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Veido ir žandikaulių srities ligų rentgenologinė 
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7 (186 val.) Odontologijos institutas 

(prof. dr. A. Tamošiūnas) 

Sąkandžio anomalojų ortodontinė korekcija        9 (240 val.)  Odontologijos institutas 

(doc. dr. Laura Linkevičienė)  

Regeneracinių technologijų taikymas 
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8 (212 val.) Odontologijos institutas 
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(prof. habil. dr. K. Vitkus) 
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(dr. E. Preikšaitienė) 
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