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MANUALINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO TESTO NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja stojančiųjų į Kauno kolegijos dantų technologijos studijų
programą manualinių gebėjimų patikrinimo testo organizavimą, vykdymą, vertinimą ir yra
tvirtinami direktoriaus įsakymu.
2. Manualinių gebėjimų testo (toliau – testo) tikslas - patikrinti ir įvertinti stojančiųjų į dantų
technologijos studijų programą manualinius gebėjimus atliekant nurodytas užduotis.
3. Testo administravimo ir vertinimo komisijos sudaromos ir tvirtinamos direktoriaus
įsakymu:
3.1

Testo vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Vienas iš komisijos narių

skiriamas vertinimo komisijos pirmininku.
3.2

Administravimo komisiją sudaro ne mažiau, kaip 5 nariai. Vienas iš komisijos narių

skiriamas administravimo komisijos pirmininku, kiti nariai paskiriami testo eigos stebėtojais.
3.3

Administravimo komisija pirmininko paskirtas administravimo komisijos narys testo

metu pildo testo eigos protokolą.
II. TESTO VYKDYMO EIGA
4. Testas vykdomas 2019 metų birželio 26 d. Kauno kolegijos Medicinos fakultete,
K.Petrausko g. 15.
5. Stojantieji, pateikę prašymus LAMA BPO informacinėje sistemoje į dantų technologijos
studijų programą atvyksta į testo laikymo vietą likus ne mažiau, kaip 30 min. iki jiems paskirto
laiko (laikas nurodytas stojančiojo prašyme LAMA BPO informacinėje sistemoje).
6. Stojantiesiems į dantų technologijos studijų programą nustatytas 40,00 Eur mokestis už
testo metu naudojamas medžiagas, administravimą ir atliktų užduočių vertinimą.
7. Nuo testo laikymo mokesčio atleidžiami stojantieji, lankę manualinių gebėjimų
parengiamuosius kursus 2019 metais, taip pat asmenys, netekę abiejų tėvų arba globėjų, vaikų
globos namų auklėtiniai, gimę 1994 metais ir jaunesni.
8. Stojantieji, prieš įeidami į testo laikymo patalpą, administravimo komisijos nariui pateikia
asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir sumokėto 40 Eur mokesčio įrodymą arba dokumentus,
atleidžiančius nuo mokesčio mokėjimo.
9. Testo metu naudojama:
9.1

stojančiojo apranga — medicininis chalatas;

9.2

instrumentai: kramponinės replės ir gipso drožimui skirtas peilis;

9.3

medžiagos: gipso ruošiniai (kaladėles), ant kurių yra vieno iš administravimo komisijos

narių parašas, parašytas cheminiu pieštuku ir užvaškuoti karštu vašku; ortodontinė viela.
10.

Stojantieji į testo laikymą gali atsinešti savo instrumentus. Neturintiems savo

instrumentų testo laikymui, bus suteikta galimybė pasinaudoti Kauno kolegijoje esančiais
instrumentais (žr. 9.2).
11.

Testą sudaro 2 užduotys: danties vainiko su šaknies dalimi drožimas ir figūros iš vielos

išlenkimas:
11.1 Pagal pateiktą danties modelį stojantysis išdrožia tikslią, sumažintą danties vainiko
kopiją iki danties kaklelio linijos. Stojantysis drožia tik gipso drožimui skirtu peiliu,
nenaudodamas jokių kitų apdailos priemonių. Danties modelio vainiko parametrai matuojami
vizualiai be papildomų matavimo priemonių.
11.2 Jei drožiant gipso kaladėlėje atsiveria tuštuma, kuri trukdo tolesniam darbui, stojantysis
apie tai praneša testo administravimo komisijai. Testo administravimo komisijai įvertinus
gipso kaladėlės kokybę, stojančiajam gali būti duota nauja gipso kaladėlė arba nedidelės
tuštumos užtaisomos gipso mišiniu. Pažeidęs drožimo metu užvaškuotąją kaladėlės dalį arba
nukritus vaško plėvelei, stojantysis praneša apie tai administravimo komisijai. Komisijai
nustačius parašo autentiškumą, kaladėlę su parašu dar kartą užvaškuojama.
11.3 Pagal pateiktą vielos figūros brėžinį stojantysis išlanksto vielos figūrą.
11.4 Vielos figūra lenkiama kramponinėmis replėmis. Lankstymo metu sugadinus gautą
vielos ruošinį, stojančiajam duodamas naujas vielos ruošinys (tik vieną kartą). Figūros
matavimui naudojamas languotas popierius (5 mm langeliais). Stojančiajam duodami du
vienodo dydžio languoti lapai; vienas švarraščiui, kitas — juodraščiui. Pagal užduotyje
pateiktus duomenis, stojantysis švarraščio lapo centre perbraižo pateiktame brėžinyje figūros
formą. Iš vielos išlenktos figūros ir piešinio kontūrai turi sutapti.
11.5 Vielos figūros apskritimai, pusapskritimiai ir kitos geometrinės figūros turi būti
taisyklingos formos. Ant pateikto egzamino komisijai popieriaus lapo (švarraščio) neturi būti
jokių papildomų žymų, stojančiojo identifikavimo duomenų.
12.

Manualiniu gebėjimų testui skiriamos 2 valandos: 90 min. danties vainiko su šaknies

dalimi drožimui ir 30 min. figūros iš vielos lenkimui.
13.

Kiekvieno stojančiojo atlikti darbai (danties vainiko drožinys ir vielos figūra bei figūros

brėžinio švarraščio lapas) įdedami į voką. Ant voko yra užklijuojamas darbo kodavimo lapelis.
14.

Atliktus ir užkoduotus darbus kiekvienas komisijos narys vertina atskirai, vertinimus

įrašydamas į jam pateiktą žiniaraštį. Galutiniam stojančiojo darbų įvertinimui yra išvedamas visų
vertintojų balų aritmetinis vidurkis ir rezultatas įrašomas į žiniaraštį (forma KV) tik su testą
laikiusiųjų kodais. Žiniaraštį pasirašo visi vertintojai ir administravimo komisijos pirmininkas.

15.

Testo metu stojantysis gali būti išleidžiamas iš auditorijos trumpai pertraukai tik leidus

administravimo komisijai. Darbai paliekami darbo vietoje. Pertraukos laikas įskaičiuojamas į bendrą
testo laikymo laiką. Testo eigos protokole fiksuojamas stojančiojo pertraukos faktas. Stojančiajam
nutraukus testo laikymą savo valia arba administravimo komisijos nariui fiksavus grubius testo
laikymo taisyklių pažeidimus (pašalinių priemonių naudojimas, tyčinis trukdymas kitiems
stojantiesiems bei agresyvus elgesys), faktas fiksuojamas testo eigos protokole ir tokio stojančiojo
darbai yra vertinami neigiamai.
III. UŽDUOČIŲ KODAVIMAS
16.

Kodavimo tikslas yra objektyviai įvertinti darbą neidentifikuojant stojančiojo.

17.

Stojantysis, atlikęs abi užduotis, pateikia darbus administravimo komisijos nariui ir

užpildo administravimo komisijos nario duotą sulankstytą kodavimo lapelį.
18.

Kodavimo lapelis sulankstytas ir susegtas taip, kad darbo kodas nebūtų matomas

Administravimo komisijos narys pasirašo kodavimo lapelyje (dviejose vietose), nukerpa kodavimo
lapelio šaknelę ir ją įteikia stojančiajam, o likusią kodavimo lapelio dalį stojančiajam matant įdeda į
atliktų darbų voką kartu su atliktais darbais.
19.

Administravimo komisijos narys atliktų užduočių voką su kodo lapeliu, kuris yra

užlenktas taip, kad kodo nesimato, perduoda administravimo komisijos pirmininkui.
20.

Pasibaigus paskirtam testo laikui ir iš testo laikymo patalpos išėjus visiems

stojantiesiems, administravimo komisijos pirmininkas, iš voko išima atliktas užduotis ir dar
sulankstytą kodavimo lapelį. Pirmininkas kodavimo lapelį išskleidžia ir įrašo lapelyje esantį kodą
prie stojančiojo vardo ir pavardės į galutinį vertinimo žiniaraštį (forma GV). Kodavimo lapelio dalį
su stojančiojo vardu ir pavarde nukerpa pagal kirpimo liniją, o likusią dalį, kurioje yra du kartus
parašytas tas pats kodas perkerpa į dvi dalis pagal kirpimo linijas. Kodo lapelio dalis su virvute
prikabinama prie išlankstytos vielutės, kita priklijuojama ant voko, į kurį įdėti atlikti darbai.
21.

Ant išdrožto danties vainiko drožinio cheminiu pieštuku užrašomas suteiktas kodas.

22.

Nukirptos visų kodavimo lapelių dalys su stojančiųjų identifikavimo duomenimis ir

kodu, bei galutinio vertinimo žiniaraštis su prie stojančiojo vardo ir pavardės įrašytu kodu įdedami į
atskirą voką, kuris užklijuojamas ir saugomas iki galutinio užduočių įvertinimo.
23.

Vertinimui pateikiami vokai su testą laikiusiųjų stojančiųjų užkoduotais darbais.
IV. UŽDUOČIŲ VERTINIMAS

24.

Atlikti darbai vertinami dešimties balų sistemoje nuo 1 iki 10 balų. Vertinant stojančiojo

danties vainiko drožinį, atsižvelgiama į danties vainiko tikslią sumažintą kopiją, lyginant ją su
užduotyje pateiktu danties modeliu ir vielos išlankstymą pagal pateiktą brėžinį.

25.

Užduotys vertinamos teigiamai, kai visi arba daugiau, nei pusė komisijos narių

vertinimo komisijos nariai kiekvieną iš atliktų užduočių įvertina ne mažiau, kaip 6 balais.
26.

Teigiamais balais (skalė nuo 6 iki 10) yra įvertinama danties vainiko su šaknies dalimi

drožimas gipsinėje kaladėlėje kai danties vainiko drožinyje:
26.1 tikslios danties proporcijos;
26.2 tiksli danties ekvatorių vieta;
26.3 tinkamai perteikta bendra danties geometrinė forma ir atskirų paviršių geometrinė
forma, vainiko ašis;
26.4 tikslūs kampų, įlinkimų požymiai;
26.5 išlaikyta danties struktūra: gumburų skaičius ir jų pozicija vienas kito atžvilgiu, kiti
struktūriniai elementai, ir jų transformacija, tiksliai perteiktos paviršių kontūrinės linijos (1-as,
II —as planas), centriniai ir periferiniai gumburų nuolydžiai;
26.6 dantų konvergencija link kaklelio, link kramtomojo paviršiaus ar kandamojo krašto;
26.7 įdubimų gylis, vagų gylis, jų padėtis, kryptis, išraiškingumas;
26.8 tiksliai perteiktas dantų paviršiaus reljefas;
26.9 darbas atliktas švariai ir tvarkingai.
27.

Teigiamais balais (skalė nuo 6 iki 10) yra įvertinama išlenkta vielos figūra kai:

27.1 išlenkta vielos figūra sutampa su piešinio kontūru;
27.2 geometrinės figūros taisyklingos;
27.3 vielos figūra visomis savo dalimis liečia lygų stalo paviršių, bei tarp vielos galų likęs
mažiausiai įmanomas tarpas.
28.

Testas vertinamas neigiamai, jei:

28.1 nors viena iš dviejų užduočių įvertinama neigiamai;
28.2 jei išdrožtas ne tos žandikaulio pusės danties vainikas, koks buvo pateiktas testo
vykdymo metu danties modelis;
28.3 jei išlenkta vielinė figūra neatitinka nubraižytos schemos;
28.4 jei neatlikta ir vertinimo komisijai nepateikta nors viena užduotis;
28.5 asmenys, kurių veiksmai aprašyti 16 šių nuostatų punkte.
V. GALUTINIS TESTO ĮVERTINIMAS
29.

Galutinis manualinių gebėjimų testas vertinimas teigiamai - „įskaityta“ arba neigiamai -

„neįskaityta“.
30.

Teigiamas įvertinimas (vertinimo kodas 980 pagal LAMA BPO užduočių vertinimo

kodavimą) iš žiniaraščio su kodais (forma KV) visiems, kurie gavo 6 arba aukštesnį balą, įrašomas į
galutinį žiniaraštį (forma GV). Žiniaraščius pasirašo vertintojai ir administravimo komisijos
pirmininkas.

31.

Neigiamas įvertinimas (kodas 990 pagal LAMA BPO užduočių vertinimo kodavimą)

įrašomas, jei atlikta užduotis įvertinta žemesniu nei 6 balais arba 29 punkte nurodytais atvejais.
32.

Neatvykusiems į testo laikymą galutiniame žiniaraštyje (forma GV) įrašomas kodas 910

pagal LAMA BPO užduočių vertinimo kodavimą.
33.

Vertinimo rezultatai stojantiesiems skelbiami LAMA BPO informacinėje sistemoje ne

vėliau, kaip iki 2019 metų liepos 8 dienos.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34.

Stojantieji supažindinami su testo laikymo tvarka prieš pateikiant testo užduotis.

35.

Nuostatai gali būti keičiami direktoriaus įsakymu, bet ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki

testo laikymo datos.
36.

Stojantieji, išlaikę manualinių gebėjimų testą Kauno kolegijoje įvertintas teigiamai, įgyja

teisę dalyvauti stojančiųjų konkurse studijuoti dantų technologijos studijų programą Kauno
kolegijoje.
37.

Atlikti stojančiųjų testo darbai saugomi vienerius kalendorinius metus.

38.

Apeliaciją galima pateikti per 24 val. po rezultatų paskelbimo testo administravimo

komisijos pirmininkui tik dėl testo laikymo procedūrų numatytų šiuose nuostatuose pažeidimo.
Apeliacijos išnagrinėjamos ir rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
apeliacijos gavimo dienos. Pavėluotai įteiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
39.

Apeliacija dėl darbų vertinimo rezultatų neteikiama.

