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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
MEDICINOS AKADEMIJOS ODONTOLOGIJOS FAKULTETO
ODONTOLOGIJOS KLINIKINĖS PRAKTIKOS EGZAMINO ORGANIZAVIMO IR
VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto
Odontologijos klinikinės praktikos baigiamasis patikrinimas vykdomas pagal objektyvaus
struktūriškai apibrėžto klinikinio egzamino metodiką (angl. objective structured clinical
examination – OSCE), kurio organizavimo ir vertinimo tvarką numato šis aprašas (toliau –
Aprašas).
2. Egzamino (OSCE) metu yra vertinami studento įgyti bendravimo, praktiniai ir klinikiniai
įgūdžiai, odontologinės paslaugos teikimo kokybės užtikrinimo gebėjimai.
II. APRAŠO PASKIRTIS IR TIKSLAS
3. Aprašas skirtas LSMU MA OF Odontologijos klinikinės praktikos egzamino (OSCE)
komisijos nariams ir studentams.
4. Aprašo tikslai:
4.1. nustatyti bendruosius egzamino (OSCE) organizavimo principus;
4.2. nustatyti bendruosius egzamino (OSCE) vertinimo kriterijus.
III. PASIRENGIMAS ODONTOLOGIJOS KLINIKINĖS PRAKTIKOS EGZAMINUI
(OSCE)
5. Odontologijos klinikinės praktikos egzaminą (OSCE) leidžiama laikyti studentams, pilnai
įvykdžiusiems Odontologijos klinikinės praktikos programą.
6. Odontolgijos klinikinės praktikos egzamino (OSCE) užduotys sudaromos atsižvelgiant į
Odontologijos klinikinės praktikos programos turinį. Kiekviena užduotis yra sudaryta
klinikinės situacijos pagrindu. Klinikinės situacijos apima odontologinių ligų diagnostiką ir
pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms, kuri teikiama įvairiomis aplinkybėmis įvairioje aplinkoje,
instrumentinių, vaizdinių ir laboratorinių tyrimų analizę bei interpretaciją, procedūrų atlikimo
metodiką.
7. Visiems Odontologijos klinikinės praktikos egzamine (OSCE) dalyvaujantiems studentams
pateikiamos klinikinės situacijos, sąlygos ir užduotys yra vienodos, atsakymai vertinami
nešališkai, naudojant standartizuotus kriterijus. Todėl egzaminas yra objektyvus ir rezultatai
gali būti lyginami.

8. Odontologinės klinikinės praktikos egzaminą (OSCE) sudaro visų OF profilinėse klinikose
atliekamos praktikos užduotys (dantų ir burnos ligų klinikinė praktika; burnos chirurgijos
klinikinė praktika; ortopedinės odontologijos klinikinė praktika; ortodontijos klinikinė
praktika; vaikų odontologijos klinikinė praktika) atsižvelgiant į kiekvienos praktikos dalies
programos turinį ir apimtį.
IV. ODONTOLOGINĖS KLINIKINĖS PRAKTIKOS EGZAMINO (OSCE ) KOMISIJA
9. Odontologinės klinikinės praktikos egzamino (OSCE) komisija skiriama LSMU MA OF
Dekano įsakymu. Komisiją sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai.
10. Komisijos funkcijos ir atsakomybė:
10. 1.Vykdo egzaminą;
10. 2. Atsako už egzamino vykdymo ir atliktų užduočių vertinimo objektyvumą;
10.3. Dalyvauja egzamino vykdymo priežiūroje;
10.4. Sprendžia, ar atliktos užduotys atitinka LSMU MA OF Studijų reglamente nustatytą
pasiekimų lygmenį ir nustato vertinimo balus.
11. Komisijos pirmininko funkcijos:
11. 1. Organizuoja egzaminą ir komisijos darbą;
11. 2. Egzamino metu kontroliuoja jo vykdymą, sprendžia iškilusias problemas;
11. 3. Stebi egzamino eigą.
12. Komisijos sekretoriaus funkcijos:
12. 1. Pildo egzamino protokolą ir egzamino žiniaraštį;
12. 2. Vykdo kitas komisijos pirmininko nurodytas užduotis.
13. Komisijos narių funkcijos:
13. 1. Vertina studentų atliktas egzamino užduotis;
13. 2. Atsako už atliktų užduočių įvertinimų objektyvumą;
13. 3. Dalyvauja egzamino vykdymo priežiūroje;
13. 4. Vykdo kitas komisijos pirmininko nurodytas užduotis.
V. ODONTOLOGINĖS KLINIKINĖS PRAKTIKOS (OSCE) DOKUMENTAI
14. Odontologijos klinikinės praktikos egzamino (OSCE) protokolas yra egzamino LSMU MA
OF odontologijos klinikinės praktikos baigiamojo patikrinimo dokumentas, kuriame
pateikiama informacija apie egzamino (OSCE) eigą, surašomi studentų vertinimo kriterijai ir
nustatyti galutiniai įvertinimai.
15. Odontologijos klinikinės praktikos egzamino (OSCE) žiniaraštis yra dokumentas, į kurį
surašomi egzamino studentų galutiniai įvertinimo rezultatai.

VI. ODONTOLOGINĖS KLINIKINĖS PRAKTIKOS (OSCE) VYKDYMAS
16. Odontologijos klinikinės praktikos egzaminas (OSCE) vykdomas kontaktiniu būdu.
17. OSCE sudaro trumpos užduotys, pateikiamos kiekvienai jų skirtose atskirose atlikimo
vietose – stotelėse.
18. Studentai juda tarp stotelių tam tikrą nustatytą laiką pagal nurodytą kryptį ir yra vertinami
pagal objektyvius kriterijus.
19. Vienos užduoties atlikimui (vienai stotelei) gali būti skirtas 5–15 min. laikas. Visos
užduotys yra atliekamos per tos pačios trukmės laiką.
20. Kiekvienos užduoties sprendimo metu, studentui rodomas likęs laikas užduočiai atlikti.
Pasibaigus užduočiai skirtam laikui įjungiamas garsinis signalas (g. b. ir/ar vaizdinis) ir
studentas turi palikti atsakymą ir pereiti prie kitos užduoties (stotelės).
21. Perėjimui prie kitos stotelės gali būti skirtas 1-5 min. laikas atsižvelgiant į atstumą tarp jų.
22. Sunkesnėms užduotims atlikti gali būti skirta pasiruošimo stotelė, kurioje gavęs užduotį
studentas gali pasiruošti atsakymui, o pasibaigus skirtam laikui, turi pereiti į užduoties atlikimo
vietą (kitą stotelę) ir pateikti atsakymą arba gali būti organizuota taip, kad studentas galėtų likti
toje pačioje stotelėje dvigubą laiką.
23. Egzamino (OSCE) užduočių – stotelių skaičius gali būti nuo15 iki 20. Pavyzdinis stotelių
skirstymas, kai egzaminą sudaro 18 užduočių (stotelių): dantų ir burnos ligų klinikinė praktika
- 4 užduotys; burnos chirurgijos klinikinė praktika – 4 užduotys; ortopedinės odontologijos
klinikinė praktika – 4 užduotys; ortodontijos klinikinė praktika – 3 užduotys; vaikų
odontologijos klinikinė praktika – 3 užduotys.
24. Egzamino (OSCE) užduotis gali būti pateikta popierine (medicininiai dokumentai,
fotografijos ir pan.), skaitmenine (radiologiniai ir kt. tyrimai ir pan.), fizine (medžiagos,
priemonės ir pan.) forma, užduotį gali imituoti aktoriai, elektroniniai ar fiziniai pacientų ar
klinikinio fragmento simuliatoriai.
25. Egzamino (OSCE) stebėsenai užtikrinti gali būti pasitelkta garso ir vaizdo įrašymo
technika.
26. Atsižvelgiant į studentų skaičių ir užduotims atlikti reikalingų patalpų, priemonių,
žmogiškųjų išteklių poreikį, egzaminas (OCSE) gali būti vykdomas atskirais studentų kurso
srautais, galimos papildomos poilsio stotelės, suteikiama galimybė atsigerti bei atlikti būtinas
gyvybines reikmes studentams ir vykdytojams.
VII. NELEISTINAS STUDENTŲ ELGESYS EGZAMINO (OSCE) METU
27. Bet koks studento veiksmas egzamino (OSCE) metu, prieš jį ar po jo, leidžiantis sau ar
kitam asmeniui gauti nesąžiningą pranašumą (naudą) egzamino (OSCE) metu kitų asmenų
atžvilgiu yra laikomas neleistinu.
28. Per egzaminą (OSCE) metu studentams draudžiama:
28.1. Turėti ar naudotis neleistina pagalbine informacine medžiaga;
28.2. Gauti iš kitu asmenų ar suteikti kitiems asmenims neleistiną pagalbą (tekstinę, žodinę,
gestų, naudojant bet kokias technines priemones ir pan.);

29. Egzamino (OSCE) stebėsenai užtikrinti gali būti pasitelkta garso ir vaizdo įrašymo
technika.
30. Egzamino (OSCE) tvarką pažeidusio studento dalyvavimas egzamine turi būti nutrauktas
egzaminą prižiūrinčio dėstytojo. Apie įvykį nedelsiant turi būti informuotas egzamino
komisijos pirmininkas. Studento vykdytos užduotys negali būti vertinamos. Apie egzamino
tvarkos pažeidimą egzamino komisijos pirmininkas turi raštu informuoti LSMU MA OF
Dekaną, nurodydamas asmenį, pažeidusį egzamino tvarką, ir pažeidimo pobūdį. Jei studentas
naudojosi, bandė naudotis neleistinomis priemonėmis (ar šaltiniais) ar jas turėjo, šios
priemonės (ar šaltiniai), jei įmanoma, turi būti paimti ar kitaip dokumentuoti (pvz.,
nufotografuojant) ir kartu su informacija apie egzamino tvarkos pažeidimą pateikti Fakulteto
LSMU MA OF Dekanui.
VIII. EGZAMINO (OSCE) VERTINIMAS
31. Kiekvienas studentas egzamino (OSCE) metu stebimas ir vertinamas vieno arba dviejų
nešališkų egzaminuotojų (komisijos narių).
32. Visi egzaminatoriai (komisijos nariai) vadovaujasi tais pačiais stebėsenos ir vertinimo
standartais. Vieną užduotį stebint ir vertinat dviem egzaminatoriams, galutinį egzamino
(OSCE) užduoties įvertinimą sudaro abiejų vertintojų įvertinimo vidurkis.
33. Egzamino (OSCE) rezultatų vertinimas vykdomas egzamino (OSCE) komisijos posėdyje.
Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
34. Komisija įvertina studentų atliktų užduočių psichometrinės analizės duomenis.
35. Galutinį studento OSCE įvertinimą sudaro visų studento OSCE užduočių įvertinimo
vidurkis 10-balėje vertinimo sistemoje, suapvalinus paskutinį visų skaičiavimų rezultatą iki
šimtųjų skaitinės vertės dalių.
36. OSCE laikomas neišlaikytu, jeigu studentas nepasiekė būtino slenkstinio 5 balų įvertinimo
vidurkio.
37. Nelaikiusio ar neišlaikiusio OSCE studento tolesnė studijų eiga sprendžiama pagal LSMU
Studijų reglamente nustatytą tvarką.
IX. APELIACIJOS
38. Apeliacijos dėl egzamino (OSCE) vertinimo rezultatų ir procedūrų teikiamos pagal LSMU
Studijų reglamentą.

