GYVENIMO APRAŠYMAS

Asmeninė informacija
Vardas, pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas
Gimimo data

Inga Urtė Builytė
+37060831297
u.builyte@gmail.com
1991 10 27

Išsilavinimas
2016 09 01 – dabar
2010 – 2016
2006 – 2010
1998 – 2006

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Kraujagyslių chirurgija
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Medicina
Vilniaus Karoliniškių gimnazija
Vilniaus „Ąžuolyno“ vidurinė mokykla

Visuomeninė veikla
2017 11 15 – dabar
2013 – 2016
2012 – 2016
2012 – 2016
2013 – 2015
2013 – 2015
2012 – 2015
2012 – 2013
2012 – 2013
2012 – 2013

Lietuvos medikų sąjūdžio Tarybos narė
LR SAM Nacionalinės sveikatos sistemos rengimo valstybinio užsakymo formavimo
komiteto narė
LR SAM Kolegijos narė
VU MF Medicinos studijų programos komiteto narė
Medicinos studentų, rezidentų ir jaunųjų gydytojų forumo prie LR SAM narė
Savanoriškos studentų vasaros praktikos koordinatorė VU MF
VU MF Tarybos narė
VU MF SMD Tarybos narė
VU Senato narė
VU Studentų atstovybės Medicinos fakultete pirmininkė

MOTYVACINIS LAIŠKAS

Esu antro kurso kraujagyslių chirurgijos rezidentė Inga Urtė Builytė ir šiuo laišku norėčiau pateikti savo
kandidatūrą į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybą.
Nesu naujokė savanoriškoje veikloje bei studentų atstovavime. Kurį laiką buvau atsitraukusi nuo šios
veiklos, tačiau susidurdama su daugeliu taisytinų situacijų rezidentūros programose, jų įgyvendinime
bei pačiu rezidento statusu (Universiteto, ligoninių ir Sveikatos apsaugos sistemos lygmenimis),
nusprendžiau, jog mano patirtis, žinios ir gebėjimai čia galėtų būti efektyviai pritaikomi.
Matau porą sričių, kuriose VU MF rezidentai turėtų būti atstovaujami:
1. VU MF rezidentų atstovavimas fakultetete, Universitete bei rezidentūros bazėse
a) VU MF RT aptartų klausimų ir problemų pristatymas ir atstovavimas minėtuose padaliniuose
b) rezidentūros programų, jų tobulinimo ir įgyvendinimo klausimai
c) rezidento darbo sąlygų, numatytų Darbo kodekse ir kituose dokumentuose bei įstatymuose
užtikrinimas
2. VU MF rezidentų atstovavimas nacionaliniu lygmeniu
a) rezidento-studento statusas
b) rezidentų atlyginimas
c) rezidentų socialininės garantijos
d) rezidentų tarpininės kompetencijos
Atsinaujinusi VU MF Taryba teikia vilčių, jog bus sukurta ilgalaikė vizija, kuria kryptimi turi vystytis
rezidentų ruošimas, bei bus kreipiama daugiau dėmesio į rezidentūros programų vykdymui reikalingų
sąlygų užtikrinimą. Tikiuosi, jog galėsiu prasmingai prie to prisidėti.

Pagarbiai
Inga Urtė Builytė

