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,,BURNOS HIGIENOS“ studijų programos komiteto (SPK) VEIKLOS ATASKAITA 2019/2020 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojai Įvykdymas 

1. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos komiteto veiklos 

ataskaitos parengimas ir tvirtinimas 

 

Iki 2019 10 09 Doc.  

E. Bendoraitienė 

,,Burnos higienos“ studijų programos komiteto veiklos ataskaita 

pateikta ir patvirtinta SPK (2019 10 03), pateikta Tarybai. 

2. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos komiteto veiklos plano 

parengimas ir tvirtinimas 

 

Iki 2019 10 09 Doc.  

E. Bendoraitienė 

,,Burnos higienos“ studijų programos komiteto veiklos planas 

pateiktas ir patvirtintas SPK (2019 10 03) ir OF Dekano  (2019 10 

04). 

3. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos studijų plano 2020/2021 

m.m. aptarimas ir tvirtinimas 

 

Iki 2019 10 07 SPK ,,Burnos higienos“ studijų programos studijų planas 2020/2021 

m.m. patvirtinti SPK (2019 10 03) ir OF Taryboje (2019 10 10 

Nr.10-19/20). 

4. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos eigos ir studentų 

pasiekimų vertinimo rezultatų 

peržiūrėjimas 

 

Iki 2019 10 07 

Iki 2020 03 01 

SPK Aptarti 2018/2019 m.m. pavasario semestro ir 2019/2020 m.m. 

rudens semestro Burnos higienos programos studentų pasiekimai. 

5. Susitikimas su ,,Burnos higienos“ 

studijų programos dėstytojais, 

studijų eigos aptarimas 

 

Iki 2020 04 01 

 

SPK Susitikimo metu  (2020 01 31) aptartas planuojamas nuo 2020/2021 

m.m. studijų plano atnaujinimas, analizuoti studijų eigoje iškylantys 

klausimai. 

Susitikimo su dėstytojais metu (2020 03) aptartas pasirengimas 

nuotoliniam mokymui, aptartos studentų vertinimo metodikos. 

OF profilinių klinikų pedagoginis personalas yra skatinamas 

dalyvauti dėstytojų edukacinės kompetencijos 

kursuose/seminaruose; dalyvavo mokymuose skirtuose 

pasirengimui nuotoliniam mokymui. 



6. Susitikimas su ,,Burnos higienos“ 

studijų programos studentais, jo 

organizavimas, studijų eigos 

aptarimas 

Iki 2020 06 01 SPK  SPK komiteto nariai ir OF prodekanė 2020 03 04 susitiko su OF BH 

studijų programos studentais. Susitikimo metu, kuriame dalyvavo 

3-4 kurso studentai, buvo išklausytos jų pastabos ir pasiūlymai dėl 

studijų kokybės gerinimo. 

SPK komiteto nariai ir OF prodekanė 2020 04 15 susitiko su OF BH 

studijų programos studentais. Susitikimo metu, kuriame dalyvavo 

1-4 kurso studentai, kurie išsakė pastebėjimus apie šiuo studijų 

metu iškylančias problemas. 

7. ,,Burnos higienos“ programos 

studentų apklausos organizavimas 

bei jos rezultatų aptarimas  

Iki 2020 06 

mėn. 

SPK  Aptarti apklausos ,,termometras“ rezultatai ir nuspręsta skatinti 

studentų aktyvumą. 

Atlikta „Burnos higienos“ programos studentų anketinė apklausa 

pagal SKSU anketą, aptarti rezultatai. 

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. Peržiūrėti ir patvirtinti privalomųjų dalykų 

aprašai: 

 „Burnos chirurgija: nuskausminimas, veido ir žandikaulių 

chirurginių pacientų burnos priežiūra“(6 kreditai, 6 semestras) 

„Įvadas į specialybę“ (3 kreditai, 2 semestras) 

„Bendravimo psichologija“(3 kreditai, 1 semestras) 

 

 

9. ,,Burnos higienos“ studijų 

programos tarptautiškumo 

skatinimas, bendradarbiavimo 

plėtra, atvykstančių ir išvykstančių 

studentų skaičiaus pagal Erasmus+ 

mainų programas didinimas. 

 

Nuolat SPK  Rudens semestro metu vyko bendradarbiavimo plėtra, didėjantis 

tvykstančių/išvykstančių dėstytojų bei studentų (mokymuisi ir 

praktikai) skaičius. 

10.  Burnos higienos“ studijų programos 

viešinimas dalyvaujant Aukštųjų 

mokyklų mugėse, LSMU Atvirų 

durų dienose.  

Nuolat SPK Dalyvavimas Aukštųjų mokyklų studijų mugėse: Klaipėdoje, 

Kauno Žalgirio arenoje; Vilniuje parodų ir kongresų centre 

„Litexpo“. 

Dalyvavimas LSMU atvirų durų dienose 



 Individualūs pokalbiai su moksleiviais 

Nuotolinės paskaitos moksleiviams 

Klausimynai moksleiviams 

Dalyvavimas OF viešinimo programoje ,,Aš – LSMU absolventas“ 

Atnaujinti lankstinukai apie OF studijų programas (LT, EN). 

Parengtas OF studijų programų reklaminis vaizdo klipas. 

 

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


