
PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

Biomedicinos mokslų fakultetas 

 

PRIEMONIŲ PLANAS BURNOS PRIEŽIŪROS KRYPTIES STUDIJOMS TOBULINTI  

 

BURNOS HIGIENA 6531GX020 
(Studijų programos pavadinimas) (Valstybinis kodas) 

 

Vertinamoji 

sritis 
Ekspertų rekomendacijos 

Planuojamos tobulinimo 

priemonės ir veiksmai 

Įvykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos 

Studijų tikslai, 

rezultatai ir 

turinys 

 

1. Skatinti tarpprofesinį mokymą tarp 

įvairių Biomedicinos mokslų 

fakultete vykdomų programų. 

 Bendradarbiauti su BMF kitų studijų 

programų komitetais rengiant bendras 

tarpdalykines paskaitas ir praktinius 

užsiėmimus.  

 

2023 I 

ketvirtis iki 

2028 m.  

 

SPK, 

Studijų krypties 

modulių 

dėstytojai 

Pvz. su slaugos specialybės studentais atlikti 

manipuliacijas, susijusias su asmens 

higienos ir gyvybinių funkcijų užtikrinimui. 

Kineziterapija - užsiėmimai apie nugaros, 

rankų sveikatą, išmokti pratimų 

atpalaidavimui ir pan. 

 2. Padidinti studentų galimybes dirbti 

su pacientais Panevėžio 

odontologinės priežiūros 

laboratorijoje. 

 Atnaujinti studijų programą papildant 

alternatyviais dalykais: 

Klinikinis darbas su pacientais / 

Burnos sveikatą stiprinančios elgsenos 

ugdymas 

  

2021 II 

ketvirtis 

 

SPK Programa atnaujinta AT nutarimu Nr. V4-7 

2021-06-22. 

Studijų programa papildyta alternatyviais 

dalykais:  A2 Klinikinis darbas su pacientais 

/ Burnos sveikatą stiprinančios elgsenos 

ugdymas (Modulis 10) 

 3. Stengtis vystyti platesnį gebėjimų 

spektrą, pavyzdžiui, bendravimo ir 

verslumo, visuomenės 

sveikatos, bendros ir burnos 

epidemiologijos, biostatistikos, 

sveikatingumo ir elgesio 

pasikeitimo gebėjimus. 

 Atnaujinti studijų programą papildant 

privalomais ir alternatyviais dalykais/ 

moduliais: 

Modulis 4. Sveikatos edukologija*; 

Modulis 5. Burnos ligų epidemiologija 

ir profilaktika; 

Modulis 9. Darbo organizavimas ir  

vadyba*.  

Alternatyvus dalykas:  

A2 Klinikinis darbas su pacientais / 

Burnos sveikatą stiprinančios elgsenos 

ugdymas (Modulis 10). 

* Modulį sudaro ir praktika išorės  

institucijose 

 

 

 Ieškoti galimybių bendradarbiauti su 

Panevėžio m. Visuomenės sveikatos 

biuru vykdant sveikatinimo veiklas 

 

2021 II 

ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 III 

ketvirtis 

SPK Programa atnaujinta AT nutarimu Nr. V4-7 

2021-06-22. 

Studijų programa papildyta privalomais ir 

alternatyviais dalykais:   

Modulis 4. Sveikatos edukologija*; 

Modulis 5. Burnos ligų epidemiologija ir 

profilaktika; 

Modulis 9. Darbo organizavimas ir  

vadyba*.  

Alternatyvus dalykas:  

A2 Klinikinis darbas su pacientais / Burnos 

sveikatą stiprinančios elgsenos ugdymas 

(Modulis 10). 

* Modulį sudaro ir praktika išorės  

institucijose  

 

Vykdytas bendras renginys su Panevėžio m. 

VSB „Spalis sveikatos stiprinimo mėnuo 

Panevėžyje“ „Šypsenų diena“ 



 4. Apsvarstyti galimybę įtraukti 

dantų rentgenogramų atlikimo 

įgūdžius į dantų higienistų 

profesiją Lietuvoje. 

 Atnaujinti studijų programą dalyką 

„Odontologinė rentgenologija“ 

numatant dėstyti 4 semestre 

 

2021 II 

ketvirtis 

 

SPK Programa atnaujinta AT nutarimu Nr. V4-7 

2021-06-22. 

Dalykas „Odontologinė radiologija“  

numatytas dėstyti 4 sem.  

Šią funkciją BH gali atlikti, tai reglamentuoja 

MN 35:2019 „Burnos higienistas“, 17.3. p.  

2. Mokslo 

(meno) ir 

studijų veiklos 

sąsajos 

 

5. Dar labiau skatinti studentų 

dalyvavimą tiriamosiose veiklose nuo 

pat studijų programos 

pradžios. 

 Informuoti dėstytojus, kad dėstant 

studijų dalykus įtrauktų mokymo 

metodus, susijusius su tyrimų veikla.  

 Numatyti dalykus, kurių  privaloma 

atsiskaitymo forma būtų publikacija 

mokslo leidinyje.  

Iki 2028 m. 

nuolat 

SPK  

 6. Stiprinti bendradarbiavimą tyrimų 

srityje su tarptautiniais partneriais. 

 Stiprinti dėstytojų ir studentų anglų 

kalbos gebėjimus. 

 Ieškoti tarptautinio bendradarbiavimo 

partnerių studijų ir tyrimų veiklai 

plėtoti. 

2022 III 

ketvirtis 

 

2022 IV 

ketvirtis 

SPK 

 

 

SPK, Tarptautinių 

ryšių specialistas 

 

3. Studentų 

priėmimas ir 

parama 

Nepateikta     

4. Studijavimas, 

studijų 

pasiekimais ir 

absolventų 

užimtumas 

7. Didinti studentų mobilumą per 

tarptautines burnos higienos 

programas. Reiktų nustatyti tikslinį 

per metus priimamų studentų pagal 

mainų programas skaičių.  

 Ieškoti tarptautinio bendradarbiavimo 

partnerių studijų mainų veiklai plėtoti. 

 Individualiai akademinės grupės 

pristatyti apie Erasmus+ programą. 

 Studentus dalyvaujančius Erasmus+ 

programoje skatinti vienkartinėmis 

stipendijomis. 

 Po pirmų studijų metų sudaryti 

studentų, potencialiai galinčių vykti 

dalinėms studijoms/praktikai į užsienį, 

sąrašą. Šiems studentams būtų 

teikiamos papildomos individualios 

konsultacijos Erasmus+ programos 

klausimais. 

Iki 2028 m. 

nuolat 

 

SPK,  

Tarptautinių ryšių 

specialistas 

 

 8. Reikėtų skirti daugiau dėmesio 

studentų skaitmeninio raštingumo 

tobulinimui ir jų parengimui tvarkytis 

su būsimais darbiniais reikalavimais. 

 Atnaujinti studijų programą papildant 

dalykais/ moduliais: 

Modulis 9. Darbo organizavimas ir  

vadyba, kuriame numatomi dalykai:  

1. Darbo organizavimas ir  vadyba 

2. Sveikatos informatika ir statistika 

 

2021 II 

ketvirtis 

SPK Programa atnaujinta AT nutarimu Nr. V4-7 

2021-06-22. Įvestas  

Modulis 9. Darbo organizavimas ir  

vadyba*, kuriame numatomi dalykai:  

1. Darbo organizavimas ir  vadyba 

2. Sveikatos informatika ir statistika 

* Modulį sudaro ir praktika išorės 

institucijose 

 

 



 9. Labiau įtvirtinti studentų 

įsivertinimą ir kolegų vertinimą 

studijų kryptyje. 

 Informuoti dėstytojus, kad dėstant 

studijų dalykus įtrauktų studentų 

vertinimo metodus, kuriuose jie patys 

galėtų save įvertinti ir juos galėtų 

vertinti kiti studentai  

2022 I 

ketvirtis 

SPK  

 10. Patobulinti dėstytojų mokslinę 

kvalifikaciją. 

 Organizuoti dėstytojų kvalifikacijų 

tobulinimo renginius fakulteto 

lygmeniu.  

Iki 2026 m.  

 

SPK Sutampa su Kolegijos strateginiu tikslu: 

3. Studijų ir mokslo tarptautiškumo plėtra. 

 11. Toliau skatinti strateginį profesinį 

dėstytojų tobulėjimą. 

 Priminti dėstytojams planuoti ir kelti 

kompetenciją pagal dėstomus dalykus, 

ar atlikti praktinę stažuotę.  

 

Iki 2028 m. 

nuolat 

 

Studijų 

programos 

dėstytojai 

Kasmet birželio mėn. dėstytojai privalo 

atsiskaityti už kitą akademinę veiklą. 

Sutampa su Kolegijos strateginiu tikslu: 

4. Kolegijos bendruomenės kompetencijų 

stiprinimas per mokymą ir mokymąsi. 

 12. Skatinti didesnį dėstytojų 

akademinį mobilumą. 

 Didinti dėstytojų akademinį 

mobilumą bendradarbiaujant su 

tarptautiniais partneriais.  

 Stiprinti dėstytojų ir studentų anglų 

kalbos gebėjimus. 

Iki 2028 m. 

nuolat 

 

SPK, Studijų 

programos 

dėstytojai, 

Tarptautinių ryšių 

specialistas 

Sutampa su Kolegijos strateginiu tikslu: 

3. Studijų ir mokslo tarptautiškumo plėtra. 

6. Studijų 

materialieji 

ištekliai 

Nepateikta     

7. Studijų 

kokybės 

valdymas ir 

viešinimas 

13. Skatinti praktikos vadovų 

sutikrinimą ir sudaryti standartinį 

profesinių praktikų protokolą. 

 Parengti praktikų protokolus su 

privalomu atlikti manipuliacijų 

skaičiumi priklausomai pagal praktikų 

rezultatus.  

2025 m. II 

ketvirtis 

Studijų 

programos 

dėstytojai, 

SPK 

 

 14. Toliau tobulinti Panevėžio 

kolegijoje dėstomų studijų programų 

vidaus kokybės 

užtikrinimo sistemas. 

 Informuoti dėstytojus dėl studijas 

reglamentuojančių  dokumentų 

įgyvendinimo, kviesti dėstytojus teikti  

grįžtamąjį ryšį dėl modulių aprašų 

įgyvendinimo. 

 Nuolatos priminti dėstytojams, kad 

supažindintų studentus su vertinimo, 

atsiskaitymo sistemomis ir pan.    

 Bendradarbiauti su PK kokybės 

atstovų dėl rekomendacijų 

įgyvendinimo. 

 

 

 

Iki 2028 m.  

 

SPK  

Vadovybės 

atstovas kokybei 

Sutampa su Kolegijos strateginiu tikslu:  

5. Veiklos kokybės užtikrinimas ir valdymo 

efektyvumo didinimas. 

2021 m. atnaujintame Vidinės studijų 

kokybės užtikrinimo sistemos vadove, kuris 

remiasi Europos aukštojo mokslo erdvės 

kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis 

(ESG), numatyti studijų kokybės rodikliai ir 

vertinimo kriterijai, kurie taip pat yra 

neatskiriama PK Strateginio plano dalis. Šie 

rodikliai periodiškai analizuojami, jų 

vykdymas stebimas ir pristatomas SPK, 

dekanatuose, Akademinėje taryboje. Taip 

pat sukurta Kvalifikacijos tobulinimo ir 

krypčių stebėsenos sistema, kurioje nuolat 

sekamas programos/krypties rodiklių 

vykdymas, SPK juos svarsto, jie pristatomi 

dekanate ir priimamas priemonių planas 

nepasiektiems rodikliams vykdyti. 



 15. Toliau gerinti studentų 

įsitraukimą į kokybės užtikrinimo ir 

vystymo procesus per dialogą 

su studentais. 

 Priminti studentams grįžtamojo ryšio 

svarbą ir paskatinti juos pildyti 

klausimynus.   

 Įtraukti studentus į apklausų 

vykdymą ir analizę.  

 Bendradarbiauti su PK kokybės 

atstovu dėl rekomendacijų 

įgyvendinimo 

Iki 2028 m.  

 

SPK, 

Studijų 

programos 

dėstytojai, 

Vadovybės 

atstovas kokybei 

 

Studentų įtraukimo į studijų kokybės 

užtikrinimo skatinimas yra nuolatinis 

procesas. Studentų aktyvinimui dalyvauti 

apklausose patobulinta internetinė apklausų 

sistema susiejant ją su virtualia mokymosi 

aplinka Moodle.  

 

 16. Apsvarstyti SKVC klausimyno 

naudojimo galimybę. Jo 

panaudojimas padėtų užtikrinti 

aukštojo mokslo reikalavimų 

įvykdymą ir padėtų atlikti palyginimą 

su kitomis panašiomis 

programomis Lietuvoje. 

   Panevėžio kolegijos studentai įtraukti į 

SKVC apklausų sistemą 

 17. Apsvarstyti bendradarbiavimo 

tarp studijų krypties dėstytojų 

Lietuvos kolegijose ir 

universitetuose galimybę, 

standartizuojant programos turinį ir 

vystymą. 

 Planuoti AMI, vykdančių burnos 

higienos studijų programą atstovų 

susitikimą dėl programos turinio.  

 

 

Iki 2028 m.  

 

SPK  

 
 

Burnos priežiūros studijų krypties studijų programos  

„Burnos higiena“ komiteto pirmininkė Rima Adomaitienė 

    

2021-11-24 

(pareigos, vardas, pavardė)  (parašas)  (data) 

 

 

 

 

Biomedicinos  mokslų fakulteto dekanė Ingrida 

Kupčiūnaitė  

    

 

 

2021-11-24 

(pareigos, vardas, pavardė)  (parašas)  (data) 

 

 

 

Patvirtinta Burnos priežiūros studijų krypties studijų programos „Burnos higiena“ komiteto posėdyje (Protokolo Nr. BM2-43, 2021 m. lapkričio  mėn. 24 d.) 

 

 

 


