
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO 2017 M. BALANDŽIO 25 D. NUTARIMO 

NR. S-2017-4-6 „DĖL MEDICINOS FAKULTETO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 
 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 28 straipsnio 5 dalimi ir 33 straipsnio 1 dalies 

28 punktu bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. lapkričio 18 d. teikimą Nr. 

RTK-85 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-6 „Dėl 

Medicinos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

tarybos 2021 m. spalio 1d. posėdžio nutarimą Nr. (1.2) 150000-TP-11-1 „Dėl Vilniaus universiteto 

senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-6 „Dėl Medicinos fakulteto nuostatų 

tvirtinimo“ pakeitimo“ ir Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros komiteto 2021 m. lapkričio 

9 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-162) bei Vilniaus universiteto senato 

Mokslo komiteto 2021 m. lapkričio 9 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. (1.9 E) 11500-KT-166), 

Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a  pakeisti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatus, patvirtintus Vilniaus 

universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. S-2017-4-6 „Dėl Medicinos fakulteto 

nuostatų tvirtinimo“: 

1. pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„8. Fakulteto struktūrą sudaro Fakulteto valdymo organai (Taryba ir Dekanas) bei vidiniai 

organizaciniai dariniai – šakiniai akademiniai padaliniai, šakiniai neakademiniai padaliniai ir 

administracinio padalinio teisinių neturintys vidiniai dariniai. Fakulteto šakinių neakademinių 

padalinių (išskyrus Vilniaus universiteto Medicinos ir sveikatos mokslų doktorantūros mokyklą 

(toliau – Doktorantūros mokykla)) sąrašas tvirtinamas ir keičiamas Rektoriaus įsakymu. Fakultete šių 

nuostatų nustatyta tvarka gali būti steigiami ir šakiniai akademiniai sui generis padaliniai.“; 

2. papildyti 11.9 papunkčiu: 

„11.9 užsiimti veikla, apimančia žmogaus biologinių ėminių ir sveikatos informacijos 

tvarkymą Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatyme nustatytais tikslais ir 

biomedicininių tyrimų atlikimą.“; 

3. pakeisti 22.14 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„22.14 Dekano teikimu svarsto siūlymus Rektoriui dėl šakinių neakademinių padalinių 

(išskyrus Doktorantūros mokyklą) steigimo ir likvidavimo; Dekano teikimu svarsto ir tvirtina šakinių 

neakademinių padalinių nuostatus;“ 

4. pakeisti 22.19 papunktį ir išdėstyti jį taip: 

„22.19. sudaro Fakulteto įgyvendinamų studijų programų komitetų sudėtį ir tvirtina jų 

pirmininkus;“; 

5. pakeisti 35.12 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„35.12. teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir (arba) 

likvidavimo; Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui steigti ir (arba) likviduoti tokius padalinius (išskyrus 

Doktorantūros mokyklą);“; 

6. pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„37. Veiklos organizavimo klausimais Dekanui pataria nuolat veikianti kolegija - dekanatas. 

Į dekanato sudėtį privalomai įeina prodekanai, Fakulteto šakinių akademinių padalinių ir sui generis 
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padalinių vadovai, Doktorantūros mokyklos vadovas, Universiteto studentų atstovybės padalinio 

Fakulteto pirmininkas ir rezidentų atstovas. Dekanato veiklos forma - posėdžiai, šaukiami Dekano 

sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Dekanato posėdžiams pirmininkauja Dekanas arba jo 

paskirtas posėdžio pirmininkas.“‘ 

7. papildyti 401 punktu: 

„401. Fakulteto uždaviniams įgyvendinti gali būti steigiami ir šakiniai akademiniai sui generis 

padaliniai, jų veiklai mutatis mutandis taikant šių Nuostatų 22.9-22.12, 35.7, 35.9-35.10, 35.18 

papunkčius bei 37, 40, 44 ir 45 punktus.“; 

8. pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„43. Fakulteto šakiniai akademiniai padaliniai yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Biomedicinos mokslų institutas (angl. Institute of Biomedical Sciences of the Faculty of Medicine 

of Vilnius University), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos institutas 

(angl. Institute of Clinical Medicine of the Faculty of Medicine of Vilnius University), Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institutas (angl. Institute of Dentistry of the Faculty 

of Medicine of Vilnius University), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų 

institutas (angl. Institute of Health Sciences of the Faculty of Medicine of Vilnius University) ir 

šakinis akademinis sui generis padalinys Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobankas (angl. 

Lithuanian Population and Rare Diseases Biobank).“; 

9. papildyti 431 punktu: 

„431. Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobankas – Fakulteto šakinis akademinis sui generis 

padalinys, kurio pagrindinė veikla – žmogaus biologinių ėminių ir sveikatos informacijos tvarkymas 

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatyme nustatytais tikslais ir biomedicininių 

tyrimų atlikimas. Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko veikla organizuojama įstatymų 

nustatyta tvarka išduotos licencijos užsiimti biobanko veikla pagrindu.“; 

10. pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„45. Institutuose veikia tik administracinio padalinio teisių neturintys organizaciniai 

dariniai – katedros, klinikos, centrai, grupės ir kt. Administracinio padalinio teisių neturinčių darinių 

vadovų pareigos nelaikomos pareigybėmis. Už šių pareigų vykdymą gali būti mokamas priedas / 

priemoka Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. Šakiniuose akademiniuose sui generis 

padaliniuose gali būti steigiami ir neakademiniai vidiniai dariniai, galintys turėti administracinio 

padalinio statusą.“ 

11. pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„47. Šakinis neakademinis padalinys - Fakulteto struktūrinis padalinys, teikiantis paslaugas, 

užtikrinančias akademinę Fakulteto veiklą, ir (arba) atliekantis kitas neakademines Fakulteto 

funkcijas. Šakinius neakademinius padalinius (išskyrus Doktorantūros mokyklą) steigia ir likviduoja 

Rektorius Dekano teikimu.“; 

12. pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„48. Šakinių neakademinių padalinių vadovus (išskyrus Doktorantūros mokyklą) skiria 

Rektorius Dekano teikimu.“ 

13. papildyti 481 punktu: 

„481. Medicinos ir sveikatos mokslų doktorantūros mokykla yra Fakulteto šakinis 

neakademinis padalinys. Doktorantūros mokyklą steigia ir likviduoja Taryba Dekano teikimu, 

pritarus Universiteto mokslo prorektoriui.“ 

14. pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„52. Pirmosios ir antrosios pakopos studijas, profesines studijas (be kita ko, rezidentūros 

studijas) bei studijas pagal neformaliojo švietimo ir kitas mokymosi visą gyvenimą programas 

koordinuoja ir administruoja prodekanas (-ai), atsakingas (-i) už studijų organizavimą, bei Dekanui 

pavaldus Studijų skyrius.“  

15. pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„55. Trečiosios pakopos studijas koordinuoja ir administruoja Doktorantūros mokykla. 

Doktorantūros mokslinį lygį užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka sudaromi Rektoriaus tvirtinami 

mokslo krypties (-čių) doktorantūros komitetas (-ai), jo pirmininkas (-ai), vadovaujantis VU mokslo 
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doktorantūros reglamentu. Doktorantūros mokyklos veikloje dalyvauja į ją įeinantys mokslo krypčių 

doktorantūros komitetai, doktorantai, doktorantūros studijų administratorius (-iai), taip gali būti 

kviečiami ir kitų institucijų atstovai. Doktorantūros mokyklos veiklai vadovauja vadovas, kurį 

ketverių metų kadencijai Universiteto mokslo prorektoriaus teikimu skiria Rektorius arba jo 

įgaliotas asmuo.“ 

16. pripažinti netekusiu galios IX skyrių. 
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