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Posėdis įvyko 2022-02-10-11. Posėdis virtualus. 

Posėdžiui pirmininkavo OF Tarybos pirmininkas prof. G. Juodžbalys 

Posėdžio sekretorius prof. dr. G. Janužis 

 

 

Dalyvavo LSMU MA Odontologijos fakulteto Tarybos nariai: 

1. Prof. dr. Vita Mačiulskienė 

2. Prof. dr. Gediminas Žekonis 

3. Prof. dr. Antanas Šidlauskas 

4. Prof. dr. Julija Narbutaitė 

5. Prof. dr. Gintaras Janužis 

6. Prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

7. Prof. dr. Kristina Lopatienė 

8. Doc. dr. Dalius Sakavičius 

9. Doc. dr. Dainius Razukevičius 

10. Gitana Rederienė 

11. Stud. A. Kasradzė 

 

Kvorumo buvimas: 

Posėdyje dalyvauja 11 iš 13 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakulteto 

Tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra. 

 

Svarstyta: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. Siūloma darbotvarkė:  

 

1. Doktorantūros paraiškų reitingavimo Odontologijos fakulteto taryboje anketos svarstymas ir 

patvirtinimas. 

2. Odontologijos fakultete pateiktų doktorantūros paraiškų vertinimas balais. 

 

Balsavimo rezultatai:  

Už: - 11  

Prieš: - 0  

Susilaikė: - 0  

Sprendimas priimtas.  

 

Sprendimas: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Doktorantūros paraiškų reitingavimo Odontologijos fakulteto taryboje anketos svarstymas ir 

patvirtinimas. 



 

2. Odontologijos fakultete pateiktų doktorantūros paraiškų vertinimas balais. 

 

Odontologijos fakulteto tarybos nariai turėjo galimybę susipažinti su posėdžio darbotvarke ir 

svarstomo klausimo medžiaga. Doktorantūros paraiškos buvo išsiųstos vasario 2 dieną, o 

reitingavimo anketos variantai vasario 10 dieną, susipažinti. Nei vienas posėdyje dalyvaujantis 

Odontologijos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl posėdžio sušaukimo. 

 

Svarstyta: 1. Odontologijos fakulteto tarybos nariams profesorius G. Juodžbalys virtualiai pateikė 

šią informaciją: Mokslo centras nurodė, kad jau yra priimtas LSMU Senato doktorantūros studijų 

reglamento patikslinimas ir jau šiais metais reikia reitinguoti pateiktas paraiškas pagal OF tarybos 

patvirtintą reitingavimo anketą: „Dėl LSMU medicinos ir sveikatos mokslų srities doktorantūros 

studijų reglamento patikslinimo <https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/23058/153-04.pdf> “ - 

„37. Fakultetų ar mokslo institutų tarybos įvertina doktorantų rengimo paraiškų ir fakultetų ar 

mokslo institutų plėtros tikslų atitiktį pagal tarybų patvirtintus kriterijus ir teikia išvadas dėl jų. 

Paraiška kartu su fakultetų ar mokslo institutų tarybos įvertinimu bei išvada pateikiama Mokslo 

centrui.“  

Buvo pateikti du reitingavimo anketų variantai: 1variantas bendras pavyzdys ir 2 modifikuotas 

Odontologijos fakultetui. 

OF tarybos narių paprašyta iki 2022 metų vasario 11 dienos 12 val. balsuoti elektroniniu paštu ir 

išreikšti kuriai reitingavimo anketai pritariate. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Už reitingavimo anketą 1 variantas - bendras pavyzdys. 

Už: - 0 

Prieš: - 11 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Už reitingavimo anketą 2 variantas - modifikuotas Odontologijos fakultetui. 

Už: - 11 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

 

Sprendimas 1: Modifikuotai Odontologijos fakultetui reitingavimo anketai pritarta. 

 

Svarstyta: 2. Odontologijos fakultete pateiktų doktorantūros paraiškų vertinimą balais pristatė 

profesorius Gintaras Juodžbalys. Odontologijos fakulteto tarybos nariams buvo virtualiai pateikta 

ši informacija:  

Pagal „Dėl LSMU medicinos ir sveikatos mokslų srities doktorantūros studijų reglamento 

patikslinimo <https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/23058/153-04.pdf> “ - „37.OF taryba turi 

atlikti doktorantų rengimo paraiškų reitingavimą balais. 

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

ir 1 iš Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos. Paraiškos buvo išsiųstos susipažinti vasario 2 



dieną. 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“.    

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

Gediminas Žekonis.  

Tema: „Adheziškai cementuojamų dalinių keraminių šoninių dantų restauracijų ilgaamžiškumo 

vertinimas“. 

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 2 ir 3 paraiškose ties galimybe įdarbinti reikėtų tiesiog įvardinti, kad yra 

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

Todėl abi paraiškas reikėtų pataisyti. 

Virtualiame OF tarybos posėdyje 2022-02-02-04 Nr.30-21/22 paraiškoms buvo pritarta iš esmės. 

Tačiau, paraišką Nr. 3 vadovas su doktorantu atsiėmė. Todėl šiame posėdyje reikia reitinguoti 

paraiškas Nr. 1 ir 2. 

  

OF tarybos narių paprašyta iki 2022 metų vasario 11 dienos 12 val. balsuoti elektroniniu paštu ir 

balais įvertinti pagal vertinimo anketą pateiktas dvi paraiškas. 

 

 

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: 

Paraiška įvertinta 4,75 balais. 

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“. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Paraiška įvertinta 4,5 balais. 

Profesorius Gediminas Žekonis nusišalino. 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 2: 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“ įvertinta  

4,75 balais.    

 



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

Gediminas Žekonis.  

Tema: „Adheziškai cementuojamų dalinių keraminių šoninių dantų restauracijų ilgaamžiškumo 

vertinimas“ įvertinta  4,5 balais. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Posėdžio pirmininkas 

prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

 

 

 

 

________________________________________ 

Posėdžio sekretorius 

prof. dr. Gintaras Janužis 

 

 

 

 


