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VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO STUDIJŲ PRAKTIKOS NUOSTATAI
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studijų praktikos nuostatai (toliau –Nuostatai) detalizuoja
Vilniaus universiteto studijų praktikų reglamente nustatytą studijų praktikos (toliau – Praktika)
organizavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką Medicinos fakultete (toliau – Padalinys).
1.2. Nuostatai parengti vadovaujantis Vilniaus universiteto studijų praktikos reglamentu (toliau –
Reglamentas), patvirtintu Universiteto senato 2015 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. S-2015-5-5 , su
vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais.
1.3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente. Nuostatuose
naudojamos papildomai apibrėžiamos sąvokos:
1.3.1. Internatūra (bendroji medicinos praktika ir odontologijos praktika) – studijų programos
dalis, kurios metu studentas, vadovaujamas internatūros vadovo, pagal nustatytą programą
įsisavina praktinius įgūdžius ir gebėjimus ir įgyja klinikinės patirties, reikalingos
savarankiškam darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
1.4. Praktika Padalinyje organizuojama, prižiūrima ir vertinama šiuose Nuostatuose ir Reglamente
nustatyta tvarka.
2. Praktikos organizavimas
2.1. Priklausomai nuo studijų srities ir krypties, studijų programos tikslų ir siekinių, Padalinyje
organizuojama šių tipų praktika:
2.1.1. internatūra (bendroji medicinos praktika ir odontologijos praktika);
2.1.2. profesinė praktika.
2.2. Praktikos pobūdis, trukmė, apimtis kreditais ir Praktikos metu ugdomos kompetencijos yra numatyti
Praktikos sande.
2.3. Studijų programos komitetas skiria Universiteto praktikos vadovą – praktikos koordinatorių.
2.4. Su Praktikos atlikimo tvarka, Praktikos vietos pasirinkimo klausimais, reikalavimais Praktikos
institucijoms Praktiką atliksiantys studentai (klausytojai) supažindinami viešai Praktiką kuruojančio
padalinio skelbimų lentoje ar interneto svetainėje likus ne mažiau nei 15 kalendorinių dienų iki Praktikos
pradžios.
2.5. Rekomenduojamų Praktikos institucijų sąrašas skelbiamas Praktiką atliksiantiems studentams
(klausytojams) viešai Praktiką kuruojančio padalinio skelbimų lentoje ar interneto svetainėje likus ne
mažiau nei 15 kalendorinių dienų iki Praktikos pradžios.
2.6. Tuo atveju, jeigu studentas (klausytojas) pats siūlo instituciją Praktikai atlikti, jis Studijų programos
komitetui likus ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki Praktikos pradžios turi pateikti prašymą, siūlomos
institucijos veiklos aprašymą bei, esant reikalui, papildomus Studijų programos komiteto prašomus
institucijos dokumentus. Studijų programos komitetas nusprendžia, ar siūloma institucija atitinka
Reglamente ir Nuostatuose keliamus reikalavimus Praktikos institucijai.
2.7. Praktikos sutartis su Praktikantu ir Praktikos institucija turi būti sudaryta iki Praktikos pradžios.
Praktikos sutartis gali būti nesudaroma tik Reglamente nustatytais atvejais.
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reglamentuojantiems teisės aktams, turi nepažeisti pacientų teisių asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
3. Praktikos priežiūra
3.1. Praktikos institucijai keliami reikalavimai:
3.1.1. yra tinkama vieta įgyvendinti atitinkamai Praktikai keliamus tikslus ir uždavinius;
3.1.2. sutinka priimti Praktikantą, sudaryti tinkamas Praktikos sąlygas (skirti Praktikos vadovą, darbo vietą,
leisti stebėti specialistų darbą, pačiam savarankiškai dirbti, aprūpinti praktinio mokymo užduotimis, šias
užduotis vykdyti reikiama dokumentacija, reikalingomis priemonėmis ir kt.), pasirašyti Praktikos sutartį;
3.1.3. užtikrina, kad Praktikantui būtų paskirtas kvalifikuotas Reglamento 5.4 punkte numatytus reikalavimus
atitinkantis Institucijos praktikos vadovas;
3.1.4. užtikrina Praktikantui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias Praktikos
sąlygas.

3.2. Institucijos Praktikos vadovui keliami reikalavimai:
3.2.1. specialistas, dirbantis Praktikos institucijoje, turintis atitinkamos kvalifikacijos aukštąjį
universitetinį išsilavinimą bei ne mažesnį kaip 5 metų atitinkamo darbo stažą;
3.2.2. internatūros vadovas gali būti skiriamas vadovauti ne daugiau kaip 3 Praktikantų atliekamai
Praktikai.
3.3. Universiteto Praktikos vadovo funkcijas apibrėžia Vilniaus universiteto studijų praktikos
reglamentas.
4. Praktikos vertinimas
4.1. Praktikos vertinimas vykdomas vadovaujantis atitinkamos studijų programos komiteto patvirtinto
Praktikos sando reikalavimais.
4.2. Praktikos sandas skelbiamas Universiteto elektroninėje informacinėje sistemoje.

