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STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS 
 

Eil.

Nr. 
Parametrai Duomenys 

1. Studijų programos pavadinimas Burnos higiena 

2. Studijų programos pavadinimas anglų kalba Dental Hygiene 

3. Studijų programos valstybinis kodas  6531GX003 

4. 

Studijų programos kodas pagal Tarptautinę 

standartizuotą švietimo klasifikaciją 

(ISCED) 

6550911 

5. 

Studijų krypties, krypčių grupės arba 

studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai 

(jeigu yra), studijų krypčių reglamentai 

(jeigu yra)  

Burnos priežiūra, Sveikatos mokslai,  

Burnos priežiūros studijų krypties aprašas 

6. Švietimo sritis Sveikatos priežiūra 

7. Švietimo posritis Odontologija  

8. Programos lygmuo Koleginės studijos 

9. Studijų tipas Pakopinės studijos 

10. Studijų pakopa Pirmosios pakopos studijos 

11. Studijų programos vykdymo kalba (-os) Lietuvių, anglų 

12. 
Suteikiama kvalifikacija  (pavadinimas, 

kodas) 

Sveikatos mokslų profesinis bakalauro laipsnis, 

burnos higienistas, KVALLAIP00812 

13. Kvalifikacinių laipsnių požymiai Studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis 

14. 
Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo 

blanko pavadinimas ir kodas 
Profesinio bakalauro diplomas, kodas 6632 

15. 

Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti 

studijuoti pagal programą, pavadinimas, 

valstybinis kodas (jeigu nustatyta) 

- 

16. Minimalus išsilavinimas 

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas, 

atsižvelgiant į stojančiųjų mokymosi rezultatus, 

stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios 

mokyklos nustatytus kriterijus.  

17. Kiti duomenys - 

18. 

Programos apimtis 

kreditais 
Studijų forma Studijų trukmė (metais) 

Priėmimo į 

programą metai 

180 Nuolatinė 3 2008 

19. 

Institucijos, pateikusios registruoti 

programą, juridinio asmens kodas, 

pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111968056, Viešoji 

įstaiga, Klaipėdos valstybinė kolegija  

20. 

Institucijų, su kuriomis suderinta 

programa, juridinio asmens kodai, 

pavadinimai ir suderinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 188603472, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

21. 

Institucijų patvirtinusių programą, 

juridinio asmens kodai, pavadinimai ir 

patvirtinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 188603091, Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija,        
2008-06-26, Nr. 1872/A1 – 209 

22. 

Institucijų, atlikusių programos ekspertinį 

vertinimą, juridinio asmens kodai, 

pavadinimai ir vertinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų 

kokybės vertinimo centras, 2015-10-04  

23. 
Institucijos, akreditavusios programą, 

juridinio asmens kodas, pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų 

kokybės vertinimo centras 

24. Programos pateikimo savianalizei data - 
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25. 

Sprendimo dėl programos akreditavimo 

data ir numeris, akreditavimo tipas, 

akreditavimo terminas (jeigu nustatytas) 

2021-04-30, Nr. SV5-12,  

Akredituota iki 2028-04-30 

26. 

Programą vykdančios aukštosios mokyklos 

juridinio asmens kodas, pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111968056, Viešoji 

įstaiga, Klaipėdos valstybinė kolegija 

Kitoje teritorijoje esančio (-čių) aukštosios 

mokyklos padalinio (-ių) kodas (-ai), 

pavadinimas (-ai) (jei padalinys (-iai) yra) 

- 

27. 
Programos specializacijų pavadinimai 

lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu yra) 
- 

28. 
Programos specializacijos aprašas (jeigu 

yra) 
- 

29. 
Galimybė rinktis gretutinės krypties 

studijas (taip/ne) 
Ne 

30. Programos finansinės grupės kodas 2.2 

31. Studijų sistemos sandara Pakopinės studijos 

32. 

Programos aprašo santrauka lietuvių kalba 

Bendras apibūdinimas: 

Studijų programos tikslas(-ai): 

Rengti aukštojo koleginio išsilavinimo burnos 

higienos specialistus, kurie savarankiškai arba 

komandoje su gydytojais odontologais ir padėjėjais 

teiks burnos priežiūros paslaugas, apimančias burnos 

sveikatos būklės ištyrimą, burnos priežiūros paslaugų 

teikimą pagal pacientų poreikius, standartizuotą 

burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei 

intervencinių procedūrų poreikio vertinimą, 

sistemingą individų ir bendruomenės burnos 

sveikatos ugdymą. 

Studijų rezultatai: 

Baigę studijas, Burnos higienos studijų programos 

absolventai:  

1. Kuria pasitikėjimu grįstus, nekonfliktiškus 

santykius su kolegomis, pacientais ir verslo 

partneriais, efektyviai dirba komandoje su įvairių 

specializacijų gydytojais odontologais, jų padėjėjais 

ir visuomenės sveikatos specialistais.  

2. Užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir lanksčiai 

reaguoja į paslaugų paklausos dinamiką.  

3. Demonstruoja darbo saugos ir higienos 

reikalavimų supratimą ir užtikrina pacientų etinių bei 

teisinių interesų apsaugą.  

4. Įvertina paciento burnos ir bendrą sveikatos būklę.  

5. Teikia visapusiškas, technologijų ir mokslo plėtrą 

atitinkančias burnos priežiūros paslaugas įvairių 

poreikių turintiems pacientams.  

6. Standartizuotai vertina bendruomenės burnos 

sveikatos būklę, intervencijų poreikį ir jų 

efektyvumą.  

7. Sistemingai ugdo individų ir bendruomenės burnos 

ir bendrą sveikatą. 

 Mokymo ir mokymosi veiklos: 

Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų 
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plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, 

seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai 

projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų 

analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, 

diskusijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, 

mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška 

ir sisteminimas ir kt.  

Studijų rezultatų vertinimo būdai:  

Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas 

visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant 

kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro 

metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: 

kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai 

projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, 

informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, 

savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, 

kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, 

baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas. 

Sandara: 

Studijų dalykai (moduliai), praktika: 

Studijų dalykai (127 kreditai): Sveikatos filosofija / 

Sveikatos sociologija, Akademinis ir profesinis 

raštingumas, Bendravimo psichologija ir konfliktų 

valdymas, Profesinė etika ir bioetika, Burnos 

anatomija, mikrobiologija ir histologija, Specialybės 

užsienio kalba, Burnos higienisto darbo aplinka, 

ergonomika ir komandinis darbas, Infekcijos kontrolė 

odontologijoje, Bendroji anatomija ir fiziologija, 

Įvadas į odontologiją ir farmakologija, Vidaus ligos 

ir burnos patologija, Individualioji burnos higiena, 

Vaikų burnos ir dantų ligos, Paciento sveikatos 

elgsenos korekcija ir valdymas, Bendroji biochemija 

ir imunologija, Profesionalioji burnos higiena I, 

Suaugusiųjų burnos ir dantų ligos, nuskausminimas, 

Pirmoji medicinos pagalba ir injekcijos, Burnos 

sveikatos tyrimų metodai, Burnos ligų 

epidemiologija, Visuomenės sveikata, Burnos 

sveikatos ir elgsenos kursinis darbas, Burnos 

gleivinės ligos ir periodontologija, Profesionalioji 

burnos higiena II,  Darbo organizavimas ir kokybės 

vadyba odontologijos įstaigoje, Odontologinė 

radiologija, Profesionalioji burnos higiena III, Burnos 

sveikatą stiprinančios elgsenos ugdymas 

bendruomenėje, Profesionalioji burnos higiena IV, 

Ortopedinė odontologija, ortodontija, implantologija. 

Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai). 

Praktikos (35 kreditai): Burnos ligų profilaktikos 

praktika, Darbo su pacientu praktika I, Darbo su 

pacientu praktika II, Darbo su pacientu ir 

bendruomene praktika, Baigiamoji praktika. 

Baigiamasis darbas (9 kreditai). 

Specializacijos: 
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- 

Studento pasirinkimai: 

Galima rinktis: 

- laisvai pasirenkamus studijų dalykus; 

- alternatyvius studijų dalykus. 

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Burnos higienos studijų programoje ypatingas 

dėmesys skiriamas burnos sveikatos ugdymui 

bendruomenėje, orientuojantis į Skandinavijos šalių 

burnos ligų profilaktikos modelį.  

Burnos higienos studijų programos studentai aktyviai 

įsitraukia į dėstytojų atliekamus unikalius gyvenimo 

kokybės, susijusios su burnos sveikata, tyrimus 

įvairiose bendruomenės grupėse. 

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

Profesinės veiklos galimybės: 

Absolventai gali dirbti burnos higienistais, kurie 

verčiasi burnos priežiūros specialisto praktika pagal 

burnos higienisto profesinę kvalifikaciją 

odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose, 

turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) 

įstaigos licenciją teikti burnos higienisto paslaugas. 

Burnos higienistas dirba savarankiškai pagal savo 

kompetenciją arba bendradarbiaudamas su gydytojais 

odontologais ir gydytojais odontologais specialistais.  

Tolesnių studijų galimybės: 

Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos 

magistrantūros studijas aukštosios mokyklos 

nustatyta tvarka. 

 Programos aprašymo santraukos parengimo ir 

atnaujinimo datos: 2022-02-11 

33. Programos aprašymo santrauka anglų 

kalba (Summary of Profile of a Study 

Programme) 

General Description: 

Objective(s) of a study programme: 

To train independently decisions making specialists, 

which will work independently or in a team with 

dentists and give professional oral health services, 

including oral health status investigation, service 

giving, according patients’ needs, standardized 

evaluation of clinical or prevention service’s needs, 

systemic individual and community’s oral health 

promotion. 

Learning outcomes: 

1. Create confidentiality based non-conflict 

relationships with colleagues, patients and business 

partners, effectively work in a team with different 

specialization dentists, dental assistants and public 

health specialists.  

2. Perform qualitative services and flexibly react to 

the dynamic of service needs.  

3. Demonstrate understanding of safety at work 

principles and hygiene requirements and ensure 
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safety of the patients’ ethical and law interests.  

4. Evaluate patients’ oral and general health. 

5. Perform universal services, reflecting modern 

science and technological novelties for the patients 

with different and special needs.  

6. Evaluate by standardized methodology 

community‘s oral health and effectiveness of 

interventions.  

7. Systemically promote oral and general health in 

the community. 

Activities of teaching and learning: 

Teaching and learning activities are oriented to the 

development of generic and specialist competences 

and creativity: lectures, seminars, discussions, 

individual and group projects, practice, case studies, 

public presentation and defense of projects, mind-

maps, problem-solving reading, writing articles, 

information search and systematizing, etc. 

Methods of student’s achievement assessment: 

The assessment of the learning outcomes of the 

study programme is carried out during the semester 

and the examination session applying a cumulative 

assessment system. During the semester, the 

learning outcomes are assessed by means of interim 

assignments: tests, individual and group projects, 

case studies, information search and systematizing, 

discussions, essays, independent creative tasks, 

seminars, term papers, practice reports, 

examinations, final projects and / or qualifying 

exams. 

Framework: 

Study subjects (modules), practical training: 

Study subjects (127 credits): Health Philosophy / 

Health Sociology, Academic and Professional 

Literacy, Communication Psychology and Conflict 

Management, Professional Ethics and Bioethics, 

Oral Anatomy, Microbiology and Histology, 

Professional Foreign Language, Dental Hygienist’s 

Work Environment, Ergonomics and Team Work, 

Infection Control in Dentistry, General Anatomy 

and Physiology, Introduction to Dentistry and 

Pharmacology, Internal Diseases and Oral 

Pathology, Individual Dental Hygiene, Children’s 

Oral and Dental Diseases, Patient’s Health 

Behavior Correction and Management, General 

Biochemistry and Immunology, Professional Dental 

Hygiene I, Adults’ Oral and Dental Diseases and 

Anesthesia, First Medical Aid and Injections, Oral 

Health Research Methods, Epidemiology of Oral 

Diseases, Public Health, Oral Health and Behavior 

Course Paper, Diseases of Oral Mucosa and 

Periodontology, Professional Dental Hygiene II, 
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Work Organization and Quality Management in 

Dental Clinic, Dental Radiology, Professional 

Dental Hygiene III, Oral Health Promoting 

Behavior Development in the Community, 

Professional Dental Hygiene IV, Orthopedic 

Dentistry, Orthodontics and Implantology. 

Optional subjects (9 credits). 

Practices (35 credits): Internship of Oral Diseases 

Prevention, Internship of Working with a Patient I, 

Internship of Working with a Patient II, Internship 

of Working with a Patient and Community, Final 

Internship. 

Graduation Paper (9 credits). 

Specializations: 

- 

Optional courses: 

It is possible:  

- to select optional subjects; 

- to select alternative subjects. 

Distinctive features of a study programme: 

Dental hygiene study programme is emphasized on 

oral health promotion in the community aspect, 

oriented towards Scandinavian oral disease 

prevention model.  

Dental hygiene study programme students are 

actively involved in unique scientific research 

aiming to assess oral health-related quality of life in 

the different community groups. 

Access to professional activity or further study: 

Access to professional activity: 

Dental Hygiene graduates can work as the dental 

hygienists in licensed for oral health care services 

organizations. 

Access to further study: 

Access to the second cycle studies upon meeting 

requirements set by the accepting higher education 

institution. 

34. 

Priėmimo studijuoti į atitinkamą 

programą metai: 

Kiekvienais metais planuojamų priimti studijuoti 

asmenų skaičius aukštojoje mokykloje, aukštosios 

mokyklos pavadinimas, juridinio asmens kodas: 

2022 32, 

Klaipėdos valstybinė kolegija, 

Juridinio asmens kodas 111968056 
 

 

Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija 

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė:  

Burnos priežiūros katedros vedėja Viktorija Venevičienė 

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data: 2022-02-15 


