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BURNOS PRIEŽIŪROS STUDIJŲ KRYPTIES (G03) TOBULINIMO PLANAS 

2020-2026 M 

Burnos priežiūros studijų kryptyje realizuojamos trys studijų programos: Burnos higienos, Dantų technologijos ir Odontologinės priežiūros. Už šių programų 

realizavimą atsakinga Slaugos ir burnos priežiūros katedra. Visos trys studijų programos buvo įvertintos išorės ekspertų ir akredituotos  6 metų laikotarpiui. Pilnai 

įgyvendinta  90 proc. pateiktų rekomendacijų. 

2020-2021 m. Burnos priežiūros studijų krypties studijų programose studijuoja:  137  studentai, iš jų: 

 Burnos higienos studijų programoje – 74 (baigiamąjame kurse – 27); 

 Dantų technologijų studijų programoje  - 45 (baigiamąjame kurse – 15); 

 Odontologinės priežiūros studijų programoje – 18 (baigiamąjame kurse – 14). 

Katedroje dirba  14 dėstytojų, atstovaujančių burnos priežiūros studijų kryptį.   

Sritis Tobulintinos pusės išskirtos 

savianalizės rengėjų 

Planuojami veiksmai Laikotarpis  Atsakingi asmenys Pastabos  

Studijų 

tikslai, 

rezultatai ir 

turinys.  

 

1) Toliau plėtoti 

tarpdisciplininio mokymo ir 

įrodymais grįstos praktikos 

taikymo studijų procese 

koncepciją 

1) Atlikti studijų programų korekcijas pagal: 

 išryškėjusias tobulintinas sritis, rengiant 

BPSK savianalizę; 

 atnaujintą BPSK aprašą,  

 apklausų rezultatus. 

2021 m. 

sausis-2022 

m. sausis   

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

2) Stiprinti itegraciją į studijų turinį: 

 Skaitmeninių technologijų;  

 BH studijų programoje - periodontologinio 

paciento ištyrimo modulio; 

 verslumo ir lyderystės  įgūdžių . 

2021 m. 

sausis-2022 

m. sausis   

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

3) Siekti, kad studentai galėtų nuolat vertinti 

onkologinių pacientų burnos sveikatą, 

bendradarbiaujant su šv. Klaros palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligonine, Utenos PSPC, 

NVC.   

2021-2026 m. Dalyko dėstytojai, 

Studijų programų 

komitetų 

pirmininkai, 

Katedros vedėjas 

 

4) Organizuoti kūrybines dirbtuves tarp 2020-2026 m. Studijų programų  



studijų krypties programų (po vieną į 

semestrą) 

komitetų 

pirmininkai, 

Katedros vedėjas 

5) Organizuoti tarpkryptinius seminarus (po 

vieną per studijų metus) 

2020-2026 m Katedros vedėjas  

6) Profesinės magistratūros incijavimas (DT, 

OP).  

2020-2024 m. Dekanatas, Katedros 

vedėjas,  Studijų 

programų komitetų 

pirmininkai 

 

Mokslo 

(meno) ir 

studijų 

veiklos 

sąsajos  

1) Per menkas pranešimų 

skaičius  

2) Tyrimus atlikti pagal 

mokslinės veiklos kryptis 

 

1) Rengti pranešimus ir publikacijas: 

 kasmet parengti po 6 pranešimus (po du iš 

kiekvienos studijų programos), į veiklą 

įtraukiant studentus. 

 kasmet parengti bent po 1 publikaciją į 

recenzuojamus leidinius  iš kiekvienos studijų 

programos  

 

2020-2026 m Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

Teikiama  

paraiška 

dekanatui 

finansiniam 

skatinimui iš 

Fakulteto priedų 

fondo, 

vienkartinėms 

stipendijoms 

studentams 

2) Bendradarbiaujant su UAB 

MEDGROUP, BIOMEDICA, PRODENTA 

rengti mokslinius projektus, diegiant naujoves 

studijų procese: 

 Seminarai dėstytojams ir studentams; 

 Mokymo aplinkos modernizavimas 

2020-2026 m Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

3) Suburti bendras tyrėjų grupes naujiems 

platesnės aprėpties tyrimams atlikti: 

 apnašų nuėmimo nuo dantų paviršiaus 

efektyvumo vertinimas (BH); 

 burnos gleivinės, dantų kietųjų paviršių 

būklės vertinimas (BH); 

 ortodontinių greito plėtimo aparatų 

gamybos analizė, naudojant skaitmenines 

technologijas (DT); 

 3D skaitmeninių technologijų dantų 

protezavime (DT); 

 ergonomiškų ir saugių asistavimo metodų 

2020-2026 m Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

Projektinės 

paraiškos LMT 



taikymas COVID-19 infekcijos metu (OP).  

 burnos priežiūros specialistų mokymas 

COVID-19 pandemijos metu. 

4) Organizuoti tarptautinę mokslinę-praktinę 

konferencijas burnos priežiūros temomis, skirtą 

Katedros 30-mečiui. 

2021 m. 

rugsėjis-spalis 

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

LMT paraiška, 

socialinių 

partnerių 

parama, 

kolegijos lėšos 

  5) Organizuoti renginius, užtikrinančius 

mokslo sklaidą (po vieną per metus) 

2021 – 2026 

m. 

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

LMT paraiška, 

socialinių 

partnerių 

parama, 

kolegijos lėšos 

6) Odontologinio kabineto intensyvaus darbo 

atkūrimas 

2021 – 2026 

m. 

Fakulteto 

administracija, 

Katedros vedėjas 

 

7) Tęsti veiklą Lietuvos Odontologų labdaros 

ir paramos fondo veiklose. 

2021 – 2026 

m. 

Fakulteto 

administracija, 

Katedros vedėjas 

 

Studentų 

priėmimas ir 

parama.  

1) Ieškoti galimybių išorėje, 

siekiant sukurti tikslinę finansinę 

skatinimo sistemą, 

studijuojantiems Burnos 

priežiūros studijų kryptyje, ypač 

Odontologinės priežiūros studijų 

programoje.  

2) Stiprinti Burnos priežiūros 

studijų krypties programų 

viešinimą  visuomenėje, ypač 

jaunimo tarpe, edukuoti jaunimą 

apie krypties specialistų darbo 

patrauklumą, profesines 

perspektyvas.  

3) Proporcingai mažėjant studentų 

skaičiui, didesnį dėmesį skirti 

studentų iš užsienio (NVS, 

1) Sukurti tikslinę finansinę skatinimo 

sistemą, studijuojantiems Burnos priežiūros 

studijų kryptyje.  

2021 – 2026 

m. 

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

2) Virtualūs renginiai, siekiant pritraukti 

studentus (du kartus per mokslo metus) 

2021 – 2026 

m. 

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

3) Programų viešinimas užsienyje, dar labiau 

stiprinant tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą, 

kuriant neformalius studentų tinklus. 

2021 – 2026 

m. 

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

4) Skatinti studentų judumą. 2021 – 2026 

m. 

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

Erasmus+ lėšos 

5) Inicijuoti diskusijas dėl patikrinamojo 

testo visai studijų krypčiai ir apsvarstant 

galimybes įtraukti įvertinimą į stojamojo balo 

sudėtį, siekiant pritraukti motyvuotus 

studentus. 

2021 – 2026 

m 

Fakulteto 

administracija, 

Katedros vedėjas 

 



 Artimųjų Rytų šalių) pritraukimo 

strategijoms, dažniau Programas 

viešinant užsienyje, dar labiau 

stiprinant tarptautinio 

bendradarbiavimo plėtrą, kuriant 

neformalius studentų tinklus. 

6) Inicijuoti diskusiją su socialiniais 

partneriais dėl gydytojo odontologo padėjėjo 

profesijos identiteto stiprinimo 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Fakulteto 

administracija, 

Katedros vedėjas 

 

Studijavimas, 

studijų 

pasiekimai ir 

absolventų 

užimtumas 

 

1) Studentų pasiekimų vertinimo 

pažangos stebėsenos instrumentų 

ir eigos tobulinimas.  

2) Aktyvesnis grupių kuratorių 

įtraukimas, siekiant gerinti 

studentų pažangumą, studijų 

rezultatų pasiekiamumo lygį.   

1) Sukurti instrumentai, pažangos ir 

vertinimo stebėsenai. 

2021-2022 m. Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

2) Studentų konsultavimo stebėsenos 

instrumento sukūrimas 

2021 m. 

pavasario sem. 

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

3) OSCE metodikos tobulinimas. Procedūrų 

protokolų, laboratorinių darbų aprašų 

parengimas.  

2021 – 2022 

m. 

Katedros vedėjas,  

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

 

4) Organizuoti studentų apklausą-

įsivertinimą programų studijų rezultatų 

pasiekimo lygmens  

2021 m. 

pavasario sem. 

D. Šakalytė  

5) Parengti grupių kuratorių veiklos planas. 2020 m. 

rugsėjis 

Katedros vedėjas Skatinimas iš 

Fakulteto 

priedų fondo 

Dėstytojai.  1)  Tobulintini dėstytojų 

užsienio kalbų mokėjimų įgūdžiai, 

todėl, skatinant užsienio kalbų 

mokymąsi.  

2)  Žvelgiant į veiklos 

perspektyvas, toliau kviesti 

dėstytojus iš partnerinių užsienio 

šalių aukštųjų mokyklų, 

įgyvendinančių analogiškas 

studijų programas. 

1)  Organizuoti sisteminius užsienio kalbų 

mokymo kursus, panaudojant vidinius 

išteklius. 

2020-2026 m. Fakulteto 

administracija 

 

2) Nuolat vertinti dėstytojų personalo kaitos 

galimybes. 

2020-2026 m. Fakulteto 

administracija 

Katedros vedėjas 

 

3) Skatinti dėstytojų mobilumą 2020-2026 m. Katedros vedėjas Erasmus lėšos 

4) Kviesti iš partnerinių institucijų dėstytojus, 

turinčius mokslinį laipsnį 

2020-2026 m. Fakulteto 

administracija 

Katedros vedėjas 

LMT projektinės 

lėšos 

Erasmus lėšos 

Studijų 

materialieji 

ištekliai 

 

Plėtoti materialiuosius išteklius, 

atsižvelgiant į pažangą 

1) Tobulinti mokymo bazės išteklius, pagal 

parengtą atnaujinimo planą  (kolegijos lėšos, 

socialinių partnerių parama ~ 21940 eur; 

projektinės lėšos ~ 30000-40000 eur.). 

 

2021-2026 m. Kolegijos 

administracija 

Katedros vedėjas 

Kolegijos lėšos, 

projektinės lėšos, 

socialinių 

partnerių parama 

2) Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su praktikos 2020-2026 m. Fakulteto  



vadovais įstaigose: įtraukti į praktikos 

užduočių rengimą bei praktikos organizavimo 

tobulinimo procesus.  

administracija 

Katedros vedėjas 

Studijų programų 

komitetai 

  3) Tęsti praktikos vadovų (mentorių) 

mokymus, kasmetinius seminarus kartu su 

praktikų vadovais, praktikų organizavimo 

klausimais. 

2020-2026 m. Fakulteto 

administracija 

Katedros vedėjas 

Studijų programų 

komitetai 

 

Studijų 

kokybės 

valdymas ir 

viešinimas 

Gerinti darbdavių apklausų 

organizavimo procesą. 

1) Palaikyti ryšį su darbdaviais apklausos 

vykdymo metu 

2020-2026 m. Katedros vedėjas 

Studijų programų 

komitetai. 

 

 

 

 

Katedros vedėja                                                          Jolita Lubienė 

 

 

Medicinos fakulteto dekanė       Danguolė Šakalytė 

 

 


