
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

MEDICINOS AKADEMIJA 

ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS 

 

 

,,ODONTOLOGIJOS“ studijų programos komiteto (SPK) 

VEIKLOS ATASKAITA 2020/2021 M.M. 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojai Įvykdymas 

1. ,,Odontologijos“ studijų 

programos komiteto 2019/2020 

m.m. veiklos ataskaitos 

parengimas ir tvirtinimas  

2020 10 01 prof. K.Lopatienė   ,,Odontologijos“ studijų programos komiteto 2019/2020 m.m. 

veiklos ataskaita pateikta ir patvirtinta SPK (2020 10 01) ir 

pateikta Tarybai.   

2. ,,Odontologijos“ studijų 

programos komiteto veiklos plano 

parengimas ir tvirtinimas 

 2020 10 01 prof. K.Lopatienė ,,Odontologijos“ studijų programos komiteto veiklos planas 

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

10 02). 

3. ,,Odontologijos“ studijų 

programos studijų planų 

2021/2022 m. m. aptarimas ir 

tvirtinimas 

2020 10 01 SPK ,,Odontologijos“ studijų programos (lietuvių ir anglų k.) studijų 

planai 2021/2022 m.m. patvirtinti SPK (2020 10 01) ir OF 

Taryboje (2020 10 12 Nr.18-20/21). 

4. ,,Odontologijos“ studijų 

programos eigos ir studentų 

pasiekimų vertinimo rezultatų 

peržiūrėjimas 

2020 10 07 

2021 03 01 

SPK Aptarti Odontologijos programos studentų pasiekimai 

2019/2020 m.m. pavasario semestro ir 2020/2021 m.m. rudens 

semestro. 

 

 

5. Susitikimas su ,,Odontologijos“ 

studijų programos dėstytojais, jo 

2020 12 20 

2021 05 31 

 

SPK Susitikimo (2020 11) metu aptartas nuotolinio mokymo 

metodai bei galimybės jį tobulinti, apžvelgtas planuojami 



organizavimas bei studijų eigos 

aptarimas 

 

pokyčiai BMD reglamente bei Odontologijos klinikinės 

praktikos tvarkoje. 

Susitikimo (2021 05)  metu aptartas planuojami 2022/2023 

m.m. studijų plano atnaujinimas, pereinant prie dalykų apimties 

3, 6, 9 ir t.t. kreditai. Pristatyti ir aptarti nauji reglamentai, 

ikiklinikinių ir klinikinių įgūdžių vertinimo tvarka.  

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 ,,Odontologijos“ 

studijų programos studentais, jo 

organizavimas, studijų eigos 

aptarimas 

2020 01 01  

2020 04 01  

SPK  Susitikimų (2) su studentais metu (2020 11 ir 2021 05) aptarta 

studijų eiga, nuotolinis mokymas, bei klinikinių praktikų 

organizavimas, dalyko ,,Odontologijos klinikinė praktika“ bei 

baigiamojo odontologijos egzamino tvarkos; aptarti aktualūs 

klausimai. 

7. ,,Odontologijos“ programos 

studentų apklausos pagal SKSU 

anketą  organizavimas bei jos 

rezultatų aptarimas  

2021 05 30 SPK  Aptarti apklausos ,,termometras“ rezultatai ir nuspręsta skatinti 

studentų aktyvumą. 

Atlikta Odontologijos (lietuvių ir anglų k.) 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 

Odontologijos programos studijų plano atnaujinimas. 

Odontologijos programa atnaujinama remiantis 

kompetencijomis grįstu studijų modeliu, didinant kreditų skirtų 

odontologiniams dalykams skaičių ir atnaujinant atskirų dalykų 

programas. Peržiūrėti ir patvirtinti privalomųjų dalykų aprašai: 

,,Įvadas į odontologiją‘‘ (5 kreditai 2 sem.), įtraukiant 

pirmosios pagalbos dėstymą. 

,,Statistikos, informatikos ir mokslinio tiriamojo darbo 

pagrindai“ (5 kreditai, 4 sem.) 



Atnaujintas pasirenkamųjų dalykų sąrašas, peržiūrėti ir 

patvirtinti nauji pasirenkamieji dalykai:  

,,Dizainu grįstas mąstymas“ 

,,Profesinė komunikacija“ 

,,Sveikata ir kultūra“ 

 ,,Veido, žandikaulių ir burnos patologija (patfiziologiniai 

aspektai)“ 

,,Biomedicinos inovacijos ir antreprenerystė“. 

Peržiūrėti ir patvirtinti reglamentai, aprašai ir rekomendacijos: 

,,Baigiamojo magistrinio darbo reglamentas“ 

,,Odontologijos klinikinės praktikos reglamentas“ 

,,LSMU MA Odontologijos fakulteto praktikos darbų aprašas“ 

,,LSMU MA Odontologijos fakulteto seminaro aprašas“ 

,,Odontologijos programos studento savarankiško darbo 

referato rašymo ir vertinimo metodinės rekomendacijos“ 

,,Gero klinikinio mokymo(si) odontologo darbo vietoje gairės“ 

,,LSMU MA Odontologijos vientisųjų studijų programos 

egzaminų tvarkos aprašas“ 

,,LSMU MA Odontologijos klinikinės praktikos organizavimo 

ir vertinimo tvarkos aprašas“  

9. Dalyvavimas projekte ,,LSMU 

studijų kokybės ir susijusių 

procesų gerinimas, didinant 

žmogiškųjų išteklių potencialą‘‘ 

Nuolat prof. K.Lopatienė 

prof. G.Žekonis   

Vyko susitikimas su projekto komandų nariais aptartos 

programos atnaujinimo kryptys ir pagrindiniai uždaviniai. 

Susitikimas su Ekstremalios medicinos katedros atstovais, 

aptariant simuliacinio mokymo modelio įgyvendinimą.  

10. ,,Odontologijos“ studijų 

programos tarptautiškumo 

skatinimas, bendradarbiavimo 

plėtra, atvykstančių/išvykstančių 

studentų skaičiaus pagal 

Erasmus+ mainų programas 

didinimas. 

Nuolat SPK  Vyko bendradarbiavimo plėtra, didėjantis 

atvykstančių/išvykstančių dėstytojų bei studentų (mokymuisi ir 

praktikai) skaičius. 

11. ,,Odontologijos“ studijų 

programos viešinimas dalyvaujant 

Nuolat SPK Dalyvavimas LSMU atvirų durų dienose bei atvirų durų 

dienose Izraelyje ir Švedijoje. 



Aukštųjų mokyklų mugėse, 

LSMU Atvirų durų dienose.  

Individualūs pokalbiai su moksleiviais. 

Nuotolinės paskaitos moksleiviams. 

Klausimynai moksleiviams. 

Dalyvavimas OF viešinimo programose ,,Aš – LSMU 

absolventas“,  ,,LSMU gyvai“, parengti reklaminiai straipsniai. 

Parengtas OF studijų programų reklaminis vaizdo klipas 

 

,,Odontologijos“ studijų programos komiteto pirmininkė   prof. Kristina Lopatienė 


