
PATVIRTINTA 

Burnos ir dantų priežiūros katedros  

2017-01-24  posėdžio Nr. SP15-2 protokolu 

Medicinos fakulteto tarybos  

2017-02-01 posėdžio protokolu Nr.SP-1 

PATVIRTINTA 

Slaugos ir burnos priežiūros katedros  

2018-02-12  posėdžio Nr. SP15-9 protokolu 

Medicinos fakulteto tarybos  

2018-03-08 posėdžio protokolu Nr.SP-1 

PATVIRTINTA 

Slaugos ir burnos priežiūros katedros  

2019-02-12  posėdžio Nr. SP15-7 protokolu 

Medicinos fakulteto tarybos  

2019-03-13 posėdžio protokolu Nr.SP-1 

PATVIRTINTA 

Slaugos ir burnos priežiūros katedros  

2020-03-09  posėdžio Nr. SP15-9 protokolu 

Medicinos fakulteto tarybos  

2020-03-24 posėdžio protokolu Nr. SP-1 

 

UTENOS KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS  ODONTOLOGINĖ PRIEŽIŪRA  TOBULINIMO PLANO PAGAL EKSPERTŲ 

REKOMENDACIJAS PAŽANGOS ATASKAITA 

Studijų programos Odontologinė priežiūra (valstybinis kodas - 653A52002) išorinis vertinimas vyko 2015 m. gegužės 21 d. Studijų programa akredituota 

šešeriems metams iki 2021 m. liepos 1 d. 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1.  Peržiūrėti studijų programos tikslus ir 

studijų rezultatus aktyviau įtraukiant 

visus Studijų programos komiteto 

narius, socialinius partnerius, 

absolventus ir studentus. 

Koreguojant programą pagal ŠMM ministro įsakymą, siekiant 

suderinti su Burnos priežiūros studijų krypties aprašu, atlikti 

studijų programos koregavimai: koreguotas programos tikslas ir 

studijų rezultatai; programos studijų rezultatų ir dalykų sąsajų 

matrica, atnaujintas teisinis programos pagrindimas, pakeistas 

suteikiamo profesinio bakalauro laipsnio pavadinimas iš 

„odontologinės priežiūros“ į „burnos priežiūros“.  

2016 m.  Studijų programa patvirtinta  

Kolegijos Akademinės tarybos 

2016 m. gegužės 31 d. 

sprendimu Nr. AT-35 

Pagal parengtas apklausų anketas atliekamos studentų ir 

absolventų apklausos, siekiant įvertinti studijų proceso kokybę 

ir užtikrinant nuolatinę studijų programos stebėseną. 

Nuolat  

Tęsiamas bendradarbiavimas su LR Odontologų rūmais, 

kitomis aukštosiomis mokyklomis, absolventais ir darbdaviais. 

Organizuojami susitikimai su profesinėmis draugijomis, 

Nuolat  



dalyvaujama seminaruose, kuriuose aptariamos būsimųjų 

gydytojo odontologo padėjėjų kompetencijos, veiklos sritys.  

2. Atsižvelgiant į dabartinius poreikius 

daugiau dėmesio skirti studentų 

vadybiniams įgūdžiams ir 

sprendžiant aktualius šiandienos 

klausimus, įtraukti daugiau temų, 

pavyzdžiui, kaip mesti rūkyti, 

neužkrečiamųjų ligų ir burnos 

susirgimų bendrieji rizikos veiksniai 

ir antimikrobinis atsparumas. 

Koreguojant programą pagal ŠMM ministro įsakymą, siekiant 

suderinti su Burnos priežiūros studijų krypties aprašu, atlikti 

studijų programos koregavimai: koreguotas dalykų turinys 

(Bendruomenės sveikatos, Infekcijos kontrolės odontologijoje, 

farmakologijos ir fitoterapijos).  

2016 m. Studijų programa patvirtinta  

Kolegijos Akademinės tarybos 

2016 m. gegužės 31 d. 

sprendimu Nr. AT-35 

2018 m. iš esmės atnaujinta ir patvirtinta Kolegijos AT  studijų 

programa, atliepiant ekspertų rekomendaciją vadybiniams 

įgūdžiams ir studentų pageidavimus dėl specialybinių dalykų. 

2018 m. Studijų programa patvirtinta  

Kolegijos Akademinės tarybos 

2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu 

Nr. AT-50 

3. Vizito metu studentai nurodė, kad 

reikėtų iš naujo apsvarstyti stipendijų 

sistemą, kuri skatintų studentus siekti 

geresnių rezultatų.  

Kolegijos Stipendijų skirstymo komisija supažindinta su 

ekspertų rekomendacija.  
2015 m. Įgyvendinta 

4. Skatinti studentų judumą ir aktyviau 

dalyvauti mokslinių tyrimų veikloje. 

Motyvuojami studentai vykti į profesines veiklos praktikas 

užsienio šalyse (Latvija).  

Nuolat  Nuo 2016 m. iki 2019 m. 5 

studentės išvyko stažuotėms 

Siekiant didinti kalbinį studentų pasirengimą, viena iš 

alternatyviai pasirenkamų dalykų grupių yra užsienio kalbos, tai 

numatyta antrame kurse, trečiame semestre (iš pateikto kalbų 

sąrašo studentai renkasi užsienio kalbą aukštesniam kalbiniam 

lygmeniui arba antrą papildomą užsienio kalbą).   

Nuolat   

Parengti kvalifikacinio egzamino organizavimo ir  baigiamojo 

darbo ir organizavimo ir gynimo aprašai.  
2015-2016 m.m. 2018 metais koreguoti 

Baigiamųjų darbų rengimas siejamas su  įrodymais pagrįstos 

medicinos praktika, vadovaujantis PICO metodika.  
Nuolat Vertinamas darbo praktinio 

reikšmingumo kriterijus. 

Rengiant darbus laikomasi 

nuostatos - ne mažiau trijų 

mokslinių šaltinių iš 

recenzuojamųjų duomenų bazių. 

Per studijų metus  dėstytojai įpareigoti parengti bent po vieną 

straipsnį su studentais.   

Nuo 2017 m. Publikuoti 3 straipsniai 

 

5.  Į Studijų programos komitetą įtraukti 

daugiau aktyvių darbdavių atstovų. 

Kas metai peržiūrima ir atnaujinama studijų programos 

komiteto sudėtis.  

Pagal poreikį  

Programos tobulinimo planą peržiūrėti kas metai ir atnaujinti naujais veiksmais per visą 6 metų programos akreditacijos laikotarpį.  

 

Slaugos ir burnos priežiūros katedros vedėja      Jolita Lubienė 

             Medicinos fakulteto dekanė       Danguolė Šakalytė 

 



 

 

Parengė  

 

Virgina Rudėnienė 

Odontologinės priežiūros studijų programos komiteto pirmininkė  

2020-03-09 


