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Dalyvavo LSMU MA Odontologijos fakulteto Tarybos nariai: 

 

1. Prof. dr. Vita Mačiulskienė 

2. Prof. dr. Gediminas Žekonis 

3. Prof. dr. Julija Narbutaitė 

4. Prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

5. Prof. dr. Kristina Lopatienė 

6. Prof. dr. Dainius Razukevičius 

7. Stud. Erika Juškytė 

8. Stud. Elžbieta Skirbutytė 

 

Kvorumo buvimas: 

Posėdyje dalyvavo 8 iš 13 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakulteto tarybos narių, 

todėl nustatytas kvorumas yra. 

 

Svarstyta: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. Siūloma darbotvarkė: 

1. Odontologijos Studijų programos komiteto 2021/2022 m. m veiklos ataskaitos ir Odontologijos 

programos 2023/2024 m. m. studijų planų (LT ir EN)  aptarimas ir tvirtinimas. 

2. Burnos higienos Studijų programos komiteto veiklos 2021/2022 m. m. ataskaitos  ir Burnos higienos 

2023/2024 m. m. studijų plano aptarimas ir tvirtinimas. 

3. Einamieji klausimai. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Už: - 8 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę: 



1. Odontologijos Studijų programos komiteto 2021/2022 m. m veiklos ataskaitos ir Odontologijos 

programos 2023/2024 m. m. studijų planų (LT ir EN)  aptarimas ir tvirtinimas. 

2. Burnos higienos Studijų programos komiteto veiklos 2021/2022 m. m. ataskaitos  ir Burnos higienos 

2023/2024 m. m. studijų plano aptarimas ir tvirtinimas. 

.3. Einamieji klausimai. 

 

Svarstyta 1: OF Tarybos Studijų ir mokslo nuolatinės komisijos teikimu prof. dr. Kristina Lopatienė 

pristatė Odontologijos vientisųjų studijų Odontologijos SPK veiklos ataskaitą 2021/2022 m. m. ir studijų 

planus (LT ir EN) 2023/2024 m. m. Fakulteto tarybos nariai diskutavo dėl geresnio studentų rengimo 

baigiamojo magistro darbo vykdymui. Pasisakė visi OF tarybos nariai. Buvo nutarta papildomai įtraukti 

IV kurso studentams pasirenkamąjį 3 kreditų kursą, skirtą baigiamojo magistro darbo rengimui.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Už: 8 

Prieš: 0 

Susilaikė: 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 1.: Odontologijos vientisųjų studijų Odontologijos SPK veiklos ataskaitą (LT ir EN) 

2021/2022 m. m. ir studijų planus (LT ir EN) 2023/2024 m. m. tvirtinti. 

 

Svarstyta 2: OF Tarybos Studijų ir mokslo nuolatinės komisijos teikimu prof. Kristina Lopatienė pristatė 

Burnos higienos bakalauro studijų Burnos higienos SPK veiklos ataskaitą 2021/2022 m. m. ir 2023/2024 

mokslo metų studijų planus. OF tarybos nariai iš anksto susipažinę su ataskaitomis ir planais, pastabų 

neturėjo. 

 

Balsavimo rezultatai: Už: - 8 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas 

priimtas. 

 

Sprendimas 2.: Burnos higienos bakalauro studijų Burnos higienos SPK veiklos ataskaitą (LT ir EN) 

2021/2022 m. m. ir 2023/2024 mokslo metų studijų planus tvirtinti.  

 

Svarstyta 3.: Fakulteto Tarybos pirmininkas akcentavo apie susidariusią kritinę padėtį skirstant 

doktorantūros vietas Odontologijos fakultetui. Jau antri metai iš eilės yra paskiriama tik viena 

doktorantūros vieta, o kandidatų yra daugiau. Užprogramuojama mokslo vystymo ir produkcijos krizė. 

Pasisakė fakulteto dekanas prof. dr. Dainius Razukevičius, Odontologijos krypties doktorantūros 

komiteto pirmininkė prof. dr. Vita Mačiulskienė ir kiti OF tarybos nariai. Akcentuota, kad reikia ieškoti 

gabių jaunųjų mokslininkų, skatinti juos vykdyti mokslinius darbus, teikti paraiškas doktorantūrai. Tuo 



pat metu nutarta kreiptis į universiteto vadovybę su argumentuotu prašymu padidinti doktorantūros vietų 

kvotą. Reziumuojant, buvo vieningai sutarta imtis visų galimų žingsnių padėčiai ištaisyti, kad 

nenukentėtų mokslo vystymas Odontologijos fakultete. 

 

 

                                           
                                          ________________________________________ 

Posėdžio pirmininkas 

prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

 

 

________________________________________ 

Posėdžio sekretorius 

Prof. dr. Kristina Lopatienė 
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