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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) senatas (toliau – Senatas), 

vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo (Žin. 2009, Nr. 54-2140; Žin. 2009, Nr.61-0; Žin. 2009, 

Nr.101-0, i. k. 1091010ISTA00XI-242) 28 str. 2 d. 14 p. ir 83 str. 6 d. 28 str. 2 d. nuostatomis, 

atsižvelgdamas į vieną iš pagrindinių Universiteto veiklos principų – studijų, mokslo, žmogaus ir 

gyvūno sveikatos priežiūros vienovę, bei į Universiteto strateginius tikslus – vykdyti aukščiausio lygio 

fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus ir kurti mokslo žiniomis grįstas technologijas bei rengti 

sėkmingus, globaliems iššūkiams pasirengusius absolventus, sukuriant tvarią ir patrauklią studijų ir 

darbo aplinką, kurioje dirbtų ir tobulėtų naują vertę kuriantys dėstytojai, n u t a r i a :  

1. P a v e s t i  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriui svarstyti rezidentų, kurie jau 

yra baigę vieną ar kelias rezidentūras ir įgiję gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją 

(toliau – Pretendentai), prašymus dėl mokesčio už studijas rezidentūroje sumažinimo (taip 

pat – ir visa apimtimi), jei yra visos šios sąlygos: 

1.1. Pretendentų siekiama įgyti papildoma kvalifikacija išplės Universiteto galimybes 

strateginėse mokslinių tyrimų srityse ir prisidės prie studijų kokybės bei klinikinės 

veiklos plėtros; 

1.2. Pretendentai yra motyvuoti įgyti papildomą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją 

ir dalyvauti Universiteto tyrimų bei studijų veikloje; 

1.3. Rezidento prašymui tarpininkauja Universiteto padalinio, atsakingo už rezidentūros 

studijų programą, vadovas, prorektorius klinikinei medicinai ir Podiplominių studijų 

centro dekanas. 

2. N u r o d y t i , kad Pretendentų prašymams vertinti rektorius gali sudaryti specialią komisiją. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C595FF45F869
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C595FF45F869
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C595FF45F869


3. N u s t a t y t i , kad šio nutarimo nuostatos taikomos Pretendentams, studijas pradėjusiems 

2022 m. arba vėliau.  

 

 

Senato pirmininkė       prof. Jūratė Macijauskienė 
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