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Patvirtinta  

LSMU Veterinarijos fakulteto tarybos 

posėdyje 2018-06-20, Prot. Nr. 44. 
 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VETERINARIJOS FAKULTETO 

STUDENTŲ KURAVIMO VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto studentų kuravimo veiklos 

nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Veterinarijos fakulteto (toliau – Fakultetas) studentų 

kuravimo veiklos, kuratorių grupės vadovo ir kuratorių veiklos tikslus, teises ir pareigas bei darbo 

organizavimo tvarką.  

2. Kuravimo veikla remiasi:  

2.1. LSMU Studijų reglamentu (patvirtintu LSMU Senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-05, 

pakeista 2017 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 94-04); 

2.2. Veterinarijos fakulteto nuostatais (patvirtintais LSMU Senato 2017 m. gegužės 19 d. nutarimu 

Nr. 91-14); 

2.3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto etikos kodeksu (patvirtintu LSMU Senato 2014 m. spalio 

24 d. nutarimu Nr. 50-11). 

3. Kuratoriai skiriami tik I kurso I pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų ir vientisųjų studijų 

studentams. 

4. Kuravimo veiklą vykdo Kuratorius - Fakulteto dėstytojas, kuruojantis studentų grupės veiklą. 

5. Padalinio vadovas yra kuratorių grupės vadovas kuruojantis kuratorių grupės veiklą. 

6. Studentų kuravimo funkcija yra privaloma visiems dėstytojams. 

 

II. STUDENTŲ KURAVIMO VEIKLOS TIKSLAI 

 

7. Užtikrinti Veterinarijos fakulteto studentų pirmakursių integraciją į studijas.  

8. Koordinuoti sklandžią studijų proceso eigą. 

9. Sustiprinti studentų galimybes pasiekti studijų rezultatus ir skatinti progresą.  

10. Padėti studentui gauti reikiamą informaciją ar pagalbą jos prireikus. 

11. Siekiamas rezultatas: 

11.1. Paskaitų lankomumo gerinimas; 

11.2. Akademinių skolininkų skaičiaus mažėjimas. 

11.3. Studijas nutraukiančių studentų skaičiaus mažėjimas. 

11.4. Didėjantis studentų pasitenkinimas studijų procesu. 

11.5. Geresnis studentų ir dėstytojų tarpusavio supratimas. 

11.6. Aktyvesnis studentų įsitraukimas į fakultete vykdomas SMD ir kitas, lavinančias socialinius, 

mokslinius, bendravimo ir kitus įgūdžius, veiklas. 

 

III. KURATORIŲ GRUPĖS VADOVO ATSAKOMYBĖ 

 

12. Organizuoti bendrą kurso susitikimą su kuratoriais. 

13. Paskirti studentų grupes kuratoriams. 

14. Susidarius pateisinamoms priežastims (pvz.: ilgalaikė komandiruotė, liga) pakeisti kuratorių kitu 

dėstytoju; 

15. Koordinuoti kuratorių darbo veiklą ir perduoti būtinus klausimus, su kuriais privalo būti 

supažindinami studentai. 

16. Gavus kuratoriaus pranešimą, įvertinti klausimo lygmenį ir negalint jo išspręsti padalinyje, raštu 

perduoti informaciją Fakulteto prodekanui arba dekanui.  

17. Kas semestrą Fakulteto tarybai pateikti kuratorių darbo grupės veiklos analizę. 

 



 

2 

 

IV. KURATORIAUS ATSAKOMYBĖ 

 

18. Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį susitikti su kuruojamų studentų grupe. 

19. Konsultuoti studentus studijų reglamento nuostatų ir kitais su studijomis susijusiais klausimais. 

20. Būti pasiekiamu studentams elektroniniu paštu ir į elektroninius laiškus atsakyti ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas. 

21. Iškilusius strateginius klausimus, kurių negali išspręsti pats kuratorius, raštu pateikti kuratorių 

grupės vadovui. 

 

V. KURATORIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

22. Fakulteto dekanas ne vėliau nei mokslo metų pirmąją darbo savaitę potvarkiu paskiria už 

pirmakursių kuravimą atsakingą padalinį. 

23. Dekanato administratorius, dekano pavedimu, sudaro kuruojamų grupių sąrašus ir pateikia juos 

kuratorių grupės vadovui. 

24. Kiekvienais metais yra skiriamas kitas padalinys studentų pirmakursių kuravimui. 

25. Kuravimą gali vykdyti ir iš skirtingų padalinių paskirti dėstytojai kuratoriai.  

26. Esant kuratorių grupei sudarytai iš kelių padalinių dėstytojų, kuratorių grupės vadovą skiria 

Fakulteto dekanas. 

27. Kuruojamoje grupėje gali būti ne daugiau nei 30 studentų. 

28. Studentai turi teisę raštu išdėstydami priežastis pareikšti nepasitikėjimą grupės kuratoriumi ir apie 

tai informuoti kuratorių grupės vadovą ir Fakulteto dekaną. Grupės kuratorius keičiamas kai 

daugiau kaip pusė kuruojamos grupės narių pareiškia nepasitikėjimą. Naujas kuratorius skiriamas 

per 30 d.“ 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Tvarka įsigalioja ją patvirtinus.  

30. Tvarka gali būti keičiama arba papildoma Veterinarijos fakulteto tarybos sprendimu. 


