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PATVIRTINTA 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Medicinos fakulteto Tarybos  2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 25 

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KLINIKINĖS 

MEDICINOS PRAKTIKOS (INTERNATŪROS)  

REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) klinikinės 

medicinos praktikos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato šiuos su klinikinės 

medicinos praktika (internatūra)  susijusius klausimus: 

1.1. klinikinės medicinos praktikos (internatūros) uždavinius (šio 

Reglamento II skyrius); 

1.2. klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  organizavimo ir vykdymo 

tvarką (šio Reglamento III skyrius); 

1.3. klinikinės medicinos praktikos (internatūros)   koordinatoriaus, 

klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  vadovo funkcijas, teises ir pareigas (šio 

Reglamento IV skyrius); 

1.4. klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazių atrankos tvarką (šio 

Reglamento V skyrius); 

1.5. studentų teises ir pareigas klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  

atlikimo metu (šio Reglamento VI skyrius); 

1.6. klinikinės medicinos praktikos (internatūros) finansavimo tvarką (šio 

Reglamento VII skyrius). 

2. Šis Reglamentas priimtas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu; 

2.2. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu; 

2.3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (toliau – Universiteto 

statutas);  

2.4. kitais teisės aktais, įgyvendinančiais šio Reglamento 2.1 – 2.3 punktuose 

numatytus teisės aktus. 

3. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos: 

3.1. Internatūra – šešerių metų trukmės studijų metu įgytų bendrosios 

medicinos praktinių žinių, įgūdžių ir klinikinės patirties visuma, kurią asmuo įgyja 

studijuodamas Universitete klinikinius modulius ir atlikdamas klinikinės medicinos 

praktiką, prižiūrimas klinikinės medicinos praktikos vadovo; 

3.2. Klinikinės medicinos praktika – medicinos vientisųjų studijų 

programos dalis, kurios metu medicinos programos studentas, vadovaujamas klinikinės 

medicinos praktikos vadovo, pagal nustatytą programą įsisavina praktinius įgūdžius ir 

gebėjimus ir įgyja klinikinės patirties, reikalingos savarankiškam darbui asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose; 

3.3. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  programa – studijų 

turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio 

personalo visuma ir jos aprašymas, patvirtintas Universiteto medicinos akademijos (toliau 

– Medicinos akademija) Medicinos fakulteto tarybos; 
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3.4. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  koordinatorius – 

Universiteto Podiplominių studijų centro (toliau – Podiplominių studijų centras) 

prodekanas; 

3.5. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  vadovas – sveikatos 

priežiūros specialistas, dirbantis klinikinės medicinos praktikos bazėje ir turintis ne 

mažesnį kaip 3 metų darbo stažą pagal profesinę kvalifikaciją ir įsakymu paskirtas 

klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazės vadovo, suderinus su Universitetu; 

3.6. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazė – Universiteto 

ligoninė, jos filialai arba kita sveikatos priežiūros įstaiga Universiteto Rezidentūros bazių 

vertinimo ir atrankos komisijos atrinkta klinikinės medicinos praktikai (internatūrai)  

vykdyti. 

4. Klinikinės medicinos praktiką (internatūrą) koordinuoja – Podiplominių 

studijų centro prodekanas, organizuoja – Podiplominių studijų centras, vadovauja – 

klinikinės medicinos praktikos vadovas. Klinikinės medicinos praktiką (internatūrą)  

atrinktose ir patvirtintose užsienio universitetų klinikinėse bazėse, suderinus su Medicinos 

fakulteto ir Podiplominių studijų centro dekanais, organizuoja Universiteto tarptautinių 

ryšių ir užsieniečių studijų centras. 
5. Klinikinės medicinos praktika (internatūra)  vyksta ir už ją atsiskaitoma pagal 

Medicinos akademijos Medicinos fakulteto tarybos patvirtintą klinikinės medicinos praktikos 

(internatūros) programą ir jos apimtį. 
 

II SKYRIUS 

KLINIKINĖS MEDICINOS PRAKTIKOS ( INTERNATŪROS) UŽDAVINIAI 

 

6. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros) uždaviniai yra šie: 

7. Ugdyti profesinės veiklos nuostatas, profesinę elgseną ir profesinę patirtį 

8. Ugdyti specialiuosius profesinius gebėjimus, geros medicininės praktikos 

ir efektyvaus klinikinio darbo įgūdžius, reikalingus  savarankiškam darbui pagal medicinos 

gydytojo licenciją (medicinos normą); 

9. pasirengti vientisųjų Medicinos studijų programos baigiamajam 

praktikiniam  egzaminui, medicinos gydytojo profesinės veiklos praktikai ir studijoms 

rezidentūroje. 

 

III SKYRIUS 

KLINIKINĖS MEDICINOS PRAKTIKOS ( INTERNATŪROS) 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

10. Klinikinės medicinos praktika (internatūra)  privaloma visiems 

medicinos studijų programą studijuojantiems Universiteto studentams. 

11. Klinikinės medicinos praktiką (internatūrą) studentas atlieka 

Universiteto ligoninėje, jos filialuose arba Universiteto įvertintose ir atrinktose sveikatos 

priežiūros įstaigose, vadovaujamas klinikinės medicinos praktikos vadovo. 

12. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazių sąrašas ir studentų, 

galinčių jose atlikti praktiką vienu metu, skaičius skelbiamas ne vėliau kaip prieš du 

mėnesius iki skirstymo į klinikinę medicinos praktiką (internatūrą) datos. 

13. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazes pretendentai 

pasirenka atviro Skirstymo į klinikinės medicinos praktikos bazes komisijos (toliau – 

Komisija) posėdžio metu konkursinės eilės tvarka. Konkursinė eilė sudaroma 

apskaičiuojant konkursinį balą, kurį sudaro vientisųjų studijų 5-ių metų pažymių vidurkio 
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ir socialinio balo suma. Socialinio balo apskaičiavimo tvarką ir metodiką Universiteto 

studentų atstovybės teikimu svarsto Rektoratas ir įsakymu tvirtina Rektorius. 

14. Komisijos nariais yra Podiplominių studijų centro prodekanas, 

Medicinos akademijos Medicinos fakulteto dekanas arba prodekanas ir Universiteto 

studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas. Komisijos pirmininkas skiriamas ir 

sudėtis tvirtinama Rektoriaus įsakymu. 

15. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžio protokolas per 

dvi darbo dienas paskelbiamas Podiplominių studijų centre Universiteto intranete.  

16. Į klinikinės medicinos praktikos (internatūros) bazes paskirtų studentų 

sąrašai ir  klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazės, praktikos trukmė ir bazei 

skiriami kreditai tvirtinami Rektoriaus įsakymu. Šio įsakymo pagrindu tarp Universiteto, 

klinikinės medicinos praktikos (internatūros) bazės ir studento sudaromos praktinio 

mokymo sutartys. 

17. Klinikinės medicinos praktikos metu klinikinės medicinos praktikos 

(internatūros)  bazė gali būti keičiama tik užbaigus pradėto  ciklo dalies praktiką ir pateikus 

prašymą Rektoriui, suderintą su abiejų klinikinės medicinos praktikos bazių vadovais ir 

klinikinės medicinos praktikos koordinatoriumi. Klinikinės medicinos praktikos 

(internatūros)  bazė keičiama Rektoriaus įsakymu. Klinikinės medicinos praktikos 

(internatūros)  bazę galima keisti vieną kartą. 

18. Suderinus su Medicinos akademijos Medicinos fakulteto ir Podiplominių 

studijų centro dekanais, gali būti sudaromas individualus klinikinės medicinos praktikos 

(internatūros)  atlikimo planas. 

19. Klinikinės medicinos praktika (internatūra)  vykdoma ir Lietuvos bei 

užsienio šalių universitetų klinikinėse bazėse pagal Universiteto sudarytas dvišales sutartis, 

pateikus prašymą Rektoriui ir suderinus su Medicinos akademijos Medicinos fakulteto ir 

Podiplominių studijų centro dekanais. 

20. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  metu atlikto darbo 

apskaitai studentas pildo Universiteto nustatytos formos dienyną. 

21. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  studijų laikotarpiu 

studentams, studijuojantiems Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, stipendija 

mokama pagal tuo metu galiojančią tvarką. 

22. Įvykdęs klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  programą, 

studentas laiko praktinį baigiamąjį egzaminą pagal Medicinos akademijos Medicinos 

fakulteto patvirtintą tvarką. 

23. Praktinį baigiamąjį egzaminą turi teisę laikyti studentai, baigę visą 5 

kursų studijų  programą, atlikę visą klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  studijų 

programą ir gavę įskaitas. 

24. Baigusiems vientisąsias medicinos programos studijas, išlaikiusiems 

baigiamuosius teorinį ir praktinį egzaminus, išduodamas medicinos magistro diplomas ir 

internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją. 

 

IV SKYRIUS 

KLINIKINĖS MEDICINOS PRAKTIKOS ( INTERNATŪROS)  

KOORDINATORIAUS, KLINIKINĖS MEDICINOS PRAKTIKOS 

(INTERNATŪROS) VADOVO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

25. Klinikinės medicinos praktiką (internatūrą)  koordinuoja ir už jos eigą 

atsako klinikinės medicinos praktikos(internatūros)  koordinatorius – Podiplominių studijų 

centro prodekanas. 
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26. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  koordinatoriaus funkcijos 

yra šios: 

26.1. organizuoti skirstymą į klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  

bazes; 

26.2. kontroliuoti studentų klinikinės medicinos praktikos (internatūros) 

planų vykdymą; 

26.3. tarpininkauti keičiant klinikinės medicinos praktikos(internatūros)  

bazes; 

26.4. metodiškai vadovauti klinikinės medicinos praktikos (internatūros) 

vadovams;  

26.5. įskaityti klinikinės medicinos praktiką(internatūrą). 

27. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  vadovo funkcijos yra šios: 

27.1. Vadovauti studentui jo klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  

metu, teikti edukacinę paramą; 

27.2. sudaryti sąlygas studentui įsisavinti praktinius įgūdžius ir gilinti 

teorines žinias; 

27.3. informuoti klinikinės medicinos praktikos (internatūros) studijų 

koordinatorių apie klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  eigą, studentų padarytus 

medicinos etikos pažeidimus; 

27.4. atitinkamos programos dalies pabaigoje įvertinti studento įgytus 

praktinius įgūdžius ir gebėjimus, profesinę veiklą ir elgseną, rašyti studento 

charakteristiką; 

27.5. teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti už pavedimą studentui, teikiančiam 

sveikatos priežiūros paslaugas, savarankiškai atlikti darbus ar veiksmus. 

28. Klinikinės medicinos praktikos vadovas vienu metu negali vadovauti 

daugiau kaip 6 studentams. 

 

V SKYRIUS 

KLINIKINĖS MEDICINOS PRAKTIKOS ( INTERNATŪROS) BAZĖ 

 

29. Sveikatos priežiūros įstaiga turi iniciatyvos teisę Universiteto 

Rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisijos darbo tvarkos apraše nustatyta tvarka 

kreiptis į Universitetą su prašymu įvertinti ją studentų profesinei praktikai – klinikinės 

medicinos praktikai (internatūrai) atlikti. 

30. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazė turi atitikti 

Universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto taryboje patvirtintos klinikinės 

medicinos praktikos (internatūros) programos ar jos dalies vykdymo reikalavimus ir turėti 

sąlygas studentui įgyti praktinių įgūdžių ir gebėjimų. 

31. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazių vertinimas ir atranka 

vykdoma vadovaujantis Rektoriaus įsakymu patvirtintu Rezidentūros bazių vertinimo ir 

atrankos komisijos darbo tvarkos aprašu. 

 

VI SKYRIUS 

STUDENTO TEISĖS IR PAREIGOS KLINIKINĖS MEDICINOS PRAKTIKOS  

( INTERNATŪROS) METU 

 

32. Studento, atliekančio klinikinės medicinos praktiką (internatūrą), teises ir 

pareigas nustato Universiteto senato patvirtintas Universiteto studijų reglamentas ir šis 

Reglamentas bei kiti Universiteto vidaus teisės aktai. 
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33. Studentas klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  metu turi šias 

teises: 

33.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gauti valstybės 

paramą (studento stipendiją); 

33.2. vykdyti numatytą klinikinės medicinos praktikos (internatūros) 

programą ir gauti reikiamas konsultacijas iš klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  

vadovo ir koordinatoriaus; 

33.3. raštu atsisakyti vykdyti klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  

vadovo pavedimus, jeigu neturi reikiamos kompetencijos ir kvalifikacijos, apie tai 

pranešant klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  koordinatoriui. Tai studento 

neatleidžia nuo studijų programos vykdymo. 

34. Studentas klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  metu turi šias 

pareigas: 

34.1. laikytis Universiteto ir klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  

bazės vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių 

profesinės veiklos praktiką; 

34.2. atliekant profesinės veiklos praktiką, teikti sveikatos priežiūros 

paslaugas šio Reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tik įgijus būtinų žinių ir 

įgūdžių, neviršijant įgytos kompetencijos ir kvalifikacijos; 

34.3. gerbti pacientų teises, jų nepažeisti; 

34.4. laikytis medicinos etikos principų; 

34.5. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti medicinos dokumentus; 

34.6. vykdyti studijų programą; 

34.7. atlikto darbo apskaitai pildyti nustatytos formos dienyną. 

35. Studentas budėti klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazėje 

privalo tik jeigu per ciklą sveikatos priežiūros paslaugos joje teikiamos visą parą. 

Budėjimams skirtos valandos, be studento raštiško sutikimo, negali viršyti 50 procentų 

profesinės veiklos praktikai skirto laiko. Nėščiosioms ir auginančioms vaikus iki 3 m. 

amžiaus naktiniai budėjimai (joms prašant) keičiami į dieninius. 

36. Studentas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už veikas, kuriomis galėjo 

sukelti (tyčia ar dėl neatsargumo) ar padarė žalą paciento sveikatai ar gyvybei. 

 

VII SKYRIUS 

KLINIKINĖS MEDICINOS PRAKTIKOS ( INTERNATŪROS) FINANSAVIMAS 

 

37. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros) studijos yra finansuojamos 

pagal teisės aktuose nustatytą galiojančią vientisųjų studijų finansavimo tvarką.  

38. Klinikinės medicinos praktikos (internatūros)  bazės ar rėmėjai 

nuosavomis, projektų bei fondų lėšomis gali skirti papildomas lėšas studijoms, klinikinės 

medicinos praktikos (internatūros)  vadovams, studentų stipendijai, pragyvenimui ir 

kelionėms. 

 

 


