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UTENOS KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS  DANTŲ TECHNOLOGIJOS  TOBULINIMO PLANO PAGAL EKSPERTŲ 

REKOMENDACIJAS PAŽANGOS ATASKAITA 

Studijų programos dantų technologijos  (valstybinis kodas  653B84001 (iki 2017 m.); 6531GX026  (nuo 2017 m.)) išorinis vertinimas vyko 2012 m. spalio 

12 d. Studijų programa akredituota šešiems metams iki 2018 m. liepos 1 d. 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami 

veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1.  Patikslinti dalykų aprašuose 

dalyko turinį, kad jis 

atspindėtų keliamus programos 

ir dalyko rezultatus. Aukštojo 

mokslo išsilavinimui keliami 

reikalavimai turėtų būti labiau 

atspindėti per ugdomas 

kompetencijas. Pateiktame 

dokumente programos tikslai 

yra pakankamai siauri. 

1) Koreguoti ir tikslinti dalykų turinį (Ats. Studijų 

programos komitetas) 
2012-2019 m.m. Programa koreguota projekto DATOPA metu ir 

praėjus metams nuo bandomojo laikotarpio -  2013  m.  

Iš esmės koreguota peržiūrint struktūrą , dalykus 2018 

m.  

Studijų programa patvirtinta  Kolegijos Akademinės 

tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. AT-49 

 

2. Patikslinti programos sandaros 

išraišką kreditais ir 

valandomis, išdėstant jį aiškiai 

ir savarankiško darbo nesiejant 

su profesinės veiklos praktika, 

kad nebūtų iškraipomi 

programai keliami faktiniai 

reikalavimai. 

Koreguoti programos sandaros išraišką. (Ats. 

Studijų programos komitetas) 

2012-2019 m.m. Programa koreguota projekto DATOPA metu ir 

praėjus metams nuo bandomojo laikotarpio -  2013  m.  

Iš esmės koreguota peržiūrint struktūrą , dalykus 2018 

m.  

Profesinės veiklos praktikos aprašuose aiškiai išskirtas 

valandų skaičius: darbo su mentoriais, savarankiško 

darbo ir konsultacijų. 

3. Patikslinti studijų programos 

matricą ir sutrumpinus 

bendrųjų kompetencijų sąrašą, 

jų ugdymą priskirti 

konkretiems studijų dalykams. 

Koreguoti programos matricą ir bendrųjų 

kompetencijų sąrašą. (Ats. Studijų programos 

komitetas) 

2012-2019 m.m. Programa koreguota projekto DATOPA metu ir 

praėjus metams nuo bandomojo laikotarpio -  2013  m.  

Iš esmės koreguota peržiūrint struktūrą , dalykus 2018 

m.  

Studijų programa patvirtinta  Kolegijos Akademinės 

tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. AT-49 



4. Koreguoti kai kurių studijų 

krypties dalykų aprašuose 

apibrėžtus rezultatus, ypač 

siejamus su pacientu, kad būtų 

prisilaikoma taksonomijos 

principų: nuo žinojimo prie 

suvokimo, nuo taikymo prie 

analizės, sintezės bei 

įvertinimo, tačiau neviršijant ir 

nepamirštant šios studijų 

pakopos absolventui keliamų 

reikalavimų. 

Koreguoti programos studijų rezultatus 

prisilaikant taksonomijos principų. (Ats. Studijų 

programos komitetas) 

2012-2019 m.m. 

 

Programa koreguota projekto DATOPA metu ir 

praėjus metams nuo bandomojo laikotarpio -  2013  m.  

Iš esmės koreguota peržiūrint struktūrą , dalykus 2018 

m.  

Studijų programa patvirtinta  Kolegijos Akademinės 

tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. AT-49 

 

5. Peržiūrėti dėstomų dalykų 

turinio/apimties atitiktį, kad 

dalyko rezultatai ir numatyti 

studijų programos rezultatai 

derėtų tarpusavyje.  

 

Koreguoti programos dėstomų dalykų 

turinio/apimties atitiktį. (Ats. Studijų programos 

komitetas) 

2012-2019 m.m. 

 

Programa koreguota projekto DATOPA metu ir 

praėjus metams nuo bandomojo laikotarpio -  2013  m.  

Iš esmės koreguota peržiūrint struktūrą , dalykus 2018 

m.  

Studijų programa patvirtinta  Kolegijos Akademinės 

tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. AT-49 

6.  Patikslinti vertinimo kriterijų 

svorį, vertinimų dažnį 

semestro eigoje, siekiant 

skaidresnių ir aiškesnių 

studentui vertinimo kriterijų. 

Patikslinti programos vertinimo kriterijus. (Ats. 

Studijų programos komitetas) 

2012-2019 m.m. 

 

Programa koreguota projekto DATOPA metu ir 

praėjus metams nuo bandomojo laikotarpio -  2013  m.  

Iš esmės koreguota peržiūrint struktūrą , dalykus 2018 

m.  

Studijų programa patvirtinta  Kolegijos Akademinės 

tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. AT-49 

 

 

 

  

Medicinos fakulteto dekanė       Zita Zajančkauskienė  

 

 

Dantų technologijos studijų programos komiteto pirmininkė                                                                                                       Zigrida Kaulinienė 

 


