
SLAUGOS IR BURNOS PRIEŽIŪROS KATEDRA 

Slaugos ir burnos priežiūros specialistų rengimo centras, 

Aušros g. 73, LT-28191 Utena, tel.: 8 686 04178, el. p.: opk@utenos-kolegija.lt  

 

 

 
Slaugos ir burnos priežiūros katedros vedėja    
Danguolė Šakalytė 
El.paštas: sakalytedanguole@gmail.com; opk@utenos-
kolegija.lt 
Slaugos ir burnos priežiūros specialistų rengimo centras,  
2-03 kab. tel.: +370 686 04178 
Aušros g.  73, Utena 

 

 

 
Slaugos ir burnos priežiūros katedros administratorė, 
DT laboratorijos laborantė 
Božena Astrauskienė 
El.paštas: Opkatedra@utenos-kolegija.lt 
Slaugos ir burnos priežiūros specialistų rengimo centras,  
2-03 kab. tel.: +370 600 90399 
Aušros g.  73, Utena 

 

 

Slaugos ir burnos priežiūros katedros DT laboratorijos 
laborantė 
Rasa Vidžiūnienė 
El.paštas: 66rasa@gmail.com 
Dantų technikų laboratorija, 1-11 kab. 
 tel.: +370 612 49930 
Aušros g.  73, Utena 

ISTORIJA 

1991 m. pradėjus realizuoti dantų technikų studijų programą įkurtas Stomatologinės priežiūros skyrius.  Pirmieji 
Stomatologinės priežiūros skyriaus dėstytojai buvo - N. K. Volungevičienė, B. Karvelis, R. Vaitekūnas, V. Rudėnienė, R 
Augustinas; vėliau pradėjo dirbti J. Narauskienė, Ž. Leleiva, A. Guzevičienė. 1995 m. skyriuje pradėta realizuoti 
Stomatologinės priežiūros programa.  
2000 m. įkūrus Utenos kolegiją, Stomatologinės priežiūros skyrius reorganizuotas į Stomatologinės priežiūros katedrą. 
2005 m. keičiantis įstatyminei bazei, reglamentuojančiai stomatologinę priežiūrą, Stomatologinės priežiūros katedros 
pavadinimas pakeistas į Odontologinės priežiūros katedra. 
2006 - 2008 m. vykdyti du projektai. ESF projektas „Šiuolaikiški vadovėliai odontologinės priežiūros specialistų rengimui 
Lietuvoje". Projektas įgyvendintas Utenos kolegijoje, bendradarbiaujant su projekto partneriais: Vilniaus universitetu, 
Klaipėdos kolegija, Panevėžio kolegija, Šiaulių kolegija. Projekto įgyvendinimo metu parengti ir išleisti 5 vadovėliai bei 
vaizdinė medžiaga. ERPF projektas „Odontologinės priežiūros specialistų rengimo bazės modernizavimas.  Šio projekto 
rezultatai: nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pradėta realizuoti nauja Burnos higienistų programa;  2008 m. spalio 10 d. atidarytas 
modernizuotas, Utenos kolegijos Burnos priežiūros specialistų mokymo centras. 
2014 m. Odontologinės priežiūros katedros pavadinimas pakeistas į Burnos ir dantų priežiūros katedrą, o nuo 2017 m. 
perkėlus į katedrą Bendrosios praktikos slaugos studijų programą - pervadinta į Slaugos ir burnos priežiūros katedrą. 
 
SLAUGOS IR BURNOS PRIEŽIŪROS KATEDROS TIKSLAS  
Suteikti studentams galimybes įgyti slaugos ar burnos priežiūros specialisto kvalifikaciją, siekiant išugdyti asmenybę, 
gebančią adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje. 
BURNOS PRIEŽIŪROS KATEDROS UŽDAVINIAI 

 Sudaryti tinkamas studentų mokymo - mokymosi sąlygas, užtikrinančias sėkmingą jų praktinę veiklą; 

 Tobulinti Bendrosios slaugos praktikos, Burnos higienos, Dantų technologijos ir  Odontologinės priežiūros studijų 
programas, siekiant išlaikyti pozityvią konkurenciją; 

 Organizuoti profilaktinę veiklą, šviečiant visuomenę sveikatos  priežiūros klausimais. 
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SLAUGOS IR BURNOS PRIEŽIŪROS KATEDROS DĖSTYTOJAI 
 

  LEKTORĖ LINA BARANAUSKIENĖ  (nepagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: Panevėžio medicinos mokykla, akušerė, 1989 m.  
MRU teisės bakalauro kvalifikacinis  laipsnis, 2008 m. MRU  teisės magistro kvalifikacinis 
laipsnis, 2010 m. 
LSMU slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis, 2017 m.  
Praktinė patirtis: Vilniaus m. klinikinė ligoninė, gimdymo skyrius,  akušerė. VšĮ VU 
Santaros klinikos Akušerijos  ginekologijos centras, Nėštumo patologijos skyrius, vyr. 
akušerė-slaugos administratorė, akušerė. 
Mokslinių interesų kryptys: akušerija: nėštumo fiziologija ir patologija, gimdymo fiziologija 
ir patologija.  Medicinos teisė. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Akušerinė/ginekologinė slauga ir šeimos sveikata 

Lina.Baranauskiene@santa.lt 

Konsultacijų laikas 

 
 
 

 ASISTENTĖ JUANA BARKAUSKIENĖ  (nepagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: KMU, 2009 m. Odontologijos bakalauro mokslinis laipsnis, burnos higienisto 
kvalifikacija.  
LSMU, 2016-2018 visuomenės sveikatos vadybos specialistė. 
Praktinė patirtis: IĮ Simonos Preišegalavičienės odontologijos klinika „ Amadenta“, 
„Altadenta“ odontologijos klinika UAB „Pasirink“, „Welldent“ implantacijos ir odontologijos 
klinika – burnos higienistė, Solo profilaktikos specialistė. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (burnos higiena, SOLO profilaktikos 
programa). 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

 
Burnos higienos studijų programa 
Profesionali burnos higiena ir klinikinė praktika 
Burnos higienisto atliekamos procedūros ir klinikinė 
praktika 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams  
 

burnoshigieniste.je@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Trečiadienis 
8.00 – 8.45 (tartis iš anksto) 

(2-11 kab. Aušros 73) 
 

 DOCENTĖ dr.  VAIVA BRAŽINSKIENĖ (nepagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: KMU, 2009 m.  Farmacijos magistro laipsnis,  Vaistininko profesinė 
kvalifikacija.  
ASU, 2014 m. Žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslų krypties daktaro laipsnis. 
Praktinė patirtis: UAB „Express vaistinė“, vaistininkė vedėja. UAB „Gintarinė vaistinė“, 
vaistininkė vedėja. 
Mokslinių interesų kryptys: vaistažolių, vaisių ir daržovių įtaka žmogaus sveikatai, jų 
kaupiamos farmakologiškai aktyvios medžiagos, bendroji ir klinikinė farmakologija, 
farmakodinamika, farmakokinetika. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Bendroji ir klinikinė farmakologija 
Burnos higienos studijų programa 
Farmakologija ir fitoterapija 
Kineziterapijos studijų programa 
Farmakologija ir fitoterapija 
Kosmetologijos studijų programa 
Farmakologija ir fitoterapija 
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Farmakologija ir fitoterapija 
 
 
 

vaiva.brazinskiene@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Ketvirtadienis 
10.35-11.20 (tartis iš anksto) 

(2-12 kab. Utenio a. 2) 
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 ASISTENTĖ VIKTORIJA ČEPUKIENĖ  (pagrindinė darbovietė) 

  
 

 
Išsilavinimas: Utenos kolegija, 2014 m. burnos higienos profesinis bakalauras, burnos 
higienisto kvalifikacija.  
Klaipėdos universitetas, 2017 m. visuomenės sveikatos bakalauras. 
Praktinė patirtis: UAB Hiperika – burnos higienistė, Utenos kolegijos odontologijos 
kabinetas – burnos higienistė. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra, visuomenės sveikata. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

 
Burnos higienos studijų programa 
Ikiklinikinių studijų pagrindai (instrumentai, 
ergonomika) 
Ikiklinikiniai darbai su fantomais 
Profesionali burnos higiena ir klinikinė praktika 
Burnos higienisto atliekamos procedūros ir klinikinė 
praktika 
Profesionali burnos higiena skirtingoms pacientų 
grupėms 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 
 

viktorija.cepukiene@gmail.com 

 
Konsultacijų laikas 

Ketvirtadienis 
15.00 – 15.45 

(2-11 kab. Aušros 73) 
 

 LEKTORĖ  KRISTINA GEČIAUSKIENĖ (nepagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: Kauno medicinos akademija, 1998 m. Gydytojo odontologo kvalifikacija. 
Praktinė patirtis: UAB Dentmila – gydytoja odontologė. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra, odontologija. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Burnos higienos studijų programa 
Ikiklinikinių studijų pagrindai (odontologinės 
medžiagos) 

Burnos ir dantų ligų profilaktika 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
Dantų technologijos studijų programa 
Dantų funkcinė anatomija ir modeliavimas, 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Burnos chirurgija ir nuskausminimas  
Dantų ligos,  
Ortopedinė odontologija  
Periodontologija 
A.p.d. Endodontija 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 
 

kgeciauskiene@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Trečiadienis 
16.40-17.15 (tartis iš anksto) 

(1-11 kab. Aušros 73) 

 LEKTORIUS  ALBINAS GRINCEVIČIUS (nepagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, 1973 m. Gydytojo kvalifikacija. 
Praktinė patirtis: VšĮ Utenos ligoninė – gydytojas vaikų chirurgas. Chirurginės klinikos 
vadovas. 
Mokslinių interesų kryptys: chirurgija. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Bendroji ir specialioji chirurginė slauga 
 
 
 
 
 
 
 
 

danielia.grinceviciene@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Trečiadienis  
7.15-8.00 

(VšĮ Utenos ligoninė) 
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 LEKTORĖ  DANIELIA GRINCEVIČIENĖ (nepagrindinė darbovietė) 

 

 

 
Išsilavinimas: Kauno medicinos institutas, 1980 m. Gydytojo kvalifikacija. 
Praktinė patirtis: VšĮ Utenos ligoninė – gydytoja terapeutė, kardiologė. 
Mokslinių interesų kryptys: kardiologija. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Terapinė, geriatrinė slauga ir dietetikos pagrindai 
Burnos higienos studijų programa 
Klinikinių dalykų pagrindai 
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Klinikinių dalykų pagrindai 
 

danielia.grinceviciene@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Antradienis 
9.00-9.45 (tartis iš anksto) 

(VšĮ Utenos ligoninė) 

 LEKTORĖ  BIRUTĖ GROBOVIENĖ (nepagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos medicinos mokykla, 1989 m. Medicinos sesers kvalifikacija. 
Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008 m. Sociologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo 
kvalifikacija. 
Mykolo Romerio universitetas, 2011 m. Teisė ir valdymas magistro laipsnis. 
Praktinė patirtis VšĮ Utenos ligoninė – bendrosios praktikos slaugytoja, sveikatos 
informacijos administratorė. 
Mokslinių interesų kryptys: slauga. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Terapinė, geriatrinė slauga ir dietetikos pagrindai 
Terapinės slaugos praktikos studijų dienos 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 

groboviene.birute@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Pirmadienis 
18.00-18.45 (tartis iš anksto) 

(2-12 kab. Utenio a. 2) 

 DOCENTĖ dr. JURGITA GULBINIENĖ  (nepagrindinė darbovietė) 

 

 
 
 
 

 
Išsilavinimas: KMU, 2008 m. Slaugos mokslų daktarė 
Praktinė patirtis: Klaipėdos ligoninė, slaugytoja. 
Mokslinių interesų kryptys: slauga. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Bendroji ir specialioji chirurginė slauga 
Slaugos mokymo pagrindai 
Bendrosiosir specialiosios chirurginės slaugos 
praktikos studijų dienos 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 

jurgita.gulbiniene@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Penktadienis 
9.00-9.45 (tartis iš anksto) 

(3-2 kab. Aušros 73) 

 LEKTORIUS, DT LABORATORIJOS VEDĖJAS ARŪNAS KANAPECKAS 
(pagrindinė darbovietė) 

 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos aukštesnioji medicinos mokykla, 1994 m. Dantų techniko 
kvalifikacija. Utenos kolegija, 2003 m. Prilyginama profesiniam bakalaurui, dantų techniko 
kvalifikacija. Mykolo Romerio universitetas, 2013 m. Socialinio darbo magistras. 
Praktinė patirtis: Utenos kolegija - dantų technikų laboratorijos vedėjas. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (lietų dantų protezų gamybos technologijos). 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
Dantų technologijos studijų programa 
Dantų techninės medžiagos,   
Lietų restauracijų gaminimo technika 
L.p.d. Dantų drožimas ir modeliavimas 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 
 
 

arunaskanapeckas@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Pirmadienis 
14.15-15.00, (1-11 kab. Aušros 73) 

 



 LEKTORĖ  RŪTA JURGELIONIENĖ (pagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos medicinos mokykla, 1991 m. medicinos sesers kvalifikacija. 
Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001 m. Humanitarinių mokslų bakalauras. 
Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008 m. Edukologijos magistras. 
Praktinė patirtis: Caritas  – medicinos sesuo. Molėtų r. Skudutiškio pagrindinė mokykla – 
mokytoja, Utenos kolegija – lektorė, tarptautinių ryšių skyriaus vedėja.  
Mokslinių interesų kryptys: tarpkultūrinė slauga, karjeros projektavimas. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Tarpkultūrinė slauga 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
Kineziterapijos studijų programa 
Karjeros projektavimas 
Kosmetologijos studijų programa 
Karjeros projektavimas 

trs@utenos-kolegija.lt 

Konsultacijų laikas 

Antradienis 
11.15-12.00 (tartis iš anksto) 

(13 kab. Maironio g. 7) 

 ASISTENTĖ  SILVESTRA KAULINIENĖ (nepagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: Panevėžio A.Domaševičiaus medicinos mokykla, 1979 m. medicinos sesers 
kvalifikacija. 
Department of Nursing education Hedmark college, Elverum, Postgraduate course in 
Psychiatric Nursing, 1997. 
Utenos kolegija, 2006 m. Profesinis bakalauro laipsnis, bendrosios praktikos slaugytojo 
kvalifikacija 
Praktinė patirtis: Utenos ligoninė  – medicinos sesuo, VšĮ Utenos PSPC, psichikos 
sveikatos centras - psichikos sveikatos slaugytoja. VšĮ Utenos PSPC, psichikos dienos 
stacionaras - Psichikos sveikatos slaugytoja – slaugos administratorė 
Mokslinių interesų kryptys: psichikos sveikata, slauga. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Psichikos sveikatos slauga 
Psichikos sveikatos slaugos praktikos studijų dienos 
Burnos higienos studijų programa 
Klinikinių dalykų pagrindai 
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Klinikinių dalykų pagrindai 
 

silvakau@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Pirmadienis 
16.40-17.25 (tartis iš anksto) 
(Psichikos dienos centras) 

 LEKTORĖ  ZIGRIDA KAULINIENĖ  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Kauno P.Mažylio medicinos mokykla, 1982 m. Dantų techniko kvalifikacija. 
Šiaulių universitetas, 2003 m. Socialinio darbo bakalauras.  
Vytauto Didžiojo universitetas, 2006 m. Psichologijos magistras. 
Praktinė patirtis: Utenos raj. centrinė ligoninė, Utenos aukštesnioji medicinos mokykla, 
Utenos kolegijos DT laboratorija- – dantų technikė 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (išimamų dantų protezų gamybos 
technologijos) 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

 
Dantų technologijos studijų programa 
Bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai, 
Dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos 
technologijos, 
Plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės 
technologijos 
Išimamų dantų protezų estetika 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 
 
 
 

zigrida2@gmail.com 
 

Konsultacijų laikas 

Ketvirtadienis 
15.00-15.45 

(1-11 kab. Aušros 73) 

mailto:zigrida2@gmail.com


 ASISTENTĖ RASA KEPALIENĖ  (nepagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos medicinos mokykla, 1990 m. Medicinos sesuo.   
SDTC, gydytojo odontologo padėjėja. 
Kauno medicinos universitetas, 2010 m. Slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija. 
Praktinė patirtis: VšĮ Molėtų ligoninė - slaugytoja , J. Kurienės individuali įmonė – 
odontologo padėjėja, VšĮ Utenos PSPC – odontologo padėjėja. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (gydytojo odontologo padėjėjo asistavimas 
endodontinio, ortopedinio gydymo metu). 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Burnos higienos studijų programa 
Klinikinių dalykų pagrindai (slauga)  
Profesinės veiklos praktikos. 
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Bendruomenės sveikata 
Burnos chirurgija ir nuskausminimas,  
Dantų ligos, 
Klinikinių dalykų pagrindai (slauga)  
Ortopedinė odontologija  
Profesinės veiklos praktikos. 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 

rasa.kepaliene@gmail.com 
 

Konsultacijų laikas 
Antradienis 

12.30-13.15 (tartis iš anksto) 
(1-11 kab. Aušros 73) 

 

 DOCENTĖ dr.  DAIVA KRIUKELYTĖ (nepagrindinė darbovietė) 

 
 

 
Išsilavinimas: Kauno P. Mažylio medicinos mokykla, 1986 m. Medicinos sesuo.  
Kauno medicinos akademija, 1994 m.  Diplomuotos medicinos sesers specialybė. 
Kauno technologijos universitetas, Administravimo fakultetas, 1996 m. Magistro laipsnis. 
Kauno medicinos universitetas, 2003 m. Slaugos mokslų daktaro laipsnis 
Praktinė patirtis: Kauno Onkologijos dispanseris – medicinos sesuo. Kauno medicinos 
universiteto klinikos, Kardiologijos klinikos, Kardiologinės diagnostikos skyrius - 
laboratorinės diagnostikos specialistas 
Mokslinių interesų kryptys: slauga, medicina. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Bendroji slauga 
Slaugos mokymo pagrindai 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams  
Burnos higienos studijų programa 
Klinikinių dalykų pagrindai 
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Klinikinių dalykų pagrindai 
 

kr.daiva@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Penktadienis 
15.00-15.45 (tartis iš anksto) 

(2-16 kab. Utenio a. 2) 

 ASISTENTĖ  DANUTĖ KUNČIŪNIENĖ (nepagrindinė darbovietė) 

 
 
 

 
Išsilavinimas: Utenos kolegija, 2004 m. Bendrosios praktikos slaugytoja. 
Praktinė patirtis: VšĮ Utenos PSPC Direktoriaus pavaduotoja slaugai 
Mokslinių interesų kryptys: bendruomenės slauga. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Bendruomenės slauga 
Būtinosios medicinos pagalbos ir intensyvios 
slaugos praktikos studijų dienos 
Bendruomenės slaugos praktikos studijų dienos 
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Bendruomenės sveikatos stiprinimas 

 
 
 
 
 

danute@utenospspc.lt 

Konsultacijų laikas 

Ketvirtadienis 
13.00-13.45 (tartis iš anksto) 

(Utenos PSPC) 

mailto:rasa.kepaliene@gmail.com


 LEKTORĖ MIGLĖ LEIKUTĖ  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: KMU, 2009 m. Odontologijos bakalauro laipsnis, burnos higienisto 
kvalifikacija.   
LSMU, 2013 m. Visuomenės sveikatos vadybos magistrė. 
Praktinė patirtis: UAB Lausima - burnos higienistė, Hymykeskus (Šypsenos centras, 
Suomija) – burnos higienistė. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra. 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Burnos higienos studijų programa 
Profesionali burnos higiena ir klinikinė praktika 
Burnos higienisto atliekamos procedūros ir klinikinė 
praktika 
Profesinės veiklos praktikos. 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 

miglutee@gmail.com 

Konsultacijų laikas 
Pirmadienis 
16.40-17.25  

(2-08 kab. Aušros 73) 

 LEKTORIUS RAMŪNAS MAMENIŠKIS  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos kolegija, 2005 m. Odontologijos profesinis bakalauro laipsnis, dantų 
techniko kvalifikacija. Mykolo Romerio universitetas, 2013 m. Socialinio darbo magistras. 
Praktinė patirtis: UAB Rostadent – dantų technikas, UAB Technidenta – direktorius, dantų 
technikas. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (lanko atraminių dantų protezų gamybos 
technologijos). 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Dantų technologijos studijų programa 
Lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika,  
Lanko atraminių dantų protezų gaminimo 
technologija,  
Kombinuotų lanko atraminių dantų protezų gamybos 
technologijos 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 

technidenta@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Penktadienis 
14.30-15.15 

(1-11 kab. Aušros 73) 

  

 LEKTORIUS VALDAS MAMENIŠKIS  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Kauno medicinos akademija, 2003 m. Bendrosios praktikos gydytojo 
stomatologo kvalifikacija, prilyginama magistrui. 
Praktinė patirtis: AB „Stoma“- stomatologijos klinika - gyd. stomatologas, AB „Širdies 
chirurgijos centras“- Kardiolita“ – gydytojas odontologas, UAB DentaMed – direktorius, 
gydytojas odontologas. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra  
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Burnos higienos studijų programa 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
Dantų technologijos studijų programa 
Bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai,  
Dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos 
technologijos,  
Lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika, 
Metalo keramikos dantų protezų gaminimo technika, 
Implantų technika, 
Plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės 
technologijos,  
Bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo 
technika, 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
Odontologinės  priežiūros studijų programa 
Asistavimas implantacijos metu 
 
 

mavaldas@gmail.com 

Konsultacijų laikas 
Pirmadienis  (tartis iš 

anksto) 
13.15-14.00 

(1-11 kab. Aušros 73) 



 LEKTORIUS JAUNIUS MICKUS  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos aukštesnioji medicinos mokykla, 2001 m. Dantų techniko 
kvalifikacija. 
Utenos kolegija, 2003 m. Prilyginama profesiniam bakalaurui, dantų techniko kvalifikacija. 
Mykolo Romerio universitetas, 2013 m. Socialinio darbo magistras. 
Praktinė patirtis: Utenos kolegija - dantų technikų laboratorijos laborantas, UAB Rostadent 
– dantų technikas, UAB Profident – direktorius, dantų technikas. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (fiksuotų dantų protezų gamybos 
technologijos) 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Dantų technologijos studijų programa 
Laikinų fiksuotų dantų protezų gaminimo pagrindai 
Metalo keramikos dantų protezų gaminimo technika 
Implantų technika,  
Bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo 
technika  
Estetinis kietųjų audinių restauravimas  
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 

jaumickus@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Trečiadienis 
10.45-11.30 

(1-11 kab. Aušros 73) 

 LEKTORĖ ZITA PETRAVIČIENĖ  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 
 

 

 
Išsilavinimas: Panevėžio A. Damaševičiaus medicinos mokykla, 1976 m. Medicinos sesuo. 
Vilniaus V. Kapsuko Valstybinis Universitetas, 1984 m.  Chemikas- biologas – dėstytojas .  
Kauno Vytauto  Didžiojo universitetas, 2003 m. Edukologijos Magistras. 
Kauno V. Didžiojo universitetas/ Miunsterio akademija/ Vokietija, 2004 m. Supervizorius, 
magistras. 
Praktinė patirtis:  Utenos ligoninė – medicinos sesuo, Utenos kolegija – lektorė, praktikų 
vadovė. 
Mokslinių interesų kryptys: slauga.  
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Bendroji slauga 
Bendrosios slaugos praktikos studijų dienos 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
Profesinės veiklos praktikos. Supervizija  
 

zitapetr@utenos-kolegija.lt 
 

Konsultacijų laikas 

Trečiadienis 
13.15-14.00 

(1-11 kab. Aušros 73) 

 LEKTORĖ JUSTINA PUKAITĖ  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas, 2014 m. Gydytojo odontologo 
kvalifikacija 
Praktinė patirtis:  VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, Utenos kolegijos odontologijos 
kabinetas  – gydytoja odontologė. 
Mokslinių interesų kryptys: odontologija, burnos priežiūra  
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Burnos higienos studijų programa 
Periodontologija ir burnos gleivinės ligos  
Klinikinė odontologija ir nuskausminimas 
Vaikų odontologija ir ortodontijos pagrindai 
Ortopedinė odontologija ir burnos priežiūra 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams  
Dantų technologijos studijų programa 
A.p.d. Burnos ligos ir sveikata 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams  
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Burnos sveikata ir dantų ligų prevencija  
Įvadas į klinikinę odontologiją  
Odontologinė pagalba vaikams  

justina.pukait@gmail.com 
 

Konsultacijų laikas 

Antradienis 
12.15-13.00 

(1-11 kab. Aušros 73) 

  



 
 

  
 LEKTORĖ VIRGINA RUDĖNIENĖ  (pagrindinė arbovietė) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos medicinos mokykla 1984 m. Medicinos sesuo.  
SDTC, 1996 m. – gydytojo odontologo padėjėja.  
Utenos kolegija, 2004 m. Socialinis pedagogas.  
VPU, 2006 m. Edukologijos bakalauras , socialinis pedagogas.  
VPU 2008 m. Edukologijos magistras, švietimo vadybos šakos edukologija. 
Praktinė patirtis: UAMM – gydytojo odontologo padėjėja; Utenos kolegija, odontologijos 
kabinetas – gydytojo odontologo padėjėja. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (asistavimas gydytojui odontologui, 
odontologinė radiologija). 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Biochemijos, biofizikos ir radiologijos pagrindai  
Burnos higienos studijų programa 
Mikrobiologija ir infekcijos kontrolė odontologijoje 
Odontologinė radiologija 
Geriatrinių pacientų burnos priežiūra 
Dantų technologijos studijų programa 
Infekcijos kontrolė odontologijoje  
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Infekcijos kontrolė odontologijoje 
Įvadas į klinikinę odontologiją  
Odontologinė radiologija  
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
L.p.d. Burnos priežiūros specialisto įvaizdžio 
formavimas 
 
 
 
 

virginos@gmail.com 

Konsultacijų laikas 
Penktadienis 

9.00 – 9.45 
(1-13 kab. Aušros 73) 

 LEKTORĖ JŪRATĖ STANKEVIČIENĖ  (nepagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 

 

 
Išsilavinimas: Vilniaus medicinos mokykla, 1984 m. Medicinos sesuo.  
Utenos kolegija, 2004 m. Bendrosios praktikos slaugytojas. 
Klaipėdos universitetas, 2005 m. Reabilitacijos ir slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 
Mykolo Romerio universitetas, 2010 m. Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis 
laipsnis (Specializacija - sveikatos apsaugos įstaigų administravimas. 
Praktinė patirtis: Utenos centrinė ligoninė – medicinos sesuo. VšĮ Utenos ligoninė – 
direktoriaus pavaduotoja slaugai. 
Mokslinių interesų kryptys: slauga 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos  studijų programa 
Profesinė aplinka 
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė 
Bendroji ir specialioji chirurginė slauga 
Slaugos administravimas 
Akušerinės ir ginekologinės slaugos praktikos 
studijų dienos 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
Kineziterapijos  studijų programa 
Profesinė etika 
Taškinis masažas 
 
 
 
 
 
 
 

juratestank@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Ketvirtadienis (tartis iš 
anksto) 

12.00 – 12.45 
(Utenos ligoninė) 

 



 ASISTENTĖ DIANA SKAUDICKIENĖ  (nepagrindinė darbovietė) 

 

 
Išsilavinimas: Kauno AMM, dantų technikė, Kauno medicinos universitetas slaugos 
bakalauras, 2010. 
Praktinė patirtis: UAB "Dds Design" direktorė, dantų technikė 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (fiksuotų dantų protezų gamybos 
technologijos) 

 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

 
Dantų technologijos studijų programa 
Laikinų fiksuotų dantų protezų gaminimo 
pagrindai, 
Bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo 
technika, 
Estetinis kietųjų audinių restauravimas,  
Vadovavimas baigiamiesiems darbams.  
 

diana.skaudickiene@yahoo.com 
 

Konsultacijų laikas 

Penktadienis (tartis iš 
anksto) 

16.40 – 17.25  
(1-11 kab. Aušros 73) 

 LEKTORĖ AUŠRA STOŠKIENĖ  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos kolegija, 2008 m. Odontologijos profesinis bakalauro laipsnis, dantų 
techniko kvalifikacija. 
Mykolo Romerio universitetas, 2013 m. Socialinio darbo magistras. 
Praktinė patirtis: Utenos kolegijos dantų technikų laboratorija - dantų technikė. 
Mokslinių interesų kryptys: burnos priežiūra (išimamų dantų protezų gamybos 
technologijos, ortodontinių aparatų gaminimas) 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Dantų technologijos studijų programa 
Dantų funkcinė anatomija ir modeliavimas  
Dantų techninės medžiagos (teorija),  
Išimamų plokštelinių protezų gamybos pagrindai,  
Ortodontiniai, veido-žandikaulių gydomieji aparatai 
bei protezai,  
Profesinės veiklos praktikos: pažintinė praktika, 
mokomoji praktika, baigiamoji praktika ir supervizija.  
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 

ausriukinas@gmail.com 

Konsultacijų laikas 

Antradienis 
9.00 – 9.45 

(1-11 kab. Aušros 73) 
 

  

 LEKTORIUS PAULIUS ŠAKALIS  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Išsilavinimas: Utenos kolegija, 2006 m. Informacinių sistemų technologijų bakalauro 
laipsnis, inžinieriaus kvalifikacija 
Klaipėdos universitetas, 2008 m. Informatikos bakalauro laipsnis 
Mykolo Romerio universitetas, 2015 m. Viešojo administravimo magistro laipsnis 
Praktinė patirtis: Utenos kolegija, IT inžinierius. 
Mokslinių interesų kryptys: informacinės technologijos (IT taikymas studijų procese) 
 
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slauga 
Profesinė aplinka (informacinės komunikacijos)  
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvi slauga 
Burnos higienos studijų programa 
Profesinė aplinka (informacinės komunikacijos)  
Taikomieji tyrimai ir fundamentinė epidemiologija  
Dantų technologijos studijų programa 
Profesinė aplinka (informacinės komunikacijos)  
Bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo 
technika  
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Profesinė aplinka (informacinės komunikacijos)  
Taikomieji tyrimai ir fundamentinė epidemiologija  
L.p.d. Odontologinių paslaugų vadybos sistema 
L.p.d. Mokslinės informacijos paieška ir analizė 
sveikatos priežiūros tyrimuose 

sakalis@ukolegija.lt 
 

Konsultacijų laikas 

Pirmadienis 
9.00 – 9.45 

(1-11 kab. Aušros 73) 



 
 
 

 LEKTORĖ DANGUOLĖ ŠAKALYTĖ  (pagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Išsilavinimas: Kauno medicinos mokykla, 1989 m. Medicinos sesuo vaikų įstaigoms. 
Utenos kolegija, 2004 m. Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija, prilyginama 
profesiniam bakalaurui. 
KMU, 2008 m. Bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas. 
KMU, 2010 m. Slaugos magistras, bendrosios praktikos slaugytojas. 
Praktinė patirtis: Kauno Kalniečių vaikų poliklinika – apylinkės med. sesuo.  
Bendrosios praktikos slaugytojo licencija Nr. SPL-39904 
Mokslinių interesų kryptys: įrodymais grįsta slauga, slaugytojų kompetencijų plėtra. 
  
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slauga 
Bendroji slauga 
Vaikų slauga 
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvi slauga 
Profesinės veiklos praktikos 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
Burnos higienos studijų programa 
Neatidėliotina medicinos pagalba 
A.p.d. Burnos higienisto mokslinio darbo tyrimo 
metodikos 
Dantų technologijos studijų programa 
Pirmoji medicinos pagalba  
Odontologinės priežiūros studijų programa 
Pirmoji medicinos pagalba 
 
 

sakalytedanguole@gmail.com 
opk@utenos-kolegija.lt 

Konsultacijų laikas 

Antradienis 
13.00 – 13.45 

(2-03 kab. Aušros g. 73) 

 DOCENTĖ dr.  ŽANETA VALIULIENĖ  (nepagrindinė darbovietė) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Išsilavinimas: Utenos medicinos mokykla, 1991 m. Medicinos sesuo. 
Utenos aukštesnioji medicinos mokykla, 1999 m. Socialinis darbuotojas. 
Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003 m. Socialinio darbo ir socialinio pedagogo 
kvalifikacija. Bakalauras. 
Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005 m. Edukologija (andragogikos šakos). Magistras. 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2013 m. Biomedicinos mokslų srities slaugos 
kryptis Daktaro mokslo laipsnis 
Praktinė patirtis: VšĮ Utenos ligoninė – bendrosios praktikos slaugytoja,  
Utenos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė – direktorė. 
Mokslinių interesų kryptys: slauga, paliatyvi medicina. 
  
Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 
 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa 
Terapinė, geriatrinė slauga ir dietetikos pagrindai 
Paliatyvi ir onkologinė slauga 
Geriatrinės slaugos praktikos studijų dienos 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams 
 

zanetavaliuliene@yahoo.com 

Konsultacijų laikas 

Pirmadienis (tartis iš anksto) 
15.00 – 15.45 

( Šv. Klaros ligoninė) 

 
 

 

 

 

 



 

KATEDROS REALIZUOJAMOS STUDIJŲ PROGRAMOS 

2017-2018 m. m. katedroje studijuoja 426 studentai. 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA. Studijų programa skirta parengti bendrosios praktikos 

slaugytojus. Bendrosios praktikos slaugos programoje  studijuoja  230 studentų. 
 
Studijų programos komitetas 
Pirmininkė: Danguolė Šakalytė,  Slaugos ir burnos priežiūros katedros  lektorė, katedros vedėja. 
Nariai:  Zita Petravičienė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros  lektorė, praktikų vadovė; 
                     dr. Daiva Kriukelytė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros  docentė,  LSMU Slaugos ir rūpybos 
katedros  lektorė; 
 Jūratė Stankevičienė, VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai, Slaugos ir burnos 
priežiūros katedros  lektorė; 
                     dr. Žaneta Valiulienė, VšĮ šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė, Slaugos 
ir burnos priežiūros katedros  docentė; 
 Silvija Trapnauskaitė, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventė, VšĮ Utenos 
ligoninės slaugytoja;  
                      Jolita Sičiūnaitė, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos BPS-16 akademinės grupės 
studentė. 
 

Studijų akimirkos 

  
 
 

BURNOS HIGIENA. Studijų programa skirta parengti burnos higienistus. Burnos higienos studijų programoje 

studijuoja  79 studentai. 
 
Studijų programos komitetas 
Pirmininkė: Viktorija Čepukienė,  Slaugos ir burnos priežiūros katedros asistentė. 
Nariai:  Juana Barkauskienė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros asistentė; 
                     Justina Pukaitė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorė; 
 Miglė Leikutė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorė; 
                      Akvilė Baliulienė, UAB Profident klinikos burnos higienistė; 
 Justina Sinkevičiūtė, Burnos higienos studijų programos absolventė;  
                     Jovita Umaraitė, Burnos higienos studijų programos BH-16 akademinės grupės studentė. 
 

Studijų akimirkos 
 

           
 

 

http://www.utenos-kolegija.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=1884


 

DANTŲ TECHNOLOGIJA. Studijų programa skirta parengti dantų technikus. Dantų technologijos studijų 

programoje studijuoja  80 studentų. 
 
Studijų programos komitetas 
Pirmininkė: Zigrida Kaulinienė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorė. 
Nariai: Arūnas Kanapeckas, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorius; 
 Ramūnas Mameniškis, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorius; 
 Aušra Stoškienė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorė; 

Raimundas Bagdonas, Lietuvos dantų technikų sąjungos prezidentas; 
                      Egidijus Jurelė, Dantų technologijos studijų programos absolventas, UAB Rostadenta dantų 
technikas; 
 Povilas Lazdauskas, Dantų technologijos studijų programos DT-15 akademinės grupės 
studentas. 
 

Studijų akimirkos 
 

 
 

ODONTOLOGINĖ PRIEŽIŪRA. Studijų programos skirta parengti gydytojo odontologo padėjėjus. 

Odontologinės priežiūros studijų programoje  studijuoja 37 studentai. 
 
Studijų programos komitetas 
Pirmininkė:   Virgina Rudėnienė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorė. 
Nariai: Kristina Gečiauskienė, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorė; 

 Rasa Kepalienė,  Slaugos ir burnos priežiūros katedros asistentė; 
 Danutė Kunčiūnienė, VšĮ Utenos PSPC direktoriaus pavaduotoja slaugai;  

 Virginija Gailienė, LR Odontologų rūmų tarybos narė, VU Žalgirio ligoninės vyr. administratorė; 
Antanas Bagočiūnas, Odontologinės priežiūros studijų programos absolventas; 
Grėtė Bernotaitė, Odontologinės priežiūros studijų programos OP-15 akademinės grupės 

studentė. 
  

Studijų akimirkos 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.utenos-kolegija.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=1886
http://www.utenos-kolegija.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=1886


KATEDROS MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA 
 
Atliekami tyrimai, teikiamos konsultacijos: 
1. Profesionalios ir individualios burnos higienos įtaka ir efektyvumas burnos ir dantų ligų profilaktikai. 
2. Gydytojo odontologo padėjėjo asistavimas, dirbant su gydytoju odontologu ar gydytoju odontologu 
specialistu. 
3. Dantų protezų gamyba, ieškant palankiausio gamybos sprendimo, atsižvelgiant į paciento poreikius. 
4. Dantų protezų gamyba, atliekant naudojamų gamybai medžiagų ir technologijų lyginamąsias analizes. 
5. Įrodymais pagrįsta slaugos praktika, paliatyvi pacientų priežiūra, lėtinių ligų prevencija. 
6. Konsultacijos slaugos ir burnos priežiūros klausimais. 
 

 
 

 
KATEDROS BENDRADARBIAVIMAS IR TARPTAUTINIAI RYŠIAI 
Slaugos ir burnos priežiūros katedra turi 21 sutartį  Erasmus mainams. 
  
ERASMUS+ PARTNERINĖS INSTITUCIJOS 2014 -2020 M.M. 
TALLINN HEALTH CARE COLLEGE (Estija) 
TARTU HEALTH CARE COLLEGE (Estija) 
RIGA 1st MEDICAL COLLEGE (Latvija) 
P.STRADINS MEDICAL COLLEGE OF THE UNIVERSITY OF LATVIA (Latvija) 
TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Suomija) 
MEDICAL UNIVERSITY-PLOVDIV (Bulgarija) 
UNIVERSITY OF GOCE DELCEV STIP (Makedonija) 
INSTITUTO POLITECNICO DE POLTALEGRE (Portugalija) 
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF THESSALY (Graikija) 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (Italija) 
JAN EVANGELISTA PURKYNE UNIVERSITY IN USTI NAD LABEM (Čekija) 
THE ANGELUS SILESIUS STATE SCHOOL OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN WALBRYCH (Lenkija) 
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWADOWA W KONINIE (Lenkija) 
POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIALA PODLASKA (Lenkija) 
STATE COLLEGE OF APPLIED SCIENCES IN SKIERNIEWICE (Lenkija) 
HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGHER EDUCATION IN GNIEZNO (Lenkija) 
THE PRESIDENT STANISLAW WOJCIECHOWSKI UNIVERSITY SCHOOL OF APPLIED SCIENCES IN KALISZ 
(Lenkija) 
JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Jordanija) 
AHI EVRAN UNIVERSITY (Turkija) 
DUZCE UNIVERSITY (Turkija) 
BULENT ECEVIT UNIVERSITY (Turkija) 

 
Be to aktyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis kompanijomis gaminančiomis burnos priežiūros produkciją, 
odontologines, dantų technologines ir slaugos medžiagas, priemones ir įrangą:  
HEREAUS (VOKIETIJA),  
IVOCLAR VIVADENS (VOKIETIJA),  
VERTEX DENTAL ACADEMY (OLANDIJA),  
TePe MUNHYGIENPRODUKTER AB (ŠVEDIJA), 
LEARDAL (atstovai UAB AMI) 

 
 


