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Sveikatos mokslai
Burnos priežiūra
4 metai
240 kreditų
Nuolatinė

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis/profesinė kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras, burnos higienistas

Pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Priėmimo reikalavimai

Baigta vidurinė mokykla

Studijų programos ypatumai
(anotacija)

Burnos higienos programos tikslai yra: 1) parengti burnos
higienistus, atitinkančius Europos Sąjungos pripažintus
reikalavimus; 2) sudaryti galimybes įgyti burnos higienisto
kvalifikaciją, įgalinančią teikti sveikatos priežiūros paslaugas;
3) išugdyti asmenybę, gebančią suprasti ir priimti visuomenėje
vykstančius pokyčius, sugebančią veikti demokratinėje
aplinkoje; 4) išugdyti poreikį domėtis burnos sveikatos 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 burnos
higienos programos tikslai yra tiesiogiai sietini su programos
paskirtimi – ruošti burnos higienistus, gebančius dirbti bendrai
su kitų sveikatos priežiūros sričių specialistais, siekiant užtikrinti
atskiro individo ir visuomenės sveikatą. Programos tikslai aiškiai
apibūdina absolventų pasirengimą profesinei individualiai
burnos higienisto veiklai, veiklai mokslo tyrimus vykdančiose
institucijose, valstybinėse odontologijos srities/sveikatos
priežiūros įstaigose, kitose gretimose odontologijai sveikatinimo
srityse.

Studentų mainų galimybės

Nordplus (Nordic-Baltic Dental Hygiene-Oral Health) mainų
programa

Tolesnių studijų galimybės

Magistrantūros studijos, vėliau doktorantūros studijos

Studijų rezultatų vertinimas

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