
 
 

STUDIJŲ PROGRAMOS „ODONTOLOGIJA“ APRAŠAS 

 

Akademinis padalinys, 

vykdantis studijų programą 

LSMU Odontologijos fakultetas 

Valstybinis kodas 6011GX002 

Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai 

Studijų kryptis Odontologija 

Studijų trukmė 5 metai 

Programos apimtis kreditais 300 

Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis/ profesinė kvalifikacija 

Sveikatos mokslų magistras, gydytojas odontologas 

Pakopa Vientisosios studijos 

Studijų programos tikslas 1. Parengti gydytojus odontologus, atitinkančius Europos Sąjungos 

pripažintus reikalavimus; 2. Sudaryti galimybes įgyti gydytojo 

odontologo kvalifikaciją, įgalinančią teikti sveikatos priežiūros 

paslaugas; 3. Išugdyti asmenybę, gebančią suprasti ir priimti 

visuomenėje vykstančius pokyčius, sugebančią veikti demokratinėje 

aplinkoje; 4. Išugdyti poreikį domėtis odontologijos mokslo ir 

praktikos naujovėmis; 5. Išugdyti kūrybinį, mokslinį ir kritinį 

mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant; 

6. Išugdyti gebėjimą išlaikyti pakankamą profesinę kompetenciją per 

visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. 

Numatomi studijų programos 

rezultatai 

1.Profesionalumas, etika, bazinės teisinės žinios; 2.Bendravimo ir 

socialiniai įgūdžiai; 3. Bazinės žinios, informacijos rinkimas, gautų 

duomenų sintezė; 4. Klinikinės informacijos rinkimas; 5. Skubi 

odontologinė pagalba bei pirmosios gaivinimo pagalbos įgūdžiai; 

6. Stomatognatinės sistemos (burnos) ligų diagnostika ir gydymo 

planavimas; 7. Stomatognatinės sistemos (burnos) ligų gydymas, 

8.Stomatognatinės sistemos (burnos) ligų profilaktika. Visuomenės 

sveikatos klausimų sprendimas ir veiksmingas, darbas sveikatos 

apsaugos sistemoje. 

Studijų programos ypatumai 

(anotacija) 

Studijų programos metu studentams suteikiamos integruotos žinios 

apie burnos sveikatos gerinimo metodus, pirminius ir antrinius vaikų 

dantų ėduonies profilaktikos metodus, burnos ligų profilaktines 

programas, jų įgyvendinimą. Odontologijos programoje suteikiamos 

bendrosios medicininės, vidaus ligų, farmakologijos žinios. Minkštųjų 

kompetencijų ugdymas yra dalis būsimųjų odontologų rengimo plano. 

Gaunamos psichologinės žinios, mokoma bendravimo įgūdžių.  

Odontologijos studijų metu yra ugdomos šios kompetencijos: 

1.Profesionalumas; 2. Saugi ir efektyvi klinikinė praktika; 3. Į pacientą 

orientuotas gydymas; 4. Odontologija visuomenėje. Jau nuo trečio 

kurso ugdomi klinikiniai įgūdžiai, profilinėse klinikose dėstytojo 

priežiūroje, prasideda klinikinė praktika, dalis studijų vykdomos 

integruotai kartu su Burnos higienos studijų programos studentais. 



Internatūra yra integruota studijų dalis. Be pagrindinių bazinių žinių 

studentai mokomi naudotis naujausiomis informacinėmis 

technologijomis, bei valdyti skaitmenizavimo procesus. Mokymo 

procesas vyksta specializuotose skyriuose, naudojantis modernia 

diagnostine LSMU ir Kauno klinikų įranga, sudaromos galimybės 

studentams atlikti jungtinius biomedicininius  tyrimus, dauguma 

dėstytojų, yra mokslininkai. 

Priėmimo reikalavimai Konkurse gali dalyvauti turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį 

kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą bei atitinkantys slenkstinius 

reikalavimus. Konkursinis balas yra pagrindinis priėmimo kriterijus.  

Profesinės karjeros galimybės Odontologijos studijų krypties studijų programų absolventai gali dirbti 

ASPĮ, turinčiose odontologijos priežiūros (pagalbos) licenciją. 

Absolventai gali dirbti komandoje su kitų sveikatos priežiūros sričių 

specialistais taip pat mokslo tyrimus vykdančiose institucijose. Gali 

dirbti kitose gretimose odontologijai sveikatinimo srityse. 

Studentų mainų galimybės Studentams sudarytos sąlygos praleisti integruotą studijų laikotarpį 

kitos pasaulio šalies aukštojoje mokykloje, pasinaudojant studijų 

mainų  Erasmus+ programa, remiančia akademinius studentų mainus. 

Informacija pateikiama LSMU tinklalapyje. Kokiose šalyse partnerėse 

ir kuriuose universitetuose yra siūlomų studijų vietų, skirtingų 

fakultetų studentams skelbiama LSMU internetinėje svetainėje ir 

atnaujinama prieš vykdant studentų atranką. Informacija taip pat 

viešinama „Facebook“ paskyroje „Erasmus+ LSMU“, savaitraštyje 

„Ave vita“, el. laiškais tiesiogiai studentams ir per studijų 

administratorius. 

Tolesnių studijų galimybės Absolventai gali rinktis rezidentūros studijas (burnos chirurgija, 

endodontologija, periodontologija, ortodontija, ortopedinė 

odontologija, vaikų odontologija) ir įgyti gydytojo odontologo 

specialisto profesinę kvalifikaciją. Po to gali rinktis doktorantūros 

studijas. 

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 

SPK pirmininkė: 

  prof. Kristina Lopatienė, Ortodontijos klinika 

Nariai:  

  prof. Julija Narbutaitė, Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos 

klinika 

  prof. Gediminas Žekonis, Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika 

  doc. Vilija Andruškevičienė, Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos 

klinika 

  doc. Greta Lodienė, Dantų ir burnos ligų ortopedijos klinika 

  doc. Dalius Sakavičius, Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika 

  dr. Valdas Vilkinis, socialinis partneris, LR Odontologų rūmų narys 

  Elžbieta Skirbutytė, studentė 

  Smiltė Paldauskaitė, studentė 
 


