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NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras (toliau – Centras) yra Klaipėdos universiteto
Sveikatos mokslų fakulteto padalinys, kuris įsteigtas įgyvendinant Universiteto strategiją sustiprinti
tarpdisciplininius sveikatos mokslinius tyrimus. Centre atliekami aukšto lygio fundamentiniai ir
taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, rengiami mokslininkai,
integruojamas mokslo ir studijų procesas, sudaromos sąlygos dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai
kelti.
1.2. Centro steigėjas yra Klaipėdos universitetas.
1.3. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba yra Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto
Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras. Centro pavadinimas anglų kalba – Klaipeda University
Faculty of Health Sciences Health Research and Innovation Science Centre.
1.4. Centras veikia kaip Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto padalinys. Centras veikia
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Klaipėdos Universiteto Statutu, Klaipėdos universiteto Senato nutarimais, Klaipėdos universiteto
Rektoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais (toliau – Nuostatai).
1.5. Centro veiklos trukmė neribota.
1.6. Centro adresas: H. Manto 84, Klaipėda, LT – 92294.

2. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS
2.1. Centro veiklos tikslas – vykdyti aukšto lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius
tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus pagrindinėse kryptyse: visuomenės sveikatos, sveikatos
ugdymo, sveikatinimo ir sveikatingumo, pirminės sveikatos priežiūros organizavimo ir vadybos,
socialinių darbo sveikatos priežiūroje, slaugos kokybės gerinimo, medicininės ir socialinės
reabilitacijos bei profilaktikos, rekreacijos ir turizmo plėtros, saugaus maisto, sveikos mitybos, aplinkos
poveikio sveikatai, biotechnologijų, medicinos inžinerijos, papildomos ir alternatyvios medicinos,
balneologijos ir kitose.
2.2. Centro veiklos uždaviniai yra šie:

2.2.1. Vykdyti šalies ūkio, kultūros ir visuomenės plėtrai svarbius ilgalaikius tarpdisciplininius
sveikatos mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.
2.2.2. Mokslo ir studijų integralumo užtikrinimas padedant rengti specialistus, atsižvelgiant į
naujausius mokslo laimėjimus.
2.2.3. Sudaryti sąlygas dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai kelti.
2.2.4. Organizuoti ir vykdyti mokslinių tyrimų projektus.
2.2.5. Atlikti mokslinius tyrimus pagal sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis.
2.2.6. Publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir
komercinių ar Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.
2.2.7. Rengti ir leisti šviečiamuosius ir informacinius leidinius.
2.2.8. Organizuoti tarptautines ir nacionalines konferencijas, seminarus.

3. CENTRO VALDYMAS IR STRUKTŪRA
3.1. Centrui vadovauja direktorius, einantis vyriausiojo ar vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas,
pavaldus Sveikatos mokslų fakulteto dekanui ir fakulteto Tarybai.
3.2. Centro direktorius:
3.2.1.Vadovauja Centro veiklai ir atsako už ją, veikia jo vardu ir jam atstovauja.
3.2.2. Atsako už tai, kad Centro veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Centro nuostatus, kitų
teisės aktų nuostatas.
3.2.3. Siūlo Rektoriui priimti ir atleisti Centro darbuotojus, skelbti konkursus pareigoms eiti, skirti
asmenis į pareigas, atleisti iš jų.
3.2.4. Siūlo Rektoriui nustatyti darbuotojų darbo užmokestį, skatinti darbuotojus, skirti jiems
drausmines nuobaudas.
3.2.5. Užtikrina saugias darbo sąlygas ir atsako už jas.
3.2.6. Atsako už Centro finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
3.2.7. Atsako už Centro mokslinę veiklą. Rengia ir teikia fakulteto Tarybai pagrindines Centro
mokslinės veiklos kryptis, perspektyvinį Centro veiklos 5 metų planą, metinę mokslinės veiklos
ataskaitą.
3.2.8. Atsako už viešos informacijos paskelbimą.
3.2.9. Vadovauja Centro personalui, rengia ir teikia Rektoriui tvirtinti Centro darbuotojų pareigybių
aprašus.
3.2.10. Direktorius kartu su fakulteto Taryba formuoja Centro viziją, misiją, veiklos strategiją.
3.3. Centro direktorių skiria Rektorius, Sveikatos mokslų fakulteto Tarybos teikimu. Direktoriaus

kadencija – 5 metai.
3.4. Centro direktorius už Centro veiklą atsiskaito fakulteto Tarybai vieną kartą per metus.
3.5. Centro darbuotojai – mokslininkai, tyrėjai bei kiti specialistai, su kuriais sudaromos atitinkamos
sutartys. Centro darbuotojus Centro direktoriaus teikimu ir fakulteto dekano pritarimu priima ir
atleidžia Rektorius.
3.6. Mokslo grupės sudaromos konkrečioms programoms, projektams, planams, studijoms ar
mokslinėms ekspertizėms vykdyti. Jų sudėtį tvirtina ir vadovus skiria Rektorius Centro direktoriaus
teikimu. Darbams pirmumo teise kviečiami dalyvauti Universiteto darbuotojai, o taip pat specialistai iš
kitų, atitinkančių darbo profilį, institucijų.
3.7. Fakulteto Taryba tvirtina mokslinių tyrimų veiklos programas, mokslinių veiklų ataskaitas.
3.8. Centro darbuotojų susirinkimas šaukiamas direktoriaus arba 1/3 centro darbuotojų teikimu.
Į centro
susirinkimus svarstant tam tikrus klausimus patariamojo balso teise gali būti
kviečiami studentai ir socialinių partnerių atstovai. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja
ne mažiau kaip 3/5 centro darbuotojų , dirbančių ne mažiau kaip 0,5 etato. Susirinkimo nutarimai
priimami posėdyje dalyvaujančių centro darbuotojų balsų dauguma ir yra privalomi visiems
katedros darbuotojams.

4. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Centas turi šias teises:
4.1.1. Vykdyti mokslinius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus
sutinkamai su LR Seimo, Vyriausybės, KU Senato nutarimais pagal sutartis su Lietuvos bei užsienio
fiziniais ir juridiniais asmenimis.
4.1.2. Atskiriems moksliniams klausimams spręsti inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių su
mokslinėmis, gamybinėmis ir kitomis institucijomis sudarymą.
4.1.3. Savo nuožiūra naudoti mokslininkų ir kitų darbuotojų darbo rezultatus, kiek tai nepažeidžia
autorinių teisių.
4.1.4. Formuoti mokslinių tyrimų kryptis (keisti jas atsiradus aplinkybėms) ir tvirtinti nustatyta tvarka.
4.1.5. Universiteto nustatyta tvarka valdyti ir naudotis centro funkcijoms įgyvendinti reikalinga
materialine baze.
4.1.6. Dalyvauti organizuojant ir vykdant studijas.
4.1.7. Imtis kitos veiklos, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Universiteto
Statutui, taip pat šiems įstatams.
4.2. Centras turi šias pareigas:
4.2.1. Nustatyta tvarka teikti Sveikatos mokslų fakulteto Tarybai, Rektoriui metinę Centro veiklos
ataskaitą.

4.2.2. Sistemingai atlikti mokslinės veiklos savianalizę. Nuolat tobulinti Centro mokslinę veiklą,
atsižvelgiant į savianalizės ir išorinio vertinimo išvadas.
4.2.3. Teisės aktų ir Universiteto nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą ir dokumentų tvarkymą,
saugojimą, naudojimą ir perdavimą Universiteto ir valstybiniams archyvams ar atitinkamiems jų
funkcijų ir teisių perėmėjams.

5. CENTRO TURTAS IR LĖŠOS
4.1. Centras naudojasi jam skirtomis patalpomis, KU turtu ir lėšomis, įranga, administracinių, ūkinių
bei finansinių padalinių paslaugomis.
4.2. Turtas, kurį Centras valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, yra:
4.2.1. Universiteto centrui skiriamas biudžetinis finansavimas.
4.2.2. Mokslinių tyrimų ir projektų rengimo technika, baldai, įranga ir lėšos, gautos iš mokslinės
veiklos, vykdomų projektų bei teikiamų paslaugų.
4.2.3. Turtas ir lėšos, gautos iš kitų, pagal LR Įstatymus leistinų, šaltinių.

6. CENTRO ATRIBUTIKA
Centras gali turėti savo firminį ženklą, antspaudą ir pavadinimą, suderintus su Klaipėdos Universiteto
atributika

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Centro nuostatus, jų pakeitimus fakulteto Tarybos teikimu tvirtina Rektorius.
5.2. Paaiškėjus, kad šiuose Nuostatuose yra punktų, prieštaraujančių naujai išleistiems Lietuvos
Respublikos įstatymams ir kitiems teisėms aktams, Universiteto nutarimams, Nuostatai turi būti
pakeisti.

