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Posėdžiui pirmininkavo OF Tarybos pirmininkas prof. G. Juodžbalys 

Posėdžio sekretorius prof. dr. G. Janužis 

 

 

Dalyvavo LSMU MA Odontologijos fakulteto Tarybos nariai: 

1. Prof. dr. Antanas Šidlauskas 

2. Prof. dr. Vita Mačiulskienė 

3. Prof. dr. Julija Narbutaitė 

4. Prof. dr. Gediminas Žekonis 

5. Prof. dr. Gintaras Janužis 

6. Prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

7. Prof. dr. Kristina Lopatienė 

8. Gitana Rederienė 

 

Kvorumo buvimas: 

Posėdyje dalyvauja 8 iš 13 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakulteto 

Tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra. 

 

Svarstyta: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. Siūloma darbotvarkė:  

1. Burnos higienos studijų programos anglų kalba svarstymas ir tvirtinimas.  

2. Doktorantų rengimo paraiškų svarstymas ir tvirtinimas. Pristatė profesorius Gintaras 

Juodžbalys. 

 

Balsavimo rezultatai:  

Už: - 8  

Prieš: - 0  

Susilaikė: - 0  

Sprendimas priimtas.  

 

Sprendimas: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Burnos higienos studijų programos anglų kalba svarstymas ir tvirtinimas.  

2. Doktorantų rengimo paraiškų svarstymas ir tvirtinimas. Pristatė profesorius Gintaras 

Juodžbalys. 

 

Odontologijos fakulteto tarybos nariai turėjo galimybę susipažinti su posėdžio darbotvarke ir 

svarstomo klausimo medžiaga, kurios didžioji dalis buvo išsiųsta vasario 2 dieną susipažinti. Nei 



vienas posėdyje dalyvaujantis Odontologijos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl posėdžio 

sušaukimo. 

 

Svarstyta: 1. Odontologijos fakulteto tarybos nariams buvo virtualiai pateikta ši informacija: 

Burnos higienos studijų programa anglų kalba – „FIRST-CYCLE STUDY PROGRAMME 

"DENTAL HYGIENE" 1ST YEAR OF STUDIES“, kurią parengė ir patvirtino Burnos higienos 

SPK, pristatė Dr Eglė Aida Bendoraitienė. Taip pat pristatytas 2022m. sausio mėnesio 26 dienos 

„STUDIJŲ PROGRAMOS „BURNOS HIGIENA” KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLO 

SPK-23 IŠRAŠAS“. Buvo informuota, kad 2021m. gruodžio 20 dieną vykusiame rektorato 

posėdyje buvo nuspręsta  nuo 2022m. rugsėjo 1 dienos pradėti vykdyti studentų priėmimą į Burnos 

higienos studijų programą anglų kalba.  

OF tarybos narių paprašyta iki 2022 metų vasario 4 dienos 11 val. balsuoti elektroniniu paštu ir 

išreikšti pritariate ar ne parengtai programai. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Už: - 8 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 1: Burnos higienos studijų programai anglų kalba pritarta. 

 

Svarstyta: 2. Doktorantų rengimo paraiškų svarstymą ir tvirtinimą pristatė profesorius Gintaras 

Juodžbalys. Odontologijos fakulteto tarybos nariams buvo virtualiai pateikta ši informacija:  

Pagal LSMU Senato 2019 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 112-01 patvirtintą „LIETUVOS 

SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO DOKTORANTŪROS STUDIJŲ 

REGLAMENTAS“, IV SKYRIUS – „PRIĖMIMAS Į DOKTORANTŪRĄ“:  

*       36 straipsnį - „Universiteto fakultetų ir mokslo institutų struktūriniai padaliniai kiekvienais 

metais iki vasario 1 d. pateikia savo akademinio padalinio tarybai doktorantų rengimo paraiškas 

kitiems mokslo metams. Bendrą doktorantūros teisę įgijusios institucijos paraiškas renka ir tvirtina 

pagal savo institucijos nustatytą tvarką“; 

*       38 straipsnį - „Fakultetų ar mokslo institutų tarybos įvertina doktorantų rengimo paraiškas ir 

teikia dėl jų išvadas. Doktorantų rengimo paraiška kartu su fakultetų ar mokslo institutų tarybos 

išvada pateikiama Mokslo centrui“; 

OF taryba turi atlikti doktorantų rengimo paraiškų svarstymą ir tvirtinimą. 

Viso yra gautos trys doktorantų rengimo paraiškos: 2 iš Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos 

ir 1 iš Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos. Paraiškos buvo išsiųstos susipažinti.  

 

OF tarybos narių paprašyta iki 2022 metų vasario 4 dienos 11 val. balsuoti elektroniniu paštu ir 

išreikšti pastabas bei pasiūlymus ir pritariate ar ne pateiktoms paraiškoms. 

 

 

Paraiška Nr. 1. Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika, numatomas vadovas profesorius Gintaras 

Juodžbalys. Tema: „Psichoemocinė būsena burnos chirurgijos procedūrų metu – objektyvūs 

vertinimo metodai, įtakojantys veiksniai ir koregavimo priemonės“.    

 



Balsavimo rezultatai: 

Už: - 7 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0. Profesorius Gintaras Juodžbalys nusišalino. 

Sprendimas priimtas. 

 

Paraiška Nr. 2. Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika, numatomas vadovas profesorius 

Gediminas Žekonis.  

Tema: „Adheziškai cementuojamų dalinių keraminių šoninių dantų restauracijų ilgaamžiškumo 

vertinimas“. 

Gauta pastaba, kad paraiškoje ties galimybe įdarbinti reikėtų tiesiog įvardinti, kad yra galimybė 

tam tikram krūviui, neminint, kad kažkas jau įdarbintas, ir juo labiau negerai  - .. "dirbu". Todėl 

abi paraišką reikėtų pataisyti. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Už: - 7 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0. Profesorius Gediminas Žekonis nusišalino. 

Sprendimas priimtas. 

 

 

Paraiška Nr. 3. Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika, numatomas vadovas profesorius Gintaras 

Janužis.  

Tema: "Neurovaskulinės kilmės trišakio nervo neuralgijos diagnostikos metodų optimizavimas 

nauju diagnostikos algoritmu atsižvelgiant į etiopatogenezinius faktorius".  

Gauta pastaba, kad paraiškoje ties galimybe įdarbinti reikėtų tiesiog įvardinti, kad yra galimybė 

tam tikram krūviui, neminint, kad kažkas jau įdarbintas, ir juo labiau negerai  - .. "dirbu". Todėl 

abi paraišką reikėtų pataisyti. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Už: - 7 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0. Profesorius Gintaras Janužis nusišalino. 

Sprendimas priimtas. 

 

 

Sprendimas 2: Pritarta visoms trims doktorantų rengimo paraiškoms, įpareigojant rengėjus 

pataisyti 2 ir 3 paraiškas pagal pateiktą pastabą. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 



Posėdžio pirmininkas 

prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

 

 

 

 

________________________________________ 

Posėdžio sekretorius 

prof. dr. Gintaras Janužis 

 

 

 


