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,,BURNOS HIGIENOS“ studijų programos komiteto (SPK) VEIKLOS ATASKAITA 2020/2021 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojai Įvykdymas 

1. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos komiteto veiklos 

ataskaitos parengimas ir tvirtinimas 

 

Iki 2020 10 12 Doc.  

E. Bendoraitienė 

,,Burnos higienos“ studijų programos komiteto veiklos ataskaita 

pateikta ir patvirtinta SPK (2020 10 01), pateikta ir patvirtinta OF 

Tarybos (2020.10.12, Nr. 18-20/21). 

2. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos komiteto veiklos plano 

parengimas ir tvirtinimas 

 

Iki 2020 10 12 Doc.  

E. Bendoraitienė 

,,Burnos higienos“ studijų programos komiteto veiklos planas 

pateiktas ir patvirtintas SPK (2020 10 01) ir OF Dekano  (2020 10 

02). 

 

 

,,Burnos higienos“ studijų 

programos studijų plano 2020/2021 

m.m. aptarimas ir tvirtinimas 

 

Iki 2020 10 12 SPK ,,Burnos higienos“ studijų programos studijų planas 2020/2021 

m.m. patvirtinti SPK (2020 10 01) ir OF Taryboje (2020 10 12 Nr. 

18-20/21). 

4. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos eigos ir studentų 

pasiekimų vertinimo rezultatų 

peržiūrėjimas 

 

Iki 2020 10 07 

Iki 2021 03 01 

SPK Aptarti 2019/2020 m.m. pavasario semestro ir 2020/2021 m.m. 

rudens semestro Burnos higienos programos studentų pasiekimai. 

 

5. Susitikimas su ,, Burnos higienos“ 

studijų programos dėstytojais, 

studijų eigos aptarimas 

 

Iki 2020 04 01 

Iki 2021 06 25 

SPK Susitikimo metu  (2021 01) aptarti daugiausia studentų pastebėjimų 

ir pasiūlymų sulaukę dalykai „Kariesologija ir klinikinė praktika“, 

„Periodontologija. Burnos gleivinės ligos ir klinikinė praktika“, 

„Burnos chirurgija: nuskausminimas, veido žandikaulių chirurginių 

pacientų burnos priežiūra“. Diskutuota apie galimybę 

specialybinius dalykus dėstyti ne ciklais.  

Susitikimo metu (2021 06)  aptartas planuojami 2022/2023 m.m. 

studijų plano atnaujinimas, pereinant prie dalykų apimties 3, 6, 9 ir 

t.t. kreditai. Dalyviai supažindinti su Išorinio vertinimo ekspertų 



esminėmis išvadomis, kurios rekomenduoja studijų proceso metų 

įtraukti Burnos higienos studentų  aktyvų bendradarbiavimą 

klinikiniuose darbuose  kartu su odontologijos  specialybės 

studentais. 

OF profilinių klinikų pedagoginis personalas yra skatinamas 

dalyvauti dėstytojų edukacinės kompetencijos kursuose ir 

seminaruose; dalyvavimas mokymuose skirtuose nuotoliniam 

mokymui. 

OF dėstytojams organizuota konferencija ,,Kompetencijomis grįsto 

modelio įgyvendinimas LSMU MA Odontologijos fakultete“ (2021 

06 21). 

6. Susitikimas su ,,Burnos higienos“ 

studijų programos studentais, jo 

organizavimas, studijų eigos 

aptarimas 

Iki 2021.02.01 

Iki 2021 06  

SPK  SPK komiteto nariai ir OF prodekanė 2021m. lapkričio mėn.  

susitiko su OF BH studijų programos studentais. Susitikimo metu, 

kuriame dalyvavo visų kursų studentai, buvo išklausytos jų pastabos 

ir pasiūlymai dėl studijų kokybės gerinimo. 

SPK komiteto nariai 2021m. birželio mėn. susitiko su OF BH 

studijų programos studentais, aptarti aktualūs klausimai. 

7. ,,Burnos higienos“ programos 

studentų apklausos organizavimas 

bei jos rezultatų aptarimas  

Iki 2020 06 

mėn. 

SPK  Atlikta „Burnos higienos“ programos studentų anketinė apklausa 

pagal SKSU anketą, aptarti rezultatai. 

2021.06.28 SPK komiteto nariai aptarė studentų anketinės 

apklausos rezultatus. Apsvarstytos pastabos dėl „Klinikinės 

farmakologijos“ dalyko dėstymo, studentų pageidavimai turėti 

daugiau klinikinės praktikos valandų. Nuspręsta skatinti studentų 

aktyvumą dalyvauti apklausose. 

 

8. Studijų dalykų bei aprašų 

peržiūrėjimas ir atnaujinimas pagal 

poreikį 

 

 

 

Nuolat SPK  Siekiant pagerinti studijų kokybę, įvertinant studentų/absolventų 

apklausų analizes, vykdomas Burnos higienos programos studijų 

plano atnaujinimas. Burnos higienos programa atnaujinama 

remiantis kompetencijomis grįstu studijų modeliu, didinant kreditų 

skirtų odontologiniams dalykams skaičių ir atnaujinant atskirų 

dalykų programas. Siekiant gerinti studijų kokybę, nuspręsta šiuos 



Burnos higienos studijų programos dalykus išdėstyti ne ciklu, bet 

per visą semestrą: 

Burnos sveikata ir asmens burnos higienos pagrindai; Burnos 

chirurgija: nuskausminimas, veido žandikaulių chirurginių 

pacientų burnos priežiūra; Pirminė odontologinių ligų profilaktika; 

Ortodontinių pacientų burnos ertmės priežiūra.  

Peržiūrėti ir patvirtinti nauji pasirenkamieji dalykai:  „Profesinė 

komunikacija“, „Dizainu grįstas mąstymas“ ir „Sveikata ir 

kultūra“. 

9. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos tarptautiškumo 

skatinimas, bendradarbiavimo 

plėtra, atvykstančių ir išvykstančių 

studentų skaičiaus pagal Erasmus+ 

mainų programas didinimas. 

 

Nuolat SPK  Dėl buvusios epidemiologinės situacijos bendradarbiavimas vyko 

nuotoliniu būdu. Aktyvus dalyvavimas ir bendradarbiavimas vyko 

NordPlus projekte, kurio metu buvo kuriama mokymosi platforma 

„Šeimos sveikatos išsaugojimas“. 

10.  Burnos higienos“ studijų programos 

viešinimas dalyvaujant Aukštųjų 

mokyklų mugėse, LSMU Atvirų 

durų dienose.  

 

Nuolat SPK Dalyvavimas LSMU atvirų durų dienose 

Individualūs pokalbiai su moksleiviais 

Nuotolinės paskaitos moksleiviams 

Klausimynai moksleiviams 

Dalyvavimas OF viešinimo programoje ,,Aš – LSMU absolventas“ 

 

 

„Burnos higienos“ studijų programos komiteto pirmininkė   doc. E. Bendoraitienė 


