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VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO  

STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS TINKLO NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (toliau – VU MF) studentų mokslinės veiklos 

tinklas (toliau – Tinklas arba SMVT) – laisvos narystės pagrindu veikiantis VU MF darinys, 

vienijantis besidominčius ir dalyvaujančius mokslinėje veikloje VU MF vientisųjų, bakalauro 

ir magistro studijų studentus ir mokslininkus. 

2. Tinklas savo veikloje vadovaujasi VU Statutu, VU Tarybos patvirtintais nutarimais, 

universiteto vidaus taisyklėmis ir VU MF SMVT nuostatais.  

3. Tinklas oficialiuose dokumentuose, reklaminėse programose ar priemonėse turi teisę naudoti 

žodžių santrumpą – VU MF SMVT ar jos vertinius (ang. Students' Research Network (SRN)).  

4. Tinklo adresas: Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 

Vilnius, Lietuva. 

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

5.1. Darbo vadovas – VU MF akademinis ar mokslinis darbuotojas vadovaujantis 

studento moksliniam darbui; 

5.2. Grupė – struktūrinis ir funkcinis tinklo vienetas, vienijantis tinklo narius, 

besidominčius medicinos ir sveikatos mokslų kryptimis ir turinčius tuos pačius akademinius 

siekius; 

5.3. Grupės koordinatorius – SMVT narys, koordinuojantis Grupės veiklą;  

5.4. Grupės mokslinis vadovas – vienasmenis Grupės valdymo organas, koordinuojantis 

Grupės mokslinę veiklą; 

5.5. Mokslo komitetas – prieš SMVT konferenciją Grupėje arba sekcijoje suburta VU MF 

kompetentingų asmenų grupė vertinanti studentų mokslinius darbus; 

5.6. Sekcija – struktūrinis ir funkcinis tinklo vienetas, vienijantis tinklo narius, turinčius 

tuos pačius akademinius siekius. Sekcija formuojama Grupės nariams pateikus 10 ir mažiau 

tezių. Sekciją sudaro ne mažiau kaip 2 (dvi) Grupės, jeigu vienos Grupės narių pateiktas tezių 

skaičius mažesnis nei 10. Suformuotos sekcijos valdymas ir veikla organizuojama grupės 

principu. 

5.7. Tinklo kuratorius – VU MF Mokslo, inovacijų ir doktorantūros skyriaus specialistas 

kuruojantis ir koordinuojantis organizacinę Tinklo veiklą. 

 

II SKYRIUS 

TINKLO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tinklo tikslai: 

6.1. skatinti ir aktyvinti VU MF studentų mokslinę tiriamąją veiklą, plečiant ir gilinant jų 

mokslines žinias bei tobulinant kompetencijas; 

6.2. skatinti mokslinę komunikaciją plečiant studentų mokslinės veiklos tarptautiškumą. 

7. Tinklo uždaviniai: 

7.1. padėti studentams įsijungti į mokslinę tiriamąją veiklą;  
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7.2. siekiant plėsti studentų mokslinę tiriamąją veiklą rengti ir vykdyti tyrimus; 

7.3. kelti mokslinės tiriamosios veiklos kokybę; 

7.4. supažindinti MF bendruomenę su Tinklo veikla ir teikti informaciją apie Tinklą; 

7.5. organizuoti studentų mokslinius renginius (konferencijas, seminarus, muges, 

susirinkimus ir kt.). 

   

III SKYRIUS 

TINKLO STRUKTŪRA  

 

8. Studentų mokslinės veiklos Tinklą sudaro: Mokslo komitetai, studentų mokslinės grupės 

(toliau – Grupės), Grupių moksliniai vadovai, darbų vadovai, Grupių koordinatoriai. 

9. Tinklą kuruoja VU MF studentų mokslinės veiklos Tinklo kuratorius. 

 

IV SKYRIUS  

TINKLO NARIŲ VEIKLA IR ATSAKOMYBĖS 

 

10. Grupės mokslinis vadovas renkamas klinikos arba katedros vadovo teikimu.  

11. Studentų mokslinės Grupės mokslinis vadovas: 

11.1. atsako už Grupės mokslinę veiklą ir teikia siūlymus dėl mokslinės veiklos 

gerinimo; 

11.2. dalyvauja Grupės susirinkimuose; 

11.3. koordinuoja Grupės darbų vadovų veiklą, tvirtina mokslinių darbų temas;  

11.4. kontroliuoja Grupėse vykdomų mokslinių darbų kokybę. 

12. Grupės mokslinis vadovas gali atsisakyti einamųjų pareigų savo noru, apie tai pranešęs 

Grupės susirinkime.  

13. Darbo vadovas: 

13.1. teikia studentui metodinę pagalbą, konsultuoja ir (ar) sudaro sąlygas vykdyti 

moksliniam darbui numatytus mokslinius tyrimus, padeda ugdyti mokslinių tyrimų 

meistriškumą;  

13.2. atsako už tai, kad publikavimui būtų pateiktas nepažeidžiantis akademinės etikos 

ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų mokslinis darbas.  

14. Tinklo kuratorius – koordinuoja organizacinę Tinklo veiklą. Tinklo kuratorius: 

14.1. teikia informaciją ir naujienas Grupės moksliniams vadovams, koordinatoriams, 

Tinklo nariams; 

14.2. konsultuoja Tinklo grupių mokslinius vadovus ir koordinatorius dėl vykdomos 

SMVT veiklos; 

14.3. priima protokolus, prašymus, skundus bei kitus su Tinklo veikla susijusius 

dokumentus;  

14.4. atsako už Tinklo tikslų įgyvendinimą. 

15. Grupės koordinatorius renkamas Grupės susirinkime paprasta balsų dauguma balsavimo 

metu. Grupės koordinatoriaus kadencija vieneri metai, kadencijų skaičius neribojamas. 

Balsavimo teisę turi visi Grupės nariai. Grupės koordinatorius eina pareigas nuo pirmojo naujais 

studijų metais įvykusio Tinklo grupės posėdžio, kuriame jis buvo išrinktas koordinatoriumi 

dienos.  

16. Grupės koordinatorius: 

16.1. atstovauja Grupę sprendžiant Tinklo ir Grupės veiklos klausimus su Grupės 

moksliniu vadovu; 

16.2. atsako už Grupės narių informavimą Tinklo klausimais, informacijos perdavimą 

ir platinimą; 

16.3. organizuoja Grupės darbą ir rengia Grupės susirinkimus; 

16.4. tvarko Grupės narių sąrašą; 



3 
 

16.5. kartu su Grupės moksliniu vadovu sprendžia naujų narių priėmimo ir narių 

šalinimo iš Tinklo klausimus; 

16.6. koordinuoja mokslinius renginius. 

17. Grupės koordinatorius gali atsisakyti einamųjų pareigų savo noru, apie tai pranešęs Grupės 

susirinkime.   

 

V SKYRIUS 

TINKLO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

18. Tinklo narių teisės: 

18.1. dalyvauti Tinklo veikloje bei gauti informaciją apie ją; 

18.2. turėti balso teisę Tinklo narių susirinkime; 

18.3. teikti pasiūlymus susijusius su Tinklo veikla; 

18.4. naudotis Tinklui teikiama parama, turint lygias teises su kitais Tinklo nariais 

bei ginant savo teisėtus interesus; 

18.5. visi Grupės nariai turi teisę kandidatuoti į Grupės koordinatorius. Grupės narys 

gali siūlyti savo kandidatūrą arba kito Grupės nario kandidatūrą.  

19. Tinklo narių pareigos: 

19.1. dalyvauti mokslinėje tiriamojoje veikloje; 

19.2. laikytis Tinklo nuostatų; 

19.3. dalyvauti Tinklo vykdomuose renginiuose (konferencijose, seminaruose, 

mugėse, programose ir t.t.); 

19.4. SMVT narys konferencijai gali teikti ne daugiau kaip 2 tezes vienoje Grupėje 

per studijų metus, jei jis yra vienintelis tezės autorius. Jei darbą atliko keli SMVT nariai 

konferencijai teikiamų vieno autoriaus tezių skaičius negali viršyti 3 tezių vienoje Grupėje per 

studijų metus. 

19.5. pagal kompetenciją atstovauti ir ginti Tinklo interesus. 

20. Jei Tinklo narys sąmoningai nesilaiko šių nuostatų, jo narystės klausimas sprendžiamas 

Grupės susirinkime. 

21. Grupės narys turi teisę bet kada išstoti iš Tinklo apie tai pranešęs grupės koordinatoriui. 

 

VI SKYRIUS 

NARYSTĖ TINKLE 

 

22. Tinklo nariu gali būti kiekvienas VU MF studijuojantis ir mokslinėje veikloje dalyvaujantis 

studentas, pateikęs prašymą tinklo Grupės koordinatoriui. 

23. Narystė Tinkle pasibaigia, kai Tinklo narys: 

23.1. nutraukia ar pabaigia studijas VU MF; 

23.2. Grupei priėmus sprendimą pašalinti narį iš Tinklo; 

23.3. Tinklo nariui pateikus prašymą pašalinti jį iš Tinklo.  

24. Laikinai sustabdžius studijas Tinklo narys turi teisę likti Tinkle, jei ir toliau laikosi šių 

nuostatų ir kitų su Tinklo veikla bei naryste joje susijusių reikalavimų. 

 

VII SKYRIUS 

GRUPĖS STEIGIMAS 

 

25. Grupė įsteigiama kai: 

25.1. steigiamajame susirinkime dalyvauja suinteresuoti VU MF bendruomenės 

nariai; 

25.2. steigiamajame susirinkime išrenkamas Grupės mokslinis vadovas ir 

koordinatorius; 
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25.3. protokoluojamas grupės steigiamasis susirinkimas. Grupės steigiamojo 

susirinkimo protokole įtvirtinamas Grupės įsteigimas. Grupės įsteigimo protokolas pristatomas 

į VU MF Mokslo, inovacijų ir doktorantūros skyrių. 

 

VIII SKYRIUS 

TINKLO SUSIRINKIMAI 

 

26. Tinklo susirinkimus organizuoja Grupių koordinatoriai. 

27. Tinklo Grupių susirinkimai kviečiami pagal poreikį.  

28. Visi Grupės susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolus Grupės koordinatorius turi 

pateikti Tinklo kuratoriui per 2 savaites po įvykusio susirinkimo. 

29. Susirinkimo sprendimai (nutarimai) priimami atviru balsavimu, paprasta posėdyje 

dalyvavusių Tinklo narių balsų dauguma.  

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Nuostatai atnaujinami ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.  

31. Nuostatai įsigalioja nuo MF Tarybos nustatytos Nuostatų įsigaliojimo dienos.  

32. Dekano teikimu Tinklas gali būti reorganizuojamas ir (ar) pertvarkomas VU MF Tarybos 

sprendimu. 

 

_______________________ 
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VILNIAUS UNIVERSITETO 

MEDICINOS FAKULTETAS 

 

 

SMVT Grupės pavadinimas  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

XXXX-XX-XX  Nr. X 

Vilnius 

 

 

 

 

Posėdis įvyko:  

 

Posėdžio pirmininkas:  

 

Dalyvavo:  

 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. SVARSTYTA.  

2. NUTARTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas   

 

 

Protokolavo       


