LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS

Studijų programos „Odontologija“ komiteto 2017/2018 m. m. veiklos ataskaita

Eil.
Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas

Vykdytojai

Įvykdymas

1.

Studijų programos „Odontologija” 2017/2018 m.
m. veiklos plano parengimas ir tvirtinimas.

Iki 2017 10 10

Julija Narbutaitė

Studijų programos „Odontologija“ komiteto
veiklos planas 2017/2018 m.m. svarstytas
komitete, pristatytas fakulteto dekanui.

2.

Odontologijos studijų programos eigos ir
studentų pasiekimų vertinimo rezultatų
peržiūrėjimas.

Iki 2018 06 30

SPK

Studijų programos kokybės tobulinimas vyksta
nuolat: studentų pastabos ir siūlymai apie
studijuojamų dalykų trukmę, dėstytojų
kompetencijas, materialinę studijų bazę svarstomi
komiteto posėdžiuose. Komiteto siūlymai teikiami
padaliniams.
Studijų programų (lietuvių ir anglų kalbomis)
planuose atlikti atitinkami pakeitimai remiantis
LR ŠMM įsakymu „Dėl bendrųjų studijų
vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo. 2016
m. gruodžio 30 d. Nr. V-1168.
Svarstyta ir pritarta:
Bioetikos katedros “Biotechnologijų etikos”
dalykas (3 kreditai) siūlytas kaip pasirenkamasis
IV kurse. Svarstyta, kuriame kurse būtų
tikslingiau studijuoti studentams.
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Odontologijos studijos: „Statistikos ir
informatikos pagrindai“ iš I kurso 2-o semestro
kelti į IV kurso 7-ą semestrą, vietoj „Sveikatos
priežiūros valdymas ir medicinos teisė“, o dalyką
„Sveikatos priežiūros valdymas ir medicinos
teisė“ kelti į I kurso 2-ą semestrą.
LSMU Socialinių ir humanitarinių mokslų
katedros teikiamam moduliui "Įvadas į socialinius
ir humanitarinius mokslus" (1 ir 2 semestruose).
Aptarta odontologijos baigiamojo teorinio
egzamino nauja vykdymo forma ir rezultatai.
3.

Studijų programų „Odontologija“ (lietuvių ir
anglų kalbomis) 2018/2019 m. m. studijų planų
aptarimas ir tvirtinimas.

Iki 2017 09 26

SPK

Pritarta „Odontologija“ 2018/2019 m. m. studijų
planams lietuvių ir anglų kalbomis.

5.

Studijų programų „Odontologija“ studentų
apklausų, vykdytų 2017 ir 2018 metais aptarimas
ir analizė.

Iki 2018 06 30

SPK

Vykdytos 2 studentų apklausos. Vyko SPK
susitikimai su lietuvių ir užsienio studentų
atstovais. Komitete aptartos studentų pastabos ir
siūlymai studijų proceso gerinimui. Profilinių
klinikų vadovai supažindinami su susitikimų,
aptarimų išvadomis skatinančiomis tobulinti
studijų procesą, atsižvelgiant į studentų išreikštas
pastabas.

4.

Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimas

Iki 2018 06 30

SPK

Odontologijos fakulteto profilinių klinikų
pedagoginis personalas informuojamas ir
skatinamas dalyvauti dėstytojų edukacinės
kompetencijos kursuose/seminaruose.

5.

Studijų programos „Odontologija“ viešinimas
dalyvaujant aukštojo mokslo mugėse,
susitikimuose su moksleiviais.

Nuolat

SPK nariai

Studijų programa pristatyta:
2018 sausio mėn. vykusioje 17-ojoje „Aukštųjų
2

mokyklų mugėje (Žalgirio arena, Kaunas)
2018 vasario 2-4 d. vykusioje XVI tarptautinėje
mokymosi, žinių ir karjeros planavimo
parodoje STUDIJOS (parodų ir kongresų centras
„Litexpo“, Vilnius),
2018 vasario 26 d. Atvirų durų dienoje LSMU.

Studijų programų „Odontologija“ (lietuvių ir anglų kalbomis) komiteto pirmininkė

prof. Julija Narbutaitė
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