavaduotoja: Izabelė Girčytė, Medicinos fakultetas iki 2013 m. gegužės, Agnė 

Mazurkevičiūtė, Farmacijos fakultetas; 

● Studentų motyvacijos tyrimo tęsimas. Trimis etapais parengta studentų motyvacijai tirti skirta 

anketa, sukurta metodika kartotiniams ir panašiems tyrimams. Motyvacinio tyrimo anketos 

išdalintos ir šiuo metu vyksta rezultatų registravimas; 

● Akademinio komiteto narių mokymai.  Akademinio komiteto narių mokymai surengti 2013 m. 

balandžio 16 d. Dalyvavo ne tik LSMU SA nariai, bet ir svečiai iš ISM,  ASU. Mokymuose 
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pristatytos temos „Studentų atstovavimo galimybės universitete ir nacionaliniu lygmeniu“, 

„Bolonijos procesas ir studijų kokybė“; 

● Pirmakursio gidas ir Kuratorių programa. Dalyviams paruoštas svarbiausios su akademiniais 

dalykais susijusios informacijos paketas; 

● Siūlyta užtikrinti atgalinio ryšio formavimą studentams po studijų kokybės apklausų analizės. Šie 

darbai bus pradėti vykdyti po LSMUSIS atnaujinimo darbų; 

● Tobulinta egzaminų reidų akcija. Paskirtas asmuo, atsakingas už fakultetų egzaminų 

tvarkaraščių surinkimą bei einančiųjų stebėti atsiskaitymus registraciją, sukurta anketa, skirta 

atsiskaitymo vykdymo aprašymui. Ataskaitiniu laikotarpiu aplankyti 36 egzaminai. Tačiau šis 

skaičius yra per mažas, siekiant užtikrinti egzaminavimo kokybę LSMU; 

● Surengti susitikimai su visų fakultetų, visų kursų studentais. Šių susitikimų tikslas - iškelti 

opiausias studentams iškylančias akademines problemas. Susirinkimų rezultatai aptarti fakultetų 

Tarybų narių susitikime, didžioji dalis problemų perduota  studijų programų komitetams, kurie 

įpareigoti jas spręsti; 

● Rengti susitikimai su modulių vadovais. Diskutuota apie individualiuose moduliuose 

sutinkamas problemas, teikti pasiūlymai, kaip reikėtų jas spręsti. Spontaninė iniciatyva Medicinos 

programos studijų programos III k. studentų. Ši iniciatyva turėtų būti skatinama ir kituose 

fakultetuose; 

● Tęsiamas 2012 metais pradėtas projektas „Geriausių dėstytojų rinkimai“ – surengta studentų 

apklausa, išanalizuoti gauti rezultatai ir išrinkti nugalėtojai, kurie buvo apdovanoti per 2013 m. 

birželio 26 d. vykusią absolventų diplomų įteikimo šventę; Įteiktos nominacijos: Labiausiai 

motyvuojantis dėstytojas - doc. dr.   Aurelijus Veryga, Sveikatos tyrimų instituto vadovas, 

Sveikatos psichologijos katedros dėstytojas; Labiausiai akademinį sąžiningumą skatinanti 

dėstytoja doc. dr. Diana Bielskienė, Anesteziologijos katedros dėstytoja, mokslininkė; geriausia 

katedra - Biochemijos (vedėja prof. dr. Laima Ivanovienė); Geriausia modulio/dalyko programa-

Akušerijos-ginekologijos modulis (V kursas), vadovė prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė; 

labiausiai darbui atsidavęs dėstytojas doc. dr. Alius Poškevičius, VA patologijos centro vadovas; 

● Pradėta vykdyti idėja „Do‘s and don‘ts during exam“ – sukurti patarimai studentams, kaip 

geriau elgtis prieš egzaminą ir jo metu, padarytas ir viešai platintas plakatas; 

● Paruoštas ir senate patvirtintas studentų pasiekimų vertinimo reglamentas; 



● Studentų vertinimo reglamento, kuris priimtas senato 2012 m. gruodžio 14 d. bei įsigalioja nuo 

2013 m. rugpjūčio 1 dienos, viešinimas studentams. Reglamentas apibrėžia LSMU studentų 

teises ir pareigas dalyvaujant  vertinime, apeliacijų terminus, perlaikymo galimybes. Surinkta 

aktualiausia reglamento informacija ir viešinta LSMU universiteto studentams; 

● Studentų akademinio pasižadėjimo įgyvendinimas LSMU. Nuo šiemet studentai pasirašytinai 

pasižada, kad studijų metu elgsis atitinkamai, laikysis etiketo ir aprangos kodo, kurio iš jo yra 

tikimasi studijų metu. Taip pat kiekvieno atsiskaitymo metu studentai turės pasižadėti, kad 

atsiskaitymo metu bus sąžiningi; 

● Sukurta Studijų reglamento akademinio sąžiningumo skiltis, praplėsti bei plačiau 

reglamentuoti akademinio nesąžiningumo atvejai. Visa paruošta skiltis su nedideliais pakeitimais 

buvo įtraukta į naujai paruoštą LSMU Studijų reglamentą; 

● Aktyviai dalyvauta visame studijų reglamento, įsigaliojusio nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., rengimo 

procese; 

● Įvykdytas pirmasis Baigiamųjų mokslinių darbų reglamentų suvienodinimo žingsnis – BMD 

reglamentų analizė ir palyginimas; 

● Surengti susitikimai su KTU, ASU, ISM akademinių reikalų koordinatoriais. Sutarta dėl 

bendradarbiavimo ateityje; 

● Pradėtas bendradarbiavimas su LSMU Karjeros centru, siekiant paruošti kokybiškesnes 

absolventų apklausos anketas. Tikslas: išanalizavus surinktą informaciją apie absolventų 

įsidarbinamumą, peržiūrėti ir atnaujinti studijų programas; 

● Bendradarbiaujant su LSS akademiniais klausimais, dalyvauta mokymuose ir diskusijoje su 

Tromsio (Norvegija) universiteto atstovais apie akademinį nesąžiningumą; 

● Organizuoti periodiški susitikimai su Studentų atstovybės deleguotais fakultetų tarybos nariais, 

kurių metu išrinkti tam tikrų kursų ir specialybių kuratoriai bei aptartos studentams iškylančios 

problemos; 

● Parengta Slaugos fakulteto praktikos organizavimo tvarka, kuria apibrėžiama praktikos vietos 

kriterijai, atsikaitymas, vertinimas ir kt. 

 

 

 

 



Socialinis komitetas 

 

Pirmininkė: Vaiva Žuolytė, Medicinos fakultetas iki 2013 m. gegužės, Izabelė Girčytė, Medicinos 

fakultetas, nuo 2013 m. gegužės. 

Pirmininkės pavaduotoja: Alisija Prakapaitė, Medicinos fakultetas. 

● Surengti rudens ir pavasario Socialinio komiteto mokymai, kurių metu aptartos aktualiausios 

LSMU studentų socialinės problemos. Studentų atstovybės nariai buvo supažindinti su stipendijų 

skirstymo tvarkomis, rėmimo nuostatais, bendrabučių skyrimo, LSP administravimo 

tvarkomis ir Valstybinio studijo fondo veikla bei pagrindine informaciją reikalinga 

konsultuojant studentus. Mokymuose taip pat dalyvavo svečiai iš KTU SA ir ASU SA; 

● Suderintos LSMU bibliotekos ir LSP duomenų bazės, dėl to studentai gali išsiimti vadovėlius 

naudodamiesi savo LSP; 

● Pasiekta, kad beveik visose LSMU padaliniuose veiktų nemokamas belaidis interneto ryšys; 

● Bendradarbiauta su LSMU lietuvių ir užsienio studentų psichologėmis, platinama informacija 

apie jų nemokamą psichologinę pagalbą; 

● Siekta pagerinti gyvenimo sąlygas studentams LSMU bendrabučiuose: parašyti prašymai 

LSMU Rektoriui prof. R. Žaliūnui dėl dviračių stovėjimo ir saugojimo vietų įrengimo, 

aplinkos stebėjimo kamerų įrengimo LSMU bendrabučiuose. Šiuo metu šių įsipareigojimų 

universitetas dar nėra įgyvendinęs; 

● Šv. Velykų proga surengta išvyka į Vilijampolės socialinės globos namus; 

● Siekiant užtikrinti sklandesnę ir greitesnę LSP administravimo tvarką, pradėtas 

bendradarbiavimas su LSMU Podiplominių studijų centru ir Tarptautinių ryšių ir studijų centru dėl 

tiesioginio studijuojančiųjų informacijos gavimo; 

● Kreiptasi į SAM, ŠMM, SADM DĖL NACIONALINĖS IMUNOPROFILAKTIKOS 2009–

2013 METŲ PROGRAMOS siekiant sudaryti sąlygas studentams nemokamai skiepytis nuo 

infekcinių ligų su kuriomis jie susiduria studijų metu; 

● Suorganizuotas susitikimas su Kauno aukštųjų mokyklų socialinių komitetų nariais. Pasidalinta 

gerąja patirtimi ir bendrai kylančiomis problemomis; 

● Su apgyvendinimo paslaugų tarnybos vadovu peržiūrėti veterinarijos akademijos bendrabučių 

kambariai, kuriems buvo skirtos nuolaidos dėl kambario pagerinimo. Tuo siekta užtikrinti 

racionalų nuolaidų suteikimą; 



● Dalyvauta sveikatos psichologijos katedros rengtoje diskusijoje patyčių tema. Studentų 

atstovybės nariai pristatė atliktą tyrimą dėl patiriamų patyčių pirmoje ir antroje pakopose. 

Renginyje dalyvavo visi fakultetų dekanai ir studijų prorektorius; 

● Pasiūlyti ir stipendijų skirstymo komisijoje patvirtinti stipendijų skirstymo tvarkos 

pakeitimai. Naująja tvarka stipendijos bus skirstomos proporcingai kursams ir programoms, o 

esant vienodiems studijų vidurkiams atsižvelgiama į prieš tai esantį semestro vidurkį. Nauja tvarka 

bus teikiama Senatui; 

● Siekiant užtikrinti bendrabučio gyventojų saugumą, organizuoti priešgaisrinės apsaugos 

mokymai, kurių metu pasakota apie saugos taisykles bei situacijas kaip elgtis gaisro metu. 

 

Marketingo darbo grupė 

 

Darbo grupės pirmininkas: Mantas Simutis, Medicinos fakultetas. 

Pirmininko pavaduotojas:  Tomas Daševskis, Medicinos fakultetas. 

● Paruoštos LSMU reklaminių stendų taisyklės, nustatančios informacijos pateikimo standartus; 

● Bendradarbiaujant su Informaciniu komitetu ir LSMU SA vadovybe, išplėstas informacinių 

ekranų tinklas - papildomai pastatyti 2 ekranai LSMU Veterinarijos akademijoje; 

● Bendradarbiaujant su Laisvalaikio komitetu  organizuotos šios šventės; 

● Rugsėjo pirmosios šventė; 

● LSMU fuksų krikštynos; 

● „Medix attack“; 

● Bendradarbiaujant su kitomis studentiškomis LSMU organizacijomis, organizuota pirmoji 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto savaitė. Surasti renginio rėmėjai, kurių dėka apdovanoti 

konkursų nugalėtojai; 

 

Informacinis komitetas 

 

Pirmininkė: Aistė Urbonaitė, Medicinos fakultetas iki 2013 m. rugsėjis, Eglė Virbickaitė, 

Medicinos fakultetas nuo 2013 m. rugsėjis. 

Pirmininkės pavaduotoja: Adelė Pačinskaitė, Slaugos fakultetas. Justas Kupčinskas, Visuomenės 

sveikatos fakultetas. 



● Sutvarkyti LSMU Studentų atstovybės administruojami stendai; 

● Dalyvauta Kauno ir Litexpo aukštųjų mokyklų mugėse; 

● Dalyvauta Marijampolės, Kauno, Alytaus mokyklų karjeros dienose; 

● Buvo aplankyta daugiau nei 50 rajonų, didmiesčių mokyklų, siekiant supažindinti abiturientus su 

stojimo tvarka ir studijomis LSMU; 

● Organizuoti LSMU SA Informacinio komiteto mokymai straipsnių rašymo tema; 

● Pradėta platinti naujoji Studijų kokybės anketa, šiuo tikslu sukurtas trumpametražis filmukas; 

● Atnaujinta www.lsmusa.lt puslapio informacija, pakeistas naujienlaiškio stilius bei viešinimo 

principai; 

● Bendradarbiauta su kitų universitetų Studentų atstovybėmis bei Lietuvos studentų sąjunga (LSS): 

● Dalyvauta LSS organizuotuose mokymuose Ryšių su visuomene tema; 

● kovo 15 d. kartu su LSS buvo surengti mokymai studentų atstovybių nariams, kurių metu 

diskutuota viešųjų ryšių tema bei socialinių tinklų galimybėmis viešinti informaciją studentams. 

Dalyvavo: LEU SA, ASU SA, VDU SA, KTU SA, KOK SA, LSU SA, KK SA, VTDK SA; 

● Informacijos sklaidai panaudotos naujos priemonės: trumpametražiai filmukai, facebook 

konkursai studentams; 

● Atnaujinti visų kursų visų grupių seniūnų kontaktiniai duomenys; 

● Išdalintos Identifikacinės kortelės Medicinos, Farmacijos, Slaugos ir Gyvulininkystės 

technologijų fakultetų studentams. 

 

Projektų darbo grupė 

 

Pirmininkas: Aurimas Mažilis, Odontologijos fakultetas 

Pavaduotojas: Elvinas Gurevičius, Medicinos fakultetas 

● Užmegzti ryšiai su kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų ir organizacijų projektų 

grupėmis, LSU SA, VDU SA, KTU SA, ISM SA, ELSA Lietuva (Europos studentų teisininkų 

asociacija), ASU SA projektų koordinatoriais ir vadovais; 

● Inicijuotas projektas "Sveikas žmogus - sveikas miestas". 

● Šis projektas bus tobulinamas ir į LR SAM fondus teikiamas kitais metais; 



● Įgyvendintas projektas „naujasis www.lsmusa.lt internetinis puslapis“. Jo tikslas – atnaujinti 

www.lsmusa.lt internetinį puslapį. Puslapio atnaujinimo darbams iš Lietuvos studentų sąjungos 

(LSS) buvo gauta 2000 Lt.; 

● Įgyvendintas projektas „LSMU SA mokymai“, kuriems iš Lietuvos studentų sąjungos buvo gauta 

5000 Lt.; 

● Įgyvendintas projektas „Kuratoriai 2013“. Projekto tikslas – atrinkti ir paruošti vyresnio kurso 

studentus, padėsiančius pirmo kurso studentams lengviau įsilieti į universiteto bendruomenę, 

supažindintų su mokymosi ypatumais, padėtų jiems apsiprasti naujoje aplinkoje; 

● Paruoštas projektas „www.m-darbai.lt“. Projekto tikslas -  sukurti Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto (LSMU) ir Vilniaus universiteto (VU)  biomedicinos srities mokslinių darbų duomenų 

bazę, apsaugotą nuo plagijavimo ir prieinamą kiekvienam norinčiajam.  Projekto partneriai: 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU Karjeros centras, Studentų mokslinė draugija 

(SMD). Šis projektas planuojamas teikti Lietuvos mokslo tarybai. 

 

Laisvalaikio komitetas 

 

Pirmininkė: Agnė Mačiukūnaitė, Odontologijos fakultetas 

Pirmininkės pavaduotoja: Gailė Veselkaitė, Odontologijos fakultetas 

● Kalėdinis labdaros vakaras.  Aukcione dalyvavo universiteto administracijos atstovai, LSMUL 

KK gydytojai, dėstytojai. Surinkti pinigai buvo skirti onkologinėmis ligomis sergančių vaikų 

portams įsigyti; 

● Kalėdinis LSMU organizacijų vakaras. Skirtas stiprinti tarporganizacinius ryšius; 

● Užgavėnių šventė. Šventės tikslas: paminėti lietuviškas tradicijas visiems studentams kartu; 

● LSMU SA stalo futbolo turnyras. Skirtas stiprinti komandinius ryšius organizacijos viduje, 

praleisti laiką neformalioje aplinkoje, socializuotis; 

● LSMU Savaitė. Kartu su universiteto organizacijomis: SOA, LiMSA, SFD, VASA, VSSD, SMD 

buvo kuriama šventė, skirta 2013 Sveikatingumo metams paminėti. Šventės metu visą savaitę 

vyko įvairiausi renginiai: MED‘EX, Organizacijų mugė, „burbuliatorius“, kraujo donorystė, 

LSMU Got Talent, parodos, sporto šventė, International Health Sciences konferencija, LSMU 

savaitės vakaras. Šie renginiai buvo skirti ne tik LSMU bendruomenei, bet ir visuomenei 

reprezentuoti mūsų universitetą; 
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● LSMU SA bei VDU SA arbatėlė. Skirta tarpuniversitetiniam bendradarbiavimui bei 

socializacijai taip pat naujų bendrų projektų ateityje vystymui; 

● LSMU SA Alumni sąskrydis. Buvo įkurtas LSMU SA Alumni klubas, kuris vienija buvusius 

LSMU SA (buvusių KMU bei LVA)  narius, skatina bendradarbiavimą su dabartiniais LSMU SA 

nariais, taip pat siekiama kurti naujas tradicijas, kurios turėtų tęstinumą ir ateityje; 

● LSMU pirmakursių stovyklos. Organizuotos kartu su SOA, SFD, LiMSA, VSSD. Stovyklos 

vyko 08 21-09 01 dienomis Latežeryje. Stovyklų metu pirmakursiai yra supažindinami su 

universitetu, Studentų Atstovybe bei kitomis universiteto organizacijomis; 

● LSMU mokslo metų pradžios šventė. Ši šventė yra skirta paminėti naujus mokslo metus; 

● Medix attack. Ši, gilias tradicijas turinti LSMU šventė, yra skirta paminėti pirmojo mokslo metų 

mėnesio pabaigą, 

 

Rezidentų taryba 

 

Pirmininkė: Rita Gudaitytė 

● Vykdyti rezidentūros studijų programų atstovų rinkimai, kurių metu išrinkti atstovai į 

atitinkamas rezidentūros studijų programas; 

● Dalyvauta darbo grupės, atsakingos už Universiteto pozicijos dėl SAM siūlomų rezidentūros 

pakeitimų, veikloje dėl privalomojo rezidentų įdarbinimo; 

● Dalyvauta SAM darbo grupės posėdžiuose: parengti raštai dėl privalomo atidirbimo, išsakyta 

bendra pozicija, dalyvauta kuriant bendrą projektą dėl valstybės užsakymo; 

● Dalyvauta atnaujinant Rezidentūros studijų programas, kurios buvo patvirtintos Medicinos 

fakulteto Taryboje bei LSMU Senate; 

● Dalyvauta Rezidentūros komitete atrenkant ir vertinant LSMU Rezidentūros bazes; 

● Dalyvauta rezidentų apeliacijų komisijos posėdyje; 

● Dalyvauta vertinant Rezidentūros studijų kokybę-apklausti 224 vyresniųjų kursų rezidentai, gauti 

rezultatai pristatyti LSMU Rektorato posėdyje; 

● Parengti Rezidentų mobilumo nuostatai. Patvirtinti LSMU Senate 2013 m. birželio 7 d; 

● Deleguoti atstovai į Rezidentų mobilumo fondo valdybą ir pradėta vykdyti jos veikla; 

 

 



Doktorantų taryba 

 

Pirmininkė: Rūta Vosyliūtė 

● 2013 m. balandžio 5 d. organizuota kasmetinė doktorantų mokslinė konferencija "Mokslas-

sveikatai". Konferencija buvo nacionalinė, tačiau buvo kviesti ir užsienio doktorantai iš 

universitetų, su kuriais bendradarbiauja LSMU; 

● Pristatyta Doktorantų Tarybos vykdyta doktorantų apklausa. Susipažinti su apklausos rezultatais 

galima LSMU internetiniame puslapyje prie DT veiklos; 

● Informacijos teikimas doktorantams apie ginamas disertacijas, vyksiančias paskaitas; 

● Dalyvauta susitikime su KTU doktorantų taryba, teikiant informaciją apie tarybos veiklą ir 

funkciją universitete; 

● 2013 m. kovo 19 d. dalyvauta pasitarime dėl rinkliavos už biomedicininių tyrimų dokumentų 

ekspertizę, kuris vyko Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijoje; 

● Dalyvauta LSMU fondo valdybos posėdžiuose, institutų tarybų posėdžiuose, ginčų nagrinėjimo 

komisijos posėdžiuose, LSMU Senato posėdžiuose; 

● 2013 m. rugpjūčio 29  d. dalyvauta doktorantų priėmimo komisijoje/doktorantų priėmimo 

procedūroje; 

● Prisidėta organizuojant konferencijas: "Judėk sveikai 2012",  „Žmogaus kamieninių ląstelių 

tyrimai, terapinio pritaikymo galimybės bei šios gydymo technologijos etiniai ir teisiniai aspektai 

Europos Sąjungoje“ ir organizuojant tarptautinę mokslinę konferenciją  - „1-asis Baltijos šalių 

fiziologų draugijų susitikimas“; 

● 2013 m. spalio 18-19 dienomis dalyvauta ORPHEUS (Organisation for PhD Education in 

Biomedicine and Health Sciences in the European System) doktorantų susirinkime Austrijoje, 

kurio metu buvo pristatyta LSMU doktorantūros sistema, diskutuota įvairiomis temomis 

susijusiomis su: doktorantūros studijų kokybės gerinimu, doktorantų priėmimo į institucijas 

reikalavimais, doktoranto ir vadovo santykių gerinimu, disertacijos rengimu ir tezių gynimu, 

vertinimo sistema ir t.t.; 

● Publikuota veikla LSMU ir LSMU ligoninės Kauno klinikų savaitraštyje "Ave vita", aktyvinome 

veiklą socialiniuose tinkluose, atnaujinome informaciją tinklalapiuose www.lsmuni.lt ir 

www.lsmusa.lt; 

● Dalyvauta apskrito stalo diskusijoje apie patyčias LSMU. 
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