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Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, 

Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 1 papunkčiu, Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto senato darbo reglamento (patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 

m. gegužės mėn. 16 d. nutarimu Nr. 46-07 aktuali redakcija patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto senato 2020 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 144-02) 16.1 punktu bei atsižvelgdamas į 

priėmimo į doktorantūrą proceso tobulinimą, LSMU senatas n u t a r i a  p a t i k s l i n t i  Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto gamtos mokslų srities biofizikos 

krypties doktorantūros studijų reglamentą (toliau – Reglamentas): 

 

1. P a k e i s t i  i r  p a p i l d y t i  Reglamento 26 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„26. Doktorantų rengimo paraiškoje turi būti nurodyta: 

26.1. pageidaujama doktorantūros forma, finansavimo pobūdis; 

26.2. mokslo kryptis ir sritis, doktorantūros studijų vieta; 

26.3. planuojamo mokslinio darbo tema, pridedama darbo anotacija; 

26.4. aukštos kompetencijos mokslininkas, pretenduojantis būti doktoranto vadovu, ir 

konsultantas (jei toks numatomas); 

26.5. doktorantūros paraišką teikiančio padalinio mokslo veiklos tematika; 

26.6. aprašoma padalinio turima materialinė ir techninė bazė tyrimams atlikti, infrastruktūra, 

įranga, metodikos ir kita; 

26.7. numatomi finansavimo šaltiniai ir su doktorantūros tema susiję vykdomi projektai; 

26.8. galimybė įdarbinti doktorantą (dėstytojo ar kt. pareigos) Universiteto akademiniame 

padalinyje (studijuojantiems nuolatinės formos doktorantūroje); 

26.9. šiuo metu padalinyje studijuojančių doktorantų skaičius ir jų įstojimo į studijas datos 

prašomoje mokslo kryptyje.“ 

 

2. P a k e i s t i  Reglamento 27 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„27. Fakultetų ar mokslo institutų tarybos įvertina doktorantų rengimo paraiškų ir fakultetų ar 

mokslo institutų plėtros tikslų atitiktį pagal tarybų patvirtintus kriterijus ir teikia išvadas dėl jų. 

Paraiška kartu su fakultetų ar mokslo institutų tarybos įvertinimu bei išvada pateikiama Mokslo 

centrui.“ 

 

3. Pa k e i s t i  Reglamento 28 punktą ir jį išdėstyti taip: 



„28. Pateiktas paraiškas doktorantūros studijoms įvertina doktorantūros komitetai, naudodami 

komitetuose patvirtintas vertinimo anketas, atsižvelgdami į paraiškoje aprašytos mokslo idėjos 

naujumą ir inovatyvumą, planuojamo mokslinio darbo rezultatų aktualumą ir svarbą, mokslinio darbo 

metodikos pagrįstumą, numatomų doktorantų mokslinio darbo vadovų ir konsultantų kompetenciją bei 

mokslo krypties sprendžiamus iššūkius.“ 

 

4. P a k e i s t i  Reglamento 29 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„29. Valstybės finansuojamas doktorantūros vietas kiekvienai mokslo krypčiai skiria Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija. Nepatekę konkurso būdu į valstybės finansuojamas vietas stojantieji gali 

rinktis valstybės nefinansuojamas (mokamas) doktorantūros studijas, jei konkurso metu surinko ne 

mažiau kaip 9 balus ir yra likusi neužimta doktorantūros studijų vieta padalinyje, nurodytame 

paraiškoje, į kurį pageidauja stoti asmuo. Jie moka Universiteto tarybos nustatytą doktorantūros 

studijų mokestį.“ 

 

5. P a k e i s t i  Reglamento 33 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„33. Mokslo centrui per du mėnesius nuo konkurso paskelbimo dienos pretendentas į 

doktorantus pateikia šiuos dokumentus: 

33.1. prašymą Rektoriui dalyvauti konkurse; 

33.2. gyvenimo aprašymą (Curriculum vitae); 

33.3. magistro arba jam prilygintos aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedų kopijas; 

33.4. dviejų mokslininkų rekomendacijas (padalinio, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti, 

vadovo ir numatomo doktorantūros vadovo); gali būti pateiktos ir kitų mokslininkų iš užsienio ir 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, kuriose buvo pretendentas ir dalyvavo moksliniuose tyrimuose, 

rekomendacijos; 

33.5. stojant į ištęstinę doktorantūrą – pretendento į doktorantus darbdavio rekomendaciją; 

33.6. patvirtintą bibliografijos sąrašą ir mokslo straipsnių kopijas; 

33.7. jeigu nėra paskelbta mokslo straipsnių – mokslinį referatą, atspindintį mokslinės ir 

darbinės veiklos kryptingumą (referato temą pasiūlo Universiteto akademinis padalinys, pageidavęs 

doktorantūros vietos). Referatą rekomendacijoje įvertina numatomas doktoranto vadovas; 

33.8. specializuotos medicinos praktikos licencijos kopija (stojantiems į klinikinius padalinius).“ 

 

6. P a k e i s t i  Reglamento 34 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„34. Stojant į doktorantūrą vertinama: 

34.1. doktorantūros paraiškos atitiktis fakulteto ar mokslo instituto plėtros tikslams; 

34.2. doktorantūros paraiškos moksliškumas; 

34.3. magistrantūros arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo 

rezultatai; 

34.4. skelbti mokslo straipsniai ar referatas, jei nėra paskelbtų recenzuojamų mokslo straipsnių; 

34.5. mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas ir motyvacija; 

34.6. mokslinio tyrimo ir strateginių Universiteto plėtros krypčių atitikimas.“ 

 

7. P a k e i s t i  Reglamento 42 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„42. Europos Sąjungos piliečiai atvirajame priėmimo į doktorantūrą konkurse dalyvauja bendra 

tvarka. Užsienio valstybių (ne Europos Sąjungos valstybių narių) piliečiai, stojantys į doktorantūrą ir 

turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomą, 

kartu su Reglamento 43 punkte nurodytais dokumentais pateikia užsienyje įgytos kvalifikacijos 

pripažinimo patvirtinimo dokumentą ir konkurse dalyvauja pagal tuo metu galiojančius teisės aktus.“ 

 

Senato pirmininkė prof. Jūratė Macijauskienė 

Senato sekretorė       prof. Ramunė Morkūnienė 


