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Sveikatos mokslai 

Studijų kryptis 

 

Burnos priežiūra 

Studijų trukmė 

 

4 metai 

Programos apimtis kreditais 

 

240 kreditų 

Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis/ profesinė kvalifikacija 

 

Sveikatos mokslų bakalauras/ Burnos higienistas 

Pakopa 

 

Pirmosios pakopos studijos 

Studijų programos tikslas 

 

Parengti kompetentingą burnos higienos specialistą, gebantį 

taikyti moksliniais tyrimais grįstas profesionalias burnos  

sveikatos priežiūros paslaugas, pasižymintį kritiniu mąstymu ir 

besivadovaujantį suformuota profesinių bei asmeninių vertybių 

sistema, nuolat besidomintį burnos sveikatos mokslo ir praktikos 

naujovėmis, gebantį savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos 

priežiūros įstaigose ir lyderiauti besikeičiančioje 

daugiaprofesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti sveikatos 

priežiūros sistemos problemas, gebantį išlaikyti aukštą 

kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. 

 

Numatomi studijų programos 

rezultatai 

 

Studijų metu bus suteikiamos žinios bei ugdomi gebėjimai atlikti 

tyrimus, taip pat asmeniniai, socialiniai ir specialieji gebėjimai (žr. 

priedą) 

Studijų programos ypatumai 

(anotacija)  
Burnos higienos absolventai įgyja universitetinį išsilavinimą 

vienintelėje Lietuvoje aukštojo mokslo įstaigoje, ruošiančioje 

tokius specialistus. Mokymo procesas vyksta specializuotose 

skyriuose, naudojantis modernia diagnostine LSMU ligoninės 

(BH klinikinė bazė) įranga, sudaromos galimybės studentams 

atlikti jungtinius biomedicininius  tyrimus. Dauguma dėstytojų, 

dėstančių Burnos higienos programos studijų kryptyje, yra 
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mokslininkai. Vykdomos studijų programų „Burnos higiena“ ir 

“Odontologija” studentų integruotos studijos. 

Priėmimo reikalavimai 

 

Ne žemesnis nei vidurinis ar jį atitinkantis  išsilavinimas 

Profesinės karjeros galimybės 

 

Baigęs burnos higienos programos studijas, burnos higienistas gali 

dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose teisę teikti 

odontologines paslaugas, pagal įgytą licenciją Lietuvoje ir 

užsienyje. 

 

Studentų mainų galimybės 

 

Studentams sudarytos sąlygos studijuoti kitų pasaulio šalių 

aukštosiose mokyklose, pasinaudojant studijų mainų  Erasmus+ 

programa, remiančia akademinius studentų mainus (nuoroda 

https://lsmu.lt/studijos/studentams/studijos-studentu-mobilumas-

studijoms/#). 

Studentai dalyvauja mokymosi bei mainų procese NORDPLUS 

project NPHE (Nordic Project Health Education) bei NBOH 

(Nordic Baltic Oral Health) – Current best practices in oral health 

Moodle platformoje.  

 

Tolesnių studijų ir karjeros 

galimybės 

 

Magistrantūros studijos, vėliau doktorantūros studijos Lietuvos 

universitetuose bei užsienio aukštosiose mokyklose. 

Studijų rezultatų vertinimas 

 

Žinių ir įgūdžių vertinimas žodžiu ir raštu (testas, atvirieji 

klausimai ir kt.), studentų pateikčių vertinimas ir pristatymas, 

objektyvizuota klinikinė situacija, atliekant įvairias manipuliacijas 

ir prižiūrint dėstytojui, praktinės veiklos ataskaitų rengimas, 

tiriamasis darbas, atvejų analizė, studento savarankiškai atliktas 

darbas (projektas), egzaminas, baigiamojo darbo gynimas, 

baigiamasis praktikos egzaminas. 

 

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai 

 

Komiteto pirmininkė:  

Prof. dr. Eglė Aida Bendoraitienė, Burnos priežiūros ir vaikų 

odontologijos klinika  

Nariai:  

dr. Kristina Saldūnaitė-Mikučionienė, Burnos priežiūros ir vaikų 

odontologijos klinika  

dr. Jūratė Zūbienė, Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos 

klinika  

Ieva Kudirkaitė – Šadė  Socialinis partneris  

Ieva Gumenaitė OF (BH) studentas 
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