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VILNIAUS UNIVERSITETO 

MEDICINOS FAKULTETO 

ODONTOLOGIJOS INTERNATŪROS VYKDYMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto internatūros vykdymo tvarka (toliau – Tvarka) parengta 

vadovaujantis Vilniaus universiteto statutu, Vilniaus universiteto praktikos reglamentu, 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos odontologijos 

praktikos įstatymu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vientisąsias studijas.  

 

2. Ši Tvarka nustato odontologijos internatūros (toliau vartojant kartu – internatūra)  

organizavimo, vykdymo ir finansavimo tvarką Vilniaus universitete (toliau vadinama – 

Universitetas).  

 

3. Internatūra – vientisųjų universitetinių odontologijos studijų dalis, kurios metu 

tobulinamos teorinės ir praktinės žinios bei įgūdžiai, įgyti studijuojant Odontologijos 

studijų programoje; įgyjami papildomi įgūdžiai ir gebėjimai, reikalingi savarankiškam 

darbui pagal gydytojo odontologo normą; pasirengiama savarankiškai gydytojo 

odontologo profesinei veiklai ir studijoms rezidentūroje. Internatūroje studentas 

studijuoja, internatūros vadovo prižiūrimas savarankiškai atlieka nustatytas diagnostikos 

bei gydomąsias procedūras ir įgyja klinikinės patirties. 
 

4. Odontologijos internatūra vykdoma VšĮ VUL Žalgirio klinikoje Odontologijos instituto 

klinikinėje bazėje. Šioje bazėje internatūra vyksta visiems VU MF Odontologijos studijų 

programoje ikidiplominėse studijose studijuojantiems studentams.  
 

5. Internatūros (ciklo) vadovu gali būti Universiteto dėstytojas ar sveikatos priežiūros 

specialistas, dirbantis internatūros bazėje ir turintis ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą. 

 

6. Už internatūros dalyko studijų koordinavimą atsako dalyką koordinuojantis dėstytojas 

(internatūros koordinatorius).  

 

7. Internatūros metu studentas įgyja klinikinės patirties bei praktinių medicinos įgūdžių. 

Studentas atlieka praktiką vadovaujamas, internatūros bazės paskirto, internatūros (ciklo) 

vadovo.  

 

8. Studentas gali būti pašalintas iš internatūros: 

 

8.1. dėl studijų programos nevykdymo: be pateisinamos priežasties neatsiskaičius bent 

vieno ciklo;  



 

 

2 

8.2. jeigu šiurkščiai pažeidė Universiteto statutą ir Universiteto vidaus tvarką; 

8.3. jeigu internatūros bazės vadovas pašalina studentą iš internatūros bazės už 

internatūros bazės vidaus tvarkos pažeidimus.  

 

II. INTERNATŪROS EGZAMINO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

9. Įvykdęs internatūros programą, studentas laiko internatūros egzaminą. Internatūros 

egzaminui vertinti sudaroma nemažesnė kaip 12 narių egzamino komisija, kurią sudaro 

atstovai iš kariesologijos, endodontijos, odontologinės radiologijos, burnos chirurgijos, 

ortodontijos, ortopedinės ir vaikų odontologijos. Medicinos fakulteto dekano teikimu 

Internatūros egzamino komisija tvirtinama Rektoriaus įsakymu.  

10. Studentai turi būti supažindinti su internatūros programos aprašas, kurio pagrindu 

parenkamos klinikinės situacijos internatūros egzaminui. 

 

11. Egzaminui yra paruošiama 10 praktinių „stotelių“ iš visų pagrindinių odontologijos studijų 

disciplinų, vadovaujantis aprašytais kriterijais, taikomais visų studijų metu. Kiekvienas 

laikantysis internatūros egzaminą gauna analogišką užduotį.  

 

12. Egzamino komisija vertina šiuos dalykinius studento gebėjimus: 

- savarankiškai atlikti dantų ėduonies, nesudėtingų endodontinių ligų, periodonto ligų 

bei būklių diagnostiką, diferencinę diagnostiką, sudaryti gydymo planą ir jas gydyti, 

teikti būtinąją pagalbą endodontinių ligų ir traumų atveju, valdyti odontogeninį 

skausmą. 

- savarankiškai užtikrinti kūdikių, vaikų ir paauglių burnos sveikatą, burnos ligų 

diagnostiką, efektyvų gydymo planavimą, profilaktinių ir gydomųjų procedūrų 

atlikimą, dirbti tarpdisciplininėje komandoje ir siekti profesinio tobulėjimo visos 

profesinės karjeros metu. 

- bendrauti su skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių žmonėmis. 

- laiku ir tinkamai diagnozuoti kietųjų danties audinių netekimą, dalinės adentijos būklę 

bei dažniausiai pasitaikančius temporomandibulinius sutrikimus ir juos gydyti dantų 

protezų ir kapų pagalba; ugdyti gebėjimus sisteminti informaciją bei ja remiantis 

planuoti ir vykdyti dantų protezavimą ir poprotezinę priežiūrą;  

 

13. Egzamino rezultatai vertinami dešimties balų sistema. Internatūros vertinimą sudaro 

klinikinių stotelių vertinimo pažymių vidurkis. 

 

14. Asmeniui, neišlaikiusiam baigiamojo internatūros egzamino, studijos yra nutraukiamos, 

o teisė laikyti egzaminą pakartotinai suteikiama VU Studijų nuostatų nustatyta tvarka. 

 
 

15. Baigusiems vientisąsias odontologijos programos studijas, atlikusiems baigiamąjį 

mokslinį darbą ir gavus jo įvertinimą, išlaikiusiems baigiamąjį odontologijos ir 

internatūros egzaminus, išduodamas gydytojo odontologo diplomas ir internatūros 

pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją. 

 

III. INTERNATŪROS KOORDINATORIAUS IR INTERNATŪROS VADOVO 

(CIKLO) FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ 

 

16. Internatūros koordinatorius: 
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16.1. koordinuoja ir organizuoja atitinkamos internatūros programos dalies vykdymą bei 

atsako už jos vykdymo eigą; 

16.2. sudaro studentams internatūros tvarkaraštį; 

16.3. kontroliuoja studentų internatūros tvarkaraščio ir užduočių vykdymą; 

16.4. skiria susijusius su internatūros programos vykdymu pavedimus internatūros 

vadovams ir kontroliuoja jų darbą. 

17. Internatūros bazės paskirtas internatūros (ciklo) vadovas: 

 

17.1. vadovauja studentui internatūros ciklo ar kelių ciklų laikotarpyje; 

17.2. sudaro studentui sąlygas įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių; 

17.3. informuoja Prodekaną apie internatūros eigą, studento pasiekimus ar padarytus 

pažeidimus; 

17.4. teisės aktų nustatyta tvarka skiria pavedimus studentui, teikiančiam sveikatos 

priežiūros paslaugas, savarankiškai atlikti darbus ar veiksmus ir kontroliuoja jų 

vykdymą; 

 

18. Jeigu dėl kokių nors priežasčių internatūros (ciklo) vadovas negali atlikti priskirtų pareigų, 

nustatyta tvarka, laikinai gali būti paskirtas kitas studento internatūros (ciklo) vadovas. 
 

 

IV. STUDENTO TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ 

 

19. Studento teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, 

Universiteto Statutas ir kiti studijas reglamentuojantys dokumentai, ši Tvarka, internatūros 

bazės vadovo patvirtintos internatūros bazės vidaus tvarkos taisyklės, kiti teisės aktai. 

20. Studento teisės: 

 

20.1. gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka valstybės paramą;  

20.2. įgyti gydytojo praktikai reikalingų žinių: išmokti taikyti diagnostikos ir gydymo bei 

reabilitacijos metodus, nenusižengiant Lietuvos odontologijos normoms bei 

atsižvelgiant į įgytus įgūdžius; atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai 

prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų 

paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos 

pagalba;  

20.3. nepažeidžiant internatūros bazės tvarkos ir kitų teisės aktų gauti informaciją apie 

gydomus ir konsultuojamus ligonius; 

20.4. internatūros bazėje dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, kuriose nagrinėjami 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimai; 

20.5. studentas turi teisę konsultuotis su internatūros bazės gydytojais ar internatūros 

vadovais; 

20.6. raštu atsisakyti vykdyti internatūros (ciklo) vadovo pavedimus, jeigu neturi 

reikiamos kompetencijos ir kvalifikacijos ir jeigu tai nesusiję su internatūros 

programos vykdymu; 

20.7. įvykdžius internatūros programą, laikyti baigiamąjį internatūros egzaminą. 

20.8. turi ir kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

21. Studento pareigos: 

 

21.1. laikytis Universiteto ar internatūros bazės vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktų; 
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21.2. atliekant internatūrą teikti sveikatos priežiūros paslaugas šios Tvarkos ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka tik įgijus būtinų žinių ir įgūdžių, neviršijant įgytos kompetencijos 

ir kvalifikacijos; 

21.3. gerbti pacientų teises, jų nepažeisti; 

21.4. laikytis medicinos etikos principų; 

21.5. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti medicinos dokumentus; 

21.6. vykdyti internatūros programą; 

 

22. Studentui internatūros vadovo priežiūroje leidžiama dirbti teikiant odontologinę pagalbą 

nenusižengiant Lietuvoje galiojantiems teisės aktams bei Tvarkos nuostatams.  

23. Vilniaus universiteto internatūros studijų tvarka įsigalioja nuo 2019 metų lapkričio 1 d. 

–––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


