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Patvirtinta Odontologijos fakulteto Taryboje
2021 m. gegužės 28 d. protokolo Nr. 25-20/21

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO MEDICINOS AKADEMIJOS
ODONTOLOGIJOS FAKULTETO ODONTOLOGIJOS VIENTISŲJŲ STUDIJŲ
PROGRAMOS ODONTOLOGIJOS KLINIKINĖS PRAKTIKOS REGLAMENTAS

I. Reglamento paskirtis
1. Šis reglamentas nustato Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto (toliau LSMU) vientisųjų studijų
programos Odontologija ,,Odontologinės klinikinės praktikos“ organizavimo, finansavimo, priežiūros ir
vertinimo tvarką.
II. Pagrindinės sąvokos
2. Odontologijos klinikinė praktika – Odontologijos studijų programos dalis, kurios metu
Odontologijos programos studentas, vadovaujamas Odontologijos klinikinės praktikos vadovo, pagal
nustatytą programą įsisavina praktinius įgūdžius ir gebėjimus, kurie įvertinami pažymiu, bei įgyja
klinikinės patirties reikalingos savarankiškam darbui odontologinės priežiūros įstaigose.
3. Studentas praktikantas – LSMU studentas, studijuojantis pagal vientisųjų studijų programą ir
atliekantis joje numatytą praktiką, savo kompetencijų ribose.
4. Praktikos bazė – LSMU profilinės klinikos ir išorinės institucijos, kuriose studentai atlieka praktines
užduotis. LSMU profilinės klinikos bazėje atliekant profesinę praktiką, sutartys nereikalingos ir praktika
vykdoma pagal padalinio praktinės veiklos nuostatas, jei tokios nuostatos patvirtintos.
5. Išorinė praktikos institucija - įmonė arba organizacija, atitinkanti Odontologijos studijų programoje
numatytus mokymosi rezultatus ir turinti tinkamą praktikos materialinį ir žmogiškąjį potencialą.
Studentas praktikantas atlikti praktiką priimamas remiantis praktikos organizavimo trišale sutartimi
(priedas Nr. 1) ir sutikimu priimti studentą praktikantą (priedas Nr. 2). Išorinėje institucijoje atliktos
praktikos įvykdymo ataskaitą apie atliktas ar stebėtas procedūras užpildo studentas, o pasirašo praktikos
išorinės institucijos darbuotojas, vadovavęs studento praktikai (priedas Nr. 3).
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6. Studento praktinio mokymo trišalė sutartis – pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK- 432 patvirtintą pavyzdinę sutartį LSMU, praktikos
institucijos ir studento susitarimas dėl studento praktinės veiklos (priedas Nr. 1).
7. LSMU praktikos vadovas – LSMU dėstytojas, vadovaujantis studento praktikai savo kompetencijos
ribose.
8. Išorinės praktikos institucijos praktikos vadovas – praktikos institucijos gydytojas odontologas,
turintis ne mažesnį kaip 3 metai darbo stažą.
9. Praktikos programa – studento praktinio mokymo trišalės sutarties priedas, sudarytas LSMU
akademinio padalinio kartu su praktikos institucija, aprašantis studento studijų siekiamus praktikos
tikslus ir rezultatus.
10. Praktikos priežiūra – studento veiklos kontrolė, pažangos stebėjimas ir aptarimas bei pagalba
sprendžiant praktikos metu iškilusias problemas.
11. Odontologijos klinikinės praktikos akademinis vertinimas – studento praktikos veiklos įvykdymo
ataskaitos įvertinimas LSMU, atliekamas padaliniuose, atsakinguose už studentų Odontologijos klinikinę
praktiką: Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinika, Dantų ir burnos ligų klinika, Dantų ir
žandikaulių ortopedijos klinika, Ortodontijos klinika ir Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika (priedas
Nr. 4).
12. Objektyvus struktūriškai apibrėžtas klinikinis egzaminas (OSCE) – Odontologijos klinikinės
praktikos baigiamasis patikrinimas, vykdomas remiantis šio egzamino organizavimo tvarka.

III. Bendrosios nuostatos
13. Odontologijos klinikinė praktika yra mokomoji praktika, atliekama X semestre LSMU OF profilinėse
klinikose ir išorinėse praktikos institucijose. Mokomoji praktika yra studijų programos dalis, kurios metu
studentas praktikantas tęsia dalyko studijas praktikos institucijoje, susipažindamas su specialybės
praktine veikla, formuoja įgūdžius, gilina teorines žinias, reikalingas praktiniam darbui ir tolesnėms
studijoms.
14. Odontologijos klinikinės praktikos apimtis yra 20 ECTS kreditų, remiantis studijų programa.
15. Už Odontologijos klinikinę praktiką yra atsakingi LSMU OF padaliniai: Burnos priežiūros ir vaikų
odontologijos klinika, Dantų ir burnos ligų klinika, Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika, Ortodontijos
klinika ir Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika.
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16. Praktikos organizavimą ir įgyvendinimą nustato šis praktikos reglamentas ir LSMU OF profilinių
klinikų veiklos nuostatai.

IV. Praktikos organizavimas
17. Kiekviena LSMU OF profilinė klinika sudaro sąlygas studentui savarankiškai dirbti prižiūrint
dėstytojui. Dalis praktikos (iki 3 ECTS kreditų, priklausančių Dantų ir burnos ligų klinikai) gali būti
atliekama išorinėse praktikos institucijose.
18. Išorinei praktikos institucijai sutinkant priimti studentą atlikti praktiką, pasirašoma trišalė sutartis
pagal atskirą LSMU ir praktikos institucijos susitarimą.
19. Praktikos išorinės institucijos parenkamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
19.1. yra tinkama vieta įgyvendinti Odontologijos studijų programos tikslus, uždavinius ir numatytus
praktikos studijų rezultatus;
19.2. sutinka priimti studentą, sudaryti tinkamas praktikos sąlygas (skirti praktikos vadovą, darbo vietą,
leisti stebėti specialistų darbą, aprūpinti praktinio mokymo užduotimis, šias užduotis vykdyti reikiama
dokumentacija, reikalingomis priemonėmis), pasirašyti trišalę studento praktinio mokymo sutartį;
19.3. užtikrina, kad studentui būtų paskirtas kompetentingas praktikos vadovas, turintis praktinę veiklą
įteisinantį kvalifikacinį dokumentą (licenciją) ir didesnę negu 3 metai praktinio darbo patirtį;
19.4. garantuoja studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo
sąlygas.
20. Išorinę praktiką galima atlikti ne daugiau kaip trijose gydymo įstaigose.
21. Išorinei gydymo įstaigai sutikus priimti studentą praktikai, studentas elektroniniu paštu atsiunčia
skenuotą raštišką sutikimą į Odontologijos fakulteto dekanatą (priedas Nr. 3).
22. Iki praktikos atlikimo pradžios tarp studento, išorinės institucijos ir Universiteto pasirašoma studento
praktinio mokymo trišalė sutartis. Studento siuntimas į išorinę praktiką įforminamas LSMU Rektoriaus
pasirašytu vykdomuoju dokumentu, suderinus su Odontologijos fakulteto Dekanu.
23. Išorinę praktiką galima nutraukti šalims nevykdant trišalėje sutartyje numatytų įsipareigojimų ir šioje
sutartyje numatytais atvejais.
24. Nutraukiant išorinę praktiką yra nutraukiama studento praktinio mokymo trišalė sutartis ir apie tai
pranešama suinteresuotoms šalims sutartyje numatyta tvarka.

4

25. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai susitarusios, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Atsiskaitymas už praktiką, atliekamą užsienio valstybėje esančioje praktikos institucijoje, turi atitikti
šiame praktikos reglamente numatytus reikalavimus.
V. Akademinės praktikos priežiūra ir kokybės vertinimas
27. Kiekviena praktika yra mokymosi procesas, kurio kokybei užtikrinti praktikos metu yra
organizuojama praktikos priežiūra LSMU (atsakingas asmuo – kiekviename LSMU OF padalinyje
paskirtas dėstytojas, atsakingas už praktiką) ir išorinėje praktikos institucijoje (atsakingas asmuo –
institucijos skirtas studentų praktikos vadovas).
28. Odontologijos klinikinės praktikos vertinimas sudarytas iš dviejų dalių: klinikinės praktikos dalies
(50 proc.) (vaikų odontologijos klinikinė praktika (10 proc.); ortodontijos klinikinė praktika (10 proc.);
dantų ir burnos ligų klinikinė praktika (10 proc.); ortopedinės odontologijos klinikinė praktika (10
proc.); vaikų odontologijos klinikinė praktika (10 proc.); dantų ir burnos ligų klinikinė praktika (10
proc.); burnos chirurgijos klinikinė praktika (10 proc.)) vertinimas, atliekamas OF profilinės klinikos
nustatyta tvarka, ir objektyvaus struktūriškai apibrėžto klinikinio egzamino (OSCE) (50 proc.),
organizuojamas OF profilinių klinikų bendrai (priedas Nr. 4), vertinimas.
29. Per nustatytą laiką neatlikta ir neįskaityta praktika ar jos dalis yra akademinė skola.

VI. Praktikos finansavimas
30. Praktikos finansavimo lėšos skiriamos pagal Universitete nustatytą studijų finansavimo metodiką.
31. Už praktikos atlikimą institucijoje iš studento negali būti imami jokie papildomi mokesčiai.
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Priedas Nr. 1
PATVIRTINTA
Rektoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr.
VĮREGISTRUOTA
_____________________________
(Registracijos vieta)

____________________________
(Atsakingo asmens pareigos)

_____________________________
(Atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas)

_____________________________
(Registracijos data ir numeris)

STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS

20

m.

d. Nr.

____________________
(sudarymo vieta)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas), atstovaujamas ___________________________________,
veikiančio pagal Universiteto rektoriaus 20__ m. ________ ___ d. įsakymą Nr. ________,
_ _____________________________________________________________________ (toliau – priimančioji organizacija),
(priimančiosios organizacijos pavadinimas)

atstovaujama _______________________________________________________________________________________ ,
(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal ____________________________________________________________________________________ ,
ir
studentas _________________________________________________________________________________________
(studijų programos pavadinimas, kursas, studento vardas, pavardė, asmens kodas

_ _________________________________________________________________________________________________ ,
arba gimimo metai, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

(toliau kartu vadinami šalimis), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši sutartis sudaroma visam praktinio mokymo priimančiojoje organizacijoje (toliau – praktika) laikotarpiui.
2. Studentas atlieka praktiką pagal praktikos planą (programą). Vadovaujantis praktikos planu (programa) šioje
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sutartyje nurodoma:
2.1. praktikos tikslas – __________________________________________________________________________ ;
2.2. numatomi praktikos rezultatai – _______________________________________________________________ ;
2.3. praktikos trukmė – praktika prasideda __________________________________________________________
(metai, mėnuo, diena)

ir baigiasi _________________________________________________________________________________________ ,
(metai, mėnuo, diena)

praktikos apimtis ___________________________________________________________________________________ ;
(studijų kreditų skaičius)

2.4. kitos praktikos atlikimo sąlygos ir tvarka – ______________________________________________________ .
II. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Universitetas įsipareigoja:
3.1. užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą;
3.2. suderinti su priimančiąja organizacija studento praktikos užduotis;
3.3. skirti Universiteto dėstytoją (toliau – praktikos koordinatorius), kuris kontroliuoja studento praktikos eigą,
užtikrina praktikos tikslų pasiekimo priežiūrą ir prireikus kartu su priimančiosios organizacijos atsakingais darbuotojais (arba
valstybės tarnautojais) operatyviai sprendžia su studento atliekama praktika iškilusias problemas;
3.4. esant galimybei, aprūpinti priimančiosios organizacijos paskirtą praktikos vadovą (toliau – praktikos vadovas)
metodinėmis vadovavimo praktikai rekomendacijomis (priemonėmis);
3.5. tvarkyti Studento asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
4. Universitetas turi teisę atšaukti studentą iš praktikos, jeigu:
4.1. priimančioji organizacija studento praktikai nesuteikia praktikos atlikimo vietos pagal studijų programą;
4.2. studentas padaro pažeidimų, dėl kurių ši sutartis gali būti nutraukiama 10.2., 10.3. punktų pagrindu;
4.3. studentui skiriamos su studijų ir praktinio mokymo specifika nesusijusios užduotys vien tik nekvalifikuotam darbui
atlikti;
4.4. neužtikrinamos darbuotojų saugos, sveikatos ir higienos normų reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos.
5. Priimančioji organizacija įsipareigoja:
5.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą _______________________________________________________
_ _________________________________________________________________________________________________ ,
(praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas)

sudaryti sąlygas praktikos planui (programai) įgyvendinti, aprūpinti praktikos planui (programai) įgyvendinti reikalinga
informacija ir neatitraukti studento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;
5.2. užtikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų darbuotojų (arba valstybės tarnautojų),
turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo (___________________________________) stažą, su kuriuo studentas
detalizuoja praktikos planą (programą), kuris vykdo praktikos priežiūrą, jai pasibaigus, ją įvertina;
5.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus;
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5.4. užtikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas, prireikus
aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir
kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose nustatyta tvarka;
5.5. skirti studentui su studijų bei praktinio mokymo specifika susijusias užduotis bei užtikrinti, kad nebūtų skiriamos
su studijų bei praktinio mokymo specifika nesusijusios užduotys nekvalifikuotam darbui atlikti;
5.6. atsižvelgdama į praktikos vadovo įvertinimą, išduoti dokumentą apie studento atliktą praktiką. Universitetui
pateikus, priimančioji organizacija studentui įvertinti pildo nustatytos formos dokumentą;
5.7. informuoti studentą, kuri praktikos metu suteikiama informacija yra priimančiosios organizacijos komercinė arba
kita paslaptis, neplatinama už priimančiosios organizacijos ribų, bei apie už šios informacijos platinimą taikomas baudas (jei
tokios baudos yra numatytos vidaus dokumentuose);
5.8. informuoti praktikos koordinatorių apie praktikos drausmės pažeidimus, studento neatvykimą į praktiką;
5.9. tvarkyti Studento asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
5.10. papildomi priimančiosios organizacijos įsipareigojimai: ___________________________________________
6. Priimančioji organizacija turi teisę leisti studentui savarankiškai, be praktikos vadovo pagalbos, atlikti jam pavestas
funkcijas (t. y. atliekant veiksmus Priimančiosios organizacijos naudai, kurie viršija šia sutartimi nustatytą praktikos apimtį),
tik tais atvejais, jeigu priimančioji organizacija sudaro su studentu laikinojo darbo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Studentas įsipareigoja:
7.1. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; neatvykęs į praktiką priimančiojoje organizacijoje, nedelsdamas turi
pranešti apie tai praktikos vadovui ir praktikos koordinatoriui ir nurodyti priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;
7.2. laikytis priimančiosios organizacijos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių, laikyti paslaptyje priimančiosios
organizacijos komercines ir kitas paslaptis bei informaciją, kurią nurodo priimančioji organizacija pagal šios sutarties 5.7
punktą;
7.3. tausoti priimančiosios organizacijos turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
7.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;
7.5. informuoti praktikos koordinatorių, jei praktikos atlikimo laikotarpiu skiriamos su studijų bei praktinio mokymo
specifika nesusijusios užduotys nekvalifikuotam darbui atlikti, jei priimančioji organizacija nesudaro sąlygų praktikos planui
(programai) įgyvendinti;
7.6. parengti ir pateikti praktikos ataskaitą pagal Universiteto nustatytus reikalavimus;
7.7. papildomi studento įsipareigojimai (atliekantiems praktiką sveikatos priežiūros įstaigose) – laikytis Pacientų teisių
ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo reikalavimų, tretiesiems asmenims neatskleisti konfidencialios informacijos apie
pacientus, kurią sužino praktikos metu.
8. Studentas turi teisę:
8.1. gauti iš Universiteto praktikos planą (programą) ir visą informaciją, susijusią su praktikos atlikimu;
8.2. gauti iš priimančiosios organizacijos užduotį (užduotis) bei ir praktikai atlikti reikalingas priemones.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties

8

dalis.
10. Ši sutartis gali būti nutraukiama:
10.1. jei studentas pašalinamas iš Universiteto, nutraukia studijas arba laikinai sustabdo studijas (įskaitant studentus,
kuriems suteiktos akademinės atostogos);
10.2. jei viena iš šalių pažeidžia šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas;
10.3. jei studentas šiurkščiai pažeidžia priimančiosios organizacijos nuostatus (įstatus) arba darbo tvarkos taisykles;
10.4. šalių susitarimu.
11. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
12. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarusios, sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai paskutinioji iš šalių ją pasirašo, ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų kitų
įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
14. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI
Universitetas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307
Kaunas, tel. (8-37)327201, faks. (8-37)330733, el. p. rektoratas@lsmuni.lt
_ ________________________________________________________________________________________
Papildomai nurodoma – Universiteto paskirto dėstytojo-praktikos koordinatoriaus vardas, pavardė, telefono numeris, el.p.

Priimančioji organizacija:
_ ________________________________________________________________________________________
Papildomai nurodoma – priimančiosios organizacijos praktikos vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, el.p.

Studentas:
_ ________________________________________________________________________________________
Papildomai nurodoma – studento telefono numeris
ŠALIŲ PARAŠAI

__________________
(Universitetas)

____________________

____________

(Priimančioji organizacija)

(Studentas)
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Studentas, pasirašydamas šią Sutartį, sutinka, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Priimančioji organizacija, vadovaudamiesi
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, tvarkytų iš Studento ar kitų šaltinių teisėtai gautus asmens duomenis praktikos
administravimo tikslais. Studentas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra informuotas apie jo, kaip duomenų subjekto teises: 1)
Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 2) Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti,
išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimų.

______________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)
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Priedas Nr. 2
SUTIKIMAS

_______________
(data)

Aš________________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė, pareigos)

atstovaujanti/is______________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas, adresas, kodas)

sutinku, kad studentas/ė _______________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas arba gim. metai, gyv. vietos adresas, telefono numeris)

___________________________________________________________________________________ _____________

atliktų Odontologijos klinikinę praktiką įstaigoje nuo _________________ iki __________________ .
Priimančios organizacijos praktikos vadovo:
____________________________________
(vardas, pavardė)

____________________________________
(telefono numeris)

____________________________________
(el. pašto adresas)

Suderinta:

______________________________________
(studento parašas, vardas, pavardė)

_______________________________________
(įstaigos atstovo parašas, vardas, pavardė)
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Priedas Nr.3
______________________
(Studento(-ės) vardas, pavardė)

Gr.

, kursas

_______________
(Data)

Odontologijos klinikinės praktikos, atliktos išorinėje praktikos bazėje ataskaita
Val. trukmės odontologijos klinikinė praktika

atlikta

nuo
(data)

iki

___

(data)

_______________.
(praktikos bazės pavadinimas)

Praktikos metu rekomenduojama stebėti gyd. odontologo darbą ir, esant galimybei, asistuoti gydymo
procedūrų metu;

susipažinti su odontologinio kabineto darbo organizavimo principais, ugdyti

bendravimo su pacientais įgūdžius. Taip pat, esant galimybei, plėsti žinias apie gydymo plano sudarymo
ypatumus, susipažinti su įvairiais dantų ir burnos ligų diagnostikos metodais.
Gydymo procedūra/veikla

Stebėtų pacientų

Asistavimų gydymo

skaičius

procedūroms skaičius

Dantų kietųjų audinių (karieso, erozijos, kt.)
diagnostika ir gydymas
Pulpito ir periodontito diagnostika ir gydymas
Gingivito ir kraštinio periodontito diagnostika
ir gydymas
Kitų specialistų (burnos chirurgo, ortodonto,
ortopedo, vaikų odontologo) atliekamos
gydymo procedūros
Bendri specialistų aptarimai (konsiliumai)
Odontologijos klinikinės praktikos įvertinimas, pastabos

.

(balai)

Odontologijos praktikos vadovas

.
(vardas, pavardė, parašas, įstaigos antspaudas)
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Priedas Nr.4
LSMU OF Odontologinės klinikinės praktikos vertinimas X semestre
1. LSMU OF Odontologijos klinikinę praktiką sudaro dvi dalys (3 lentelė), kurios atliekamos LSMU
MA OF profilinėse klinikose: Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje, Dantų ir burnos ligų
klinikoje, Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje, Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje,
Ortodontijos klinikoje.
3 lentelė. LSMU OF Odontologijos klinikinės praktikos vertinimas.
Odontologijos klinikinės praktikos sudėtis
1. Klinikinė praktika, atliekama OF profilinėse klinikose:
10 proc. atvejo analizė ir 40 proc. klinikinė praktika

Vertinimo balo
dalis
50 proc.

Vaikų odontologijos klinikinė praktika

10 proc.

Ortodontijos klinikinė praktika

10 proc.

Dantų ir burnos ligų klinikinė praktika

10 proc.

Ortopedinės odontologijos klinikinė praktika

10 proc.

Burnos chirurgijos klinikinė praktika

10 proc.

2. Struktūriškai apibrėžtas klinikinis egzaminas (OSCE)
Viso

50 proc.
100 proc.

2. Kiekvienoje profilinėje klinikoje atliekamos Odontologijos klinikinės praktikos kaupiamąją vertinimo
dalį sudaro šios dalys: atvejo analizė ir klinikinė praktika (3 lentelė).
3. Detalus profilinės klinikos Odontologijos klinikinės praktikos vertinimas pateikiamas profilinės
klinikos Odontologijos klinikinės praktikos apraše (programoje).
4. Atvejo analizė – studento praktikanto klinikinio atvejo pristatymas, kurį sudaro paciento detalusis
tyrimas. diagnostika, gydymo planavimas, gydymo eigos bei rezultatų apžvalga. Darbas pristatomas ir
aptariamas savo grupėje, atvejo analizę įvertina dėstytojas . Atvejo analizės vertinimo schema pateikiama
4 lentelėje.
4 lentelė. Atvejo analizės vertinimas.
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Maksimalūs
balai

Proc.

2

20

2

20

3

30

Pranešėjo gebėjimas atsakyti į klausimus.

2

20

Pristatymo trukmė (5-7 min.) (laiko reglamento laikymasis).

1

10

Viso

10

100

Atvejo analizės pristatymo vertinimo kriterijai
Pristatymo kokybė (sklandi kalba ir gebėjimas žodžiais paaiškinti skaidrių
turinį, gramatikos, stiliaus klaidos).
Pranešimo apipavidalinimo kokybė (skaidrių informatyvumas, vaizdo
medžiaga: iliustracijos, brėžiniai, lentelės ir kt.; teisingai parinkti cituojami
literatūros šaltiniai).
Pranešimo turinys (pagrįstas tyrimo, gydymo planas, gydymo metodika,
aptartos galimos gydymo išeitys (prognozės))

5. Per OF profilinėje klinikoje atliekamos praktikos laikotarpį studentas praktikantas privalo atlikti
praktikos programoje numatytą minimalų procedūrų kiekį ir turi pasiekti numatytą minimalų teigiamą
įvertinimą.
6. Visose LSMU MA OF profilinėse klinikose Odontologijos klinikinės praktikos dalis – klinikinė
praktika, vykdoma ir vertinama vienodu principu ir kriterijais, remiantis Europos odontologijos studijų
asociacijos kompetencijomis grįstu studijų modeliu (angl. Association for Dental Education in Europe –
ADEE, https://adee.org/sites/default/files/Undergraduate-Dental-Education-The-European-PerspectiveConsultation.pdf), kurį sėkmingai baigus išugdomos pagrindinės odontologijos profesijai būtinos
kompetencijos: profesionalumas, saugi ir efektyvi klinikinė praktika, į pacientą orientuotas gydymas,
odontologija visuomenėje ir gebėjimas atlikti gydymo procedūrą, kurios savo ruožtu skirstomos į
kompetencijos kategorijas, įtvirtintas Lietuvos respublikos odontologijos studijų krypties apraše
(Odontologijos studijų krypties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2021

m.

vasario
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d.

įsakymu

Nr.

V-254.

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/3bea96f06f8711eb9601893677bfd7d8) (5 lentelė).
5 lentelė. Kompetencijomis pagrįstos klinikinės praktikos vertinimas profilinėse klinikose.
Klinikinės
praktikos sudėtis
(įgytos
kompetencijos)

Kategorijų apibūdinimas

Maksimalus
balas

Vertinimo
balo dalis.
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1. Profesionalumas

1. Tinkamas skirto laiko išnaudojimas;
2. Tinkama profesinė elgsena bendraujant su
kolegomis ir pagalbiniu personalu;
3. Tvarkinga apranga, punktualumas.

10

10

2. Į pacientą
orientuotas
gydymas

1. Gebėjimas bendrauti su pacientu, t. y. ligos
anamnezės
surinkimas,
informacijos
pacientui apie burnos/dantų būklę suteikimas,
planuojamų
diagnostikos
ir
gydymo
procedūrų paaiškinimas ir suderinimas;
2. Paciento ištyrimas (tinkamų diagnostikos
metodų parinkimas) ir gydymo plano
sudarymas, dokumentacijos pildymas.

10

10

3. Saugi ir efektyvi
klinikinė praktika

1. Infekcijų kontrolės taisyklių laikymasis;
2. Nuskausminimas (atlikta savarankiškai,
teisinga metodika, pavykęs rezultatas).

10

10

4. Odontologija
visuomenėje

1. Profilaktikos priemonių žinojimas ir
propagavimas.

10

10

5. Gydymo
procedūra

1. Įrašoma vertinama klinikinė procedūra

10

50

10

100

Bendras
įvertinimas

Išvedamas 1,2,3,4 kompetencijų ir 5
kompetencijos įvertinimo vidurkis lygia
proporcija ((1,2,3,4 kompetencijų įvertinimo
vidurkis + 5 kompetencijos įvertinimas) : 2).

50

7. OF profilinėse klinikose klinikinės procedūros vertinamos standartizuotu objektyviu metodu, kuris
remiasi klinikinių procedūrų specifika, sudėtingumu, būtinu jų atlikimui laiku, studento savarankišku
indėliui, procedūros dalies (etapo) ar visos atliktos klinikinės procedūros rezultato tinkamumu
(standartu).
8. OF profilinėse klinikose studento praktikanto klinikinė praktika vertinama vienodu principu, įvertinant
kiekvieną studento praktikanto atliekamą ir (ar) atliktą klinikinę procedūrą ir jos atlikimui reikalingas
kompetencijas ir remiamasi bendrais kompetencijų įvertinimo kriterijais (kategorijomis) (6, 7, 8, 9
lentelės):
8.1. Studento praktikanto pasiektos kompetencijos vertinamos kiekvieną kartą priimant pacientą ir
teikiant bet kurią medicininę paslaugą.
8.2. Teikiant medicininę paslaugą vertinamos 5 kompetencijos, kurių kiekviena įgyjama atlikus tam
tikras konkrečias procedūras, vadinamas kompetencijos kategorijomis.
8.3. Kiekvienos kompetencijos maksimali vertė visada yra 10 balų 10-balėje sistemoje.
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8.4. Kiekvienai kompetencijai yra priskirtos 5 kategorijos.
8.5. Kiekvienos kategorijos tinkamumas vertinamas 4-balėje sistemoje vertėse: 2 (puiku), 1,5 (gerai), 1
(pakankamai), 0 (nepakankamai), kai kompetenciją sudaro 5 kategorijos.
8.6. Teikiant gydymo paslaugą konkrečiai kompetencijai įgyti reikalingas procedūrų – kategorijų
skaičius gali kisti, priklausomai nuo medicininio poreikio. Tokiu atveju nereikalinga kategorija iš
skaičiavimo eliminuojama; maksimali kompetencijai priskirta 10 balų vertė proporcingai lygiai
padalijama visoms likusioms kategorijoms. Tokiu būdu kategorijų maksimali vertė gali kisti, bet
maksimali kompetencijos vertė visada išlieka 10 balų 10-balėje sistemoje.
8.7. Profilinės klinikos klinikinės praktikos įvertinimą sudaro bendrųjų kompetencijų ir gydomųjų
procedūrų įvertinimų lygiomis dalimis vidurkis.
8.8. Kiekvienos studento praktikanto įgytos kompetencijos tinkamumas vertinamas 10-balėje sistemoje
vertėse nuo 0 iki 10 (10-puiku, 9-labai gerai, 8-gerai, 7-vidutiniškai, 6-patenkinamai, 5-silpnai, ≤4nepatenkinamai).
6 lentelė. Studentų įgytų kompetencijų vertinimo sritys, kategorijos ir įvertinimo principas profilinėse
klinikose.

Įgytos
Kompetencijos

Kompetencijų kategorijos
2
1. Laiko išnaudojimas ir punktualumas

Įvertinimas

Įvertinimas

(balai)

(balai)

1.5

5. Ergonomika
1. Infekcijų kontrolė
2. Komandinis darbas
2. Saugi ir efektyvi
klinikinė praktika

x

3. Empatija
4. Paciento dokumentacijos tvarkymas

3. Galimų rizikų suvokimas ir valdymas
4. Teikiamos paslaugos kokybės auditas
5. Efektyvus resursų naudojimas
1. Anamnezės surinkimas

0

x

2. Apranga
1. Profesionalumas

1

x

6,5

x
x
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2. Paciento ištyrimas
3. Gydymo plano sudarymas ir
3. Į pacientą

dokumentacijos pildymas

orientuotas gydymas

4. Informacijos pacientui apie burnos/dantų
būklę ir numatomą gydymą suteikimas
5. Nuskausminimas
1. Profilaktika norint išvengti susirgimo
2. Profilaktika norint išvengti komplikacijų

4. Odontologija
visuomenėje

3 Pacientų rizikos grupės pagal kriterijus –
gretutinės ligos, amžius ir kita
4. Rizikos grupių pacientų gydymo
ypatumai
5. Profilaktikos priemonių propagavimas

1, 2, 3, 4
kompetencijų

Išvedamas 1, 2, 3, 4 kompetencijų įvertinimo vidurkis

įvertinimas
5. Gydymo
procedūra
Bendras įvertinimas
(balais)

Įrašoma vertinama klinikinė procedūra
Išvedamas 1, 2, 3, 4, 5 kompetencijų įvertinimo vidurkis

7 lentelė. Studento įgytos kompetencijos vertinimas, kai kompetenciją sudaro mažiau nei 5 kategorijos.
(Pavyzdys: Į pacientą orientuoto gydymo kompetencijos vertinimas, kai nereikia nuskausminimo, o visos
kitos kompetencijos kategorijos atliktos puikiai)
Įvertini
mas
Kompetencijos
sritis

Kompetencijų kategorijos

Įvertinimas balais

(balais
10-balėje
sistemoje)

2

1.5

1

0
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1. Anamnezės surinkimas

2,5

2. Paciento ištyrimas

2,5

3. Gydymo plano sudarymas ir
3. Į pacientą

2,5

dokumentacijos pildymas

orientuotas gydymas

10

4. Informacijos pacientui apie
burnos/dantų būklę ir numatomą gydymą

2,5

suteikimas
5. Nuskausminimas

-

8 lentelė. Studentų įgytų kompetencijų ir kategorijų įvertinimo proporcingumas.
Įgytos kompetencijos dalys

1. Bendrosios
kompetencijos, bendros
visoms profilinėms
klinikoms
2. Gydymo procedūros
kompetencija, specifinės
kiekvienai profilinei klinikai
Profilinės klinikos
klinikinės praktikos
įvertinimas

Įgytos kompetencijos (sritys)

Įvertinimas
balais

Procentai

1. Profesionalumas

x

2. Saugi ir efektyvi klinikinė praktika

x

3. Į pacientą orientuotas gydymas

x

4. Odontologija visuomenėje

x

5. Gydymo procedūra (atskiros)

x

50

Išvedamas 1, 2, 3, 4, 5 kompetencijų
įvertinimo vidurkis

x

100

50

9 lentelė. Kompetencijų įvertinimo balais kriterijai profilinėse klinikose.
Įvertinimas balais/kriterijai

Kompetencijų
kategorijos

2 (puiku)

1. Laiko

Puikiai išnaudotas

išnaudojimas ir

laikas, laiku

punktualumas

pradėta procedūra

1,5 (gerai)

1 (pakankamai)

Procedūra atlikta

Procedūra atlikta

lėtokai,

lėtai, bet priimtinai

0 (nepakankamai)
Pavėlavo, privertė
laukti pacientą,
nespėjo atlikti laiku
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2. Apranga

3. Empatija

Nepriekaištingai
tvarkinga

dėmesys pacientui ir

dėmesį personalui

personalui

personalui

Gerai, bet

Pakankamai su

neužtikrintai tvarko

dėstytojo pagalba

paciento

sutvarko paciento

dokumentaciją

dokumentaciją

Gerai išmano bei

Pakankamai išmano

Netinkamai

pasirenka paciento

paciento ir

parinkta paciento ir

ir odontologo

odontologo padėties

odontologo padėtis,

padėtį, nepilnai

bei darbo

nesilaikoma

išmano darbo

ergonomikos

ergonomikos

ergonomiką

reikalavimus

reikalavimų

dokumentaciją

Puikiai pasirenka
paciento ir
odontologo padėtį,
išmano darbo
ergonomiką

Nepriekaištingai
6. Infekcijų

laikosi aseptikos ir

kontrolė

antiseptikos
reikalavimų

Aseptikos ir

Bendravimas
neprofesionalus
Nesugeba užpildyti
paciento
dokumentacijos

Aseptikos ir

antiseptikos

Yra nereikšmingų

antiseptikos

netikslumai neturi

aseptikos ir

klaidos, galinčios

įtakos paciento

antiseptikos klaidų

sukelti pavojų

sveikatai

sveikatai

Supranta

Supranta

Nesugeba dirbti

komandinio darbo

komandinio darbo

komandoje

svarbą, abejoja dėl

svarbą, reikiamas

efektyviai ir

reikiamų

konsultacijas

profesionaliai,

konsultacijų, bet

paskiria su dėstytojo

nesugeba paskirti

neklysta

konsultacija

konsultacijų

Nuodugniai

Nuodugniai

Išsiaiškina rizikas

Nepakankamai

išsiaiškina rizikas

išsiaiškina rizikas

susijusias su

išsiaiškina

susijusias su

susijusias su

paciento būkle bei

rizikas susijusias su

paciento būkle bei

paciento būkle bei

procedūros

paciento būkle bei

Puikiai supranta
komandinio darbo
svarbą, gali paskirti
reikalingas
konsultacijas

valdymas

susiglamžius

dėmesį pacientui ir

tvarkymas

suvokimas ir

švari

rūpestį pacientui ir

tvarko paciento

8. Galimų rizikų

apranga, nešvari,

Pakankamas

dokumentacijos

darbas

susiglamžius, bet

Empatiškas, rodo

Puikiai išmano ir

7. Komandinis

Netinkama

Empatiškas, rodo

4. Paciento

5. Ergonomika

Tvarkinga

Ne visai tinkama,
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procedūros

procedūros

sudėtingumu, bet

procedūros

sudėtingumu,

sudėtingumu,

situaciją

sudėtingumu, kyla

kontroliuoja

abejoja, bet

kontroliuoja tik su

grėsme paciento

situaciją

kontroliuoja

dėstytojo pagalba

sveikatai

situaciją

9. Teikiamos
paslaugos
kokybės auditas

Neabejotinai
išmano ir užtikrina
atliekamos
procedūros kokybę
Labai tiksliai
pasirenka

10. Efektyvus
resursų
naudojimas

reikiamus
instrumentus,
taupiai ir efektyviai
naudoja medžiagas,
skiria reikiamus
tyrimus

11. Anamnezės
surinkimas

Nepriekaištingai
surenka ligos
anamnezę

Puikus paciento
12. Paciento
ištyrimas

ištyrimas, tinkamai
parinkti
diagnostikos
metodai

13. Gydymo

Tikslus gydymo

plano sudarymas plano sudarymas

Išmano ir užtikrina
atliekamos
procedūros kokybę

Išmano ir užtikrina
atliekamos
procedūros kokybę
su dėstytojo pagalba

Gerai pasirenka

Pasirenka

reikiamus

nereikalingų

instrumentus,

instrumentų,

taupiai naudoja

neefektyviai naudoja

medžiagas, abejoja

medžiagas, tariasi su

dėl tyrimo

dėstytoju dėl tyrimų

tikslingumo

tikslingumo

Gerai surenka ligos

Pakankamai surenka

anamnezę, yra

ligos anamnezę,

nereikšmingų

tačiau reikėjo

trūkumų

dėstytojo pagalbos

Geras paciento
ištyrimas, tinkamai,
tačiau abejojant
parinkti
diagnostikos
metodai

Atliekamos
procedūros
metodika
neužtikrina
kokybės standartų

Naudoja per daug ir
netinkamų
instrumentų,
netaupo medžiagų,
be reikalo skiria
tyrimus

Nepakankamai
kokybiškai surenka
ligos anamnezę

Geras paciento

Nepakankamas

ištyrimas, parenkant

paciento ištyrimas,

diagnostikos

nesugeba parinkti

metodus, dalyvauja

diagnostikos

dėstytojas

metodų

Geras gydymo

Geras gydymo plano

plano sudarymas

sudarymas,

Nesugeba sudaryti
tinkamo gydymo
plano
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dalyvaujant
dėstytojui
14. Informacijos

Išsamiai ir

pacientui apie

suprantamai

burnos/dantų

informuoja

būklę ir

pacientą apie

numatomą

burnos/dantų būklę

gydymą

ir numatomą

suteikimas

gydymą

15.
Nuskausminimas

Suprantamai, bet

Neišsamiai ir

neišsamiai

nevisiškai

informuoja

suprantamai

pacientą apie

informuoja pacientą

burnos/dantų būklę

apie burnos/dantų

ir numatomą

būklę ir numatomą

gydymą

gydymą, turi

norint išvengti
gydomo
susirgimo

17. Profilaktika

ir suprantamai
informuoti pacientą
apie burnos/dantų
būklę ir numatomą
gydymą

dalyvauti dėstytojas

Savarankiškai

Savarankiškai

atliktas

atliktas

laidinis/infiltracinis

laidinis/infiltracinis

nuskausminimas

nuskausminimas

tiksliai laikantis

tiksliai laikantis

metodikos, pavykęs metodikos, nepilnai

16. Profilaktika

Nesugeba išsamiai

Laidinis/infiltracinis
nuskausminimas
atliktas su dėstytojo
pagalba

Neteisingai ir
neefektyviai
atliktas
laidinis/infiltracinis
nuskausminimas

rezultatas

pavykęs rezultatas

Puikiai žino

Gerai žino

Žino ne visas

Nežino

profilaktikos

profilaktikos

profilaktikos

profilaktikos

priemones ir būdus, priemones ir būdus, priemones ir būdus,

priemonių ir būdų,

norint išvengti

norint išvengti

norint išvengti

norint išvengti

gydomo susirgimo

gydomo susirgimo

gydomo susirgimo

gydomo susirgimo

Puikiai žino

Gerai žino

Žino ne visas

Nežino

profilaktikos

profilaktikos

profilaktikos

profilaktikos

priemones ir būdus, priemones ir būdus, priemones ir būdus,

priemonių ir būdų,

norint išvengti

norint išvengti

norint išvengti

norint išvengti

gydomo susirgimo

gydomo susirgimo

gydomo susirgimo

gydomo susirgimo

komplikacijų

komplikacijų

komplikacijų

komplikacijų

18. Pacientų

Puikiai žino

Žino kriterijus,

Žino, bet abejoja dėl

Nežino kriterijų,

rizikos grupės

kriterijus, pagal

pagal kuriuos

kriterijus, pagal

pagal kuriuos

pagal kriterijus

kuriuos pacientai

pacientai

kuriuos pacientai

pacientai

norint išvengti
komplikacijų
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– gretutinės

priskiriami rizikos

priskiriami rizikos

priskiriami rizikos

priskiriami rizikos

ligos, amžius ir

grupėms,

grupėms,

grupėms,

grupėms,

kita

susijusiomis su

susijusiomis su

susijusiomis su

susijusiomis su

gydomu susirgimu

gydomu susirgimu

gydomu susirgimu

gydomu susirgimu

Puikiai žino rizikos

Žino rizikos grupių

Žino rizikos grupių

grupių pacientų

pacientų gydymo

pacientų gydymo

19. Rizikos

gydymo ypatumus,

ypatumus,

ypatumus, abejoja

grupių pacientų

reikiamas

reikiamas

dėl reikiamų

gydymo

papildomas

papildomas

papildomų

ypatumai

konsultacijas ir

konsultacijas ir

konsultacijų ir

atsargumo

atsargumo

atsargumo

priemones

priemones

priemonių

Išsamiai ir

Suprantamai, bet

Neišsamiai ir

suprantamai

neišsamiai

nevisiškai

informuoja

informuoja

suprantamai

pacientą apie

pacientą apie

informuoja pacientą

reikiamas

reikiamas

apie reikiamas

profilaktikos

profilaktikos

profilaktikos

priemones, norint

priemones, norint

priemones, norint

išvengti gydomo

išvengti gydomo

išvengti gydomo

susirgimo ir galimų

susirgimo ir galimų

susirgimo ir galimų

jo komplikacijų

jo komplikacijų

jo komplikacijų

20. Profilaktikos
priemonių
propagavimas

Nepakankamai žino
rizikos grupių
pacientų gydymo
ypatumus,
reikiamas
papildomas
konsultacijas ir
atsargumo
priemones
Nesugeba išsamiai
ir suprantamai
informuoti pacientą
apie reikiamas
profilaktikos
priemones, norint
išvengti gydomo
susirgimo ir galimų
jo komplikacijų

9. Detalus OF profilinėse klinikose atliekamos praktikos ir procedūrų aprašymas bei vertinimas pagal
kompetencijas: klinikinių procedūrų tinkamumo standartai, vertė taškais, atlikimo eiga ir laikas, būtinas
studento praktikanto savarankiškas indėlis, kritinės praktikos klaidos, bendros studento praktikanto
atliktų procedūrų vertės apskaičiavimas taškais ir taškų konvertuojamas į balą 10-balėje sistemoje (10
lentelė) pateikiamas profilinės klinikos Odontologijos klinikinės praktikos apraše.
10. Objektyvus struktūriškai apibrėžtas klinikinis egzaminas (OSCE) – LSMU OF Odontologijos
klinikinės praktikos baigiamasis patikrinimas vykdomas pagal nustatytą tvarką.
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10 lentelė. Odontologinės klinikinės praktikos įvertinimo reikšmė.
Reikšmė

Balas

Apibūdinimas

10

Puikiai

Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai

9

Labai gerai

Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai

8

Gerai

Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai

7

Vidutiniškai

Vidutinės žinios ir gebėjimai

6

Patenkinamai

5

Silpnai

≤4

Nepatenkinamai

Pasiekimų
lygmuo
Puikus

Tipinis

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei
vidutiniai
Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius
reikalavimus

Slenkstinis

Netenkinami minimalūs reikalavimai

Netaikoma

11. Visos Odontologijos klinikinės praktikos dalys yra privalomos ir turi būti įvertintos teigiamai.
12. Odontologijos klinikinės praktikos ir atskirų jos komponentų įvertinimui naudojama dešimties balų
vertinimo sistema, skalės žemiausias teigiamas balas yra 5. Vertinimo balui apskaičiuoti apvalinant
šimtąsias balų dalis taikomos matematinės apvalinimo taisyklės pvz., 6,49 = 6, o 6,50 = 7 (išskyrus
apvalinimą iki žemiausio teigiamo balo, kai jis mažesnis už 5, pvz., 4,75 = 4). Apvalinamas galutinis
visų skaičiavimų rezultatas, taikomas apvalinimas iki šimtųjų skaitinės vertės dalių.
13. Studentui praktikantui neatvykus į tiesioginius ar nuotolinius Odontologinės klinikinės praktikos
kontaktinius užsiėmimus (paskaitas, klinikinės praktikos darbus, seminarus, diskusijas, kontrolinius
darbus, užduočių pristatymą ar atlikimą, konsultacijas ar pan.) nurodytu laiku ar savavališkai iš jų
pasišalinus – šios valandos laikomos praleistomis.
14. Studentas praktikantas, praleidęs Odontologinės klinikinės praktikos kontaktinio darbo užsiėmimus,
dėstytojo sprendimu, turi galimybę juos atidirbti: pas savo dėstytoją, kitą dėstytoją, gydytoją rezidentą,
paruošęs referatą ar prezentaciją.
15. Studentas praktikantas, praleidęs daugiau kaip 20% bet kurios LSMU MA OF profilinės klinikos
Odontologijos klinikinės praktikos kontaktinio darbo valandų, turi kartoti tos profilinės klinikos
Odontologijos klinikinę praktiką (visas jos dalis), remiantis LSMU Studijų reglamentu.
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16. Studentas praktikantas, nepasiekęs kurios nors Odontologijos klinikinės praktikos kaupiamosios
dalies vertinimo minimumo, gali dalyvauti likusių kaupiamųjų dalių studijose ir atsiskaitymuose.
17. Jeigu studentas praktikantas praleido virš 20% kontaktinio darbo valandų / neįvykdė programoje
numatyto būtino pasiekimų minimumo ir egzistuoja aplinkybės, galinčios turėti tam įtakos, studentas
privalo nedelsiant apie tai pranešti vertinimą vykdančiam dėstytojui. Dėstytojas apie šias aplinkybes
informuoja OF profilinės klinikos vadovą. Tolesnė situacijos eiga sprendžiama laikantis LSMU Studijų
reglamento reikalavimų.
18. Jeigu studentas praktikantas pagal nustatytą tvarkaraštį dalyvavo Odontologijos klinikinės praktikos
kaupiamosios dalies komponento vertinime ir gavo teigiamą įvertinimą, atsiskaityti iš naujo ir pagerinti
įvertinimo negalima.
19. Jeigu studentas praktikantas nesutinka su studijų pasiekimų vertinimu ir jo paaiškinimu ar vertinimo
procedūromis, jis turi teisę teikti apeliaciją per vieną darbo dieną nuo rezultatų paskelbimo LSMU MA
OF Dekanui.
20. Jeigu egzistuoja aplinkybės, galinčios turėti įtakos vertinimo procesui ir rezultatams, studentas
praktikantas privalo jas prieš egzaminą / kaupiamojo balo baigiamąjį patikrinimą ar bet kurio kito
komponento vertinimą pranešti vertinimą vykdančiam dėstytojui. Dėstytojas apie šias aplinkybes
informuoja LSMU OF Profilinės klinikos vadovą. Paaiškinimai, pateikti po vertinimo, nenagrinėjami.
Tolesnė situacijos eiga sprendžiama laikantis LSMU Studijų reglamento reikalavimų.

