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Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Odontologijos programos tikslai yra: 1) parengti
gydytojus odontologus, atitinkančius Europos Sąjungos
pripažintus reikalavimus; 2) sudaryti galimybes įgyti
gydytojo odontologo kvalifikaciją, įgalinančią teikti
sveikatos priežiūros paslaugas; 3) išugdyti asmenybę,
gebančią suprasti ir priimti visuomenėje vykstančius
pokyčius, sugebančią veikti demokratinėje aplinkoje; 4)
išugdyti poreikį domėtis odontologijos mokslo ir
praktikos naujovėmis; 5) išugdyti kūrybinį, mokslinį ir
kritinį mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą
studijuojant ir dirbant; 6) išugdyti gebėjimą išlaikyti
pakankamą profesinę kompetenciją per visą gyvenimą
trunkantį mokymąsi. Šie odontologijos programos tikslai
yra tiesiogiai sietini su programos paskirtimi – ruošti
gydytojus odontologus, gebančius dirbti bendrai su kitų
sveikatos priežiūros sričių specialistais, siekiant užtikrinti
atskiro individo ir visuomenės sveikatą. Programos tikslai
aiškiai apibūdina absolventų pasirengimą profesinei
individualiai odontologo veiklai, veiklai mokslo tyrimus
vykdančiose institucijose, valstybinėse odontologijos

srities/sveikatos priežiūros įstaigose, kitose gretimose
odontologijai sveikatinimo srityse.
Odontologijos programa, skirta rengti valstybės
reglamentuojamos profesijos specialistus – gydytojus
odontologus, todėl ji yra derinama su tarptautiniais ir
nacionaliniais
reglamentuojančiais
dokumentais.
odontologijos programa pilnai atitinka ET direktyvos
2005/36/EEB nustatytus reikalavimus. Programoje yra
nustatyti būtini teorinio ir praktinio mokymo dalykai.
Kiekvieno odontologijos programoje dėstomojo dalyko
teorinio ir praktinio mokymo santykis yra subalansuotas,
siekiant išlaikyti universitetinio mokymo lygį. Išduoti
odontologijos magistro, gydytojo – odontologo diplomai
yra pripažįstami sutinkamai su ET direktyvos
2005/36/EEB nustatytais reikalavimais.
Studentų mainų galimybės

ERASMUS programa

Tolesnių studijų galimybės

Specialybinės rezidentūros studijos, vėliau doktorantūros
studijos

Studijų rezultatų vertinimas

Studijų rezultatų vertinimo formos: kolokviumas, ligos
istorija, egzaminas, studento savarankiškai atliktas darbas
(projektas), baigiamojo darbo gynimas, baigiamasis
egzaminas

Studijų programos komiteto
pirmininkas ir nariai

Komiteto pirmininkė: doc. J. Narbutaitė, OF prodekanė
Nariai:
dr. Greta Lodienė, Dantų ir burnos ligų klinika
doc. Kristina Lopatienė, Ortodontijos klinika
doc. Dalius Sakavičius, Veido ir žandikaulių
chirurgijos klinika
dr. Kristina Saldūnaitė, Burnos priežiūros ir vaikų
odontologijos klinika
doc. Gediminas Žekonis, Dantų ir žandikaulių
ortopedijos klinika
Petras Ralys, LR Odontologų rūmų narys
Gustas Doviltis, studentas

