STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS
Eil.
Parametrai
Nr.
1. Studijų programos pavadinimas
2. Studijų programos pavadinimas anglų kalba
3. Studijų programos valstybinis kodas
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę
4. standartizuotą švietimo klasifikaciją
(ISCED)
Studijų krypties, krypčių grupės arba
studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai
5.
(jeigu yra), studijų krypčių reglamentai
(jeigu yra)
6. Švietimo sritis
7. Švietimo posritis
8. Programos lygmuo
9. Studijų tipas
10. Studijų pakopa
11. Studijų programos vykdymo kalba (-os)
Suteikiama kvalifikacija (pavadinimas,
12.
kodas)
13. Kvalifikacinių laipsnių požymiai
Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo
14.
blanko pavadinimas ir kodas
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti
15. studijuoti pagal programą, pavadinimas,
valstybinis kodas (jeigu nustatyta)
16. Minimalus išsilavinimas
17. Kiti duomenys
Programos apimtis
Studijų forma
kreditais
18.
210
Nuolatinė
Institucijos, pateikusios registruoti
19. programą, juridinio asmens kodas,
pavadinimas
Institucijų, su kuriomis suderinta
programa, juridinio asmens kodai,
20.
pavadinimai ir suderinimo datos
Institucijų patvirtinusių programą,
21. juridinio asmens kodai, pavadinimai ir
patvirtinimo datos
Institucijų, atlikusių programos ekspertinį
22. vertinimą, juridinio asmens kodai,
pavadinimai ir vertinimo datos
Institucijos, akreditavusios programą,
23.
juridinio asmens kodas, pavadinimas
24. Programos pateikimo savianalizei data

Duomenys
Bendrosios praktikos slauga
General Practice Nursing
6531GX002
6550913
Slauga ir akušerija, Sveikatos mokslai,
Slaugos studijų krypties aprašas
Sveikatos priežiūra
Slauga ir akušerija
Koleginės studijos
Pakopinės studijos
Pirmosios pakopos studijos
Lietuvių, anglų
Sveikatos mokslų profesinis bakalauro laipsnis,
bendrosios praktikos slaugytojas, KVALLAIP00812
Studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
Profesinio bakalauro diplomas, kodas 6632
Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas,
atsižvelgiant į stojančiųjų mokymosi rezultatus,
stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios
mokyklos nustatytus kriterijus.
Priėmimo į
Studijų trukmė (metais)
programą metai
3,5
2001
Juridinių asmenų registro kodas 111968056, Viešoji
įstaiga, Klaipėdos valstybinė kolegija
Juridinių asmenų registro kodas 188603472, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2002-12-02
Juridinių asmenų registro kodas 188603091, Lietuvos
Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija,
2001-11-19, Nr. 1254
Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų
kokybės vertinimo centras, 2016-04-03, Nr. SV5-77
Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų
kokybės vertinimo centras
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Sprendimo dėl programos akreditavimo
data ir numeris, akreditavimo tipas,
25.
akreditavimo terminas (jeigu nustatytas)

26.

27.
28.
29.
30.
31.

Programą vykdančios aukštosios mokyklos
juridinio asmens kodas, pavadinimas
Kitoje teritorijoje esančio (-čių) aukštosios
mokyklos padalinio (-ių) kodas (-ai),
pavadinimas (-ai) (jei padalinys (-iai) yra)
Programos specializacijų pavadinimai
lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu yra)
Programos specializacijos aprašas (jeigu
yra)
Galimybė rinktis gretutinės krypties
studijas (taip/ne)
Programos finansinės grupės kodas
Studijų sistemos sandara

2016-06-29 Nr.SV6-30
Akredituota iki 2022-06-30
Juridinių asmenų registro kodas 111968056, Viešoji
įstaiga, Klaipėdos valstybinė kolegija
Ne

2.2
Pakopinės studijos
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir
komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti
slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių
sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus
amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų,
bendruomenės sveikatos priežiūrą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Integruoja slaugos, socialinių ir kitų mokslų žinias
vykdant moksliniais tyrimais ir praktika grįstą
asmenų, šeimų ir bendruomenių slaugą.
2. Valdo sveikatos priežiūros išteklius ir profesines
žinias užtikrinant kokybišką į asmenį orientuotą
slaugą.
3. Teikia pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą
32. Programos aprašo santrauka lietuvių kalba naudojantis slaugos ir medicinos technologijomis
ūmių būklių, krizių bei traumų atvejais.
4. Teikia pagalbą asmenims, kuriems reikalinga
priežiūra
ir
juos
prižiūrintiems
asmenims
vadovaujantis mokslo pagrįstais metodais ir
technologijomis.
5. Taiko vadovavimo, lyderiavimo įgūdžius
savarankiškai nustatant slaugos poreikius, planuojant,
atliekant ir vertinant slaugą.
6. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir
kitais sveikatos priežiūros specialistais siekiant
stiprinti ir palaikyti asmenų, šeimos, bendruomenės
sveikatą.
7. Demonstruoja kritinį mąstymą ir holistinį požiūrį
mokant asmenis, šeimas ir grupes sveikatos
išsaugojimo ir ligų bei traumų profilaktikos.
8. Pagrindžia asmeninio ir profesinio tobulėjimo visą
gyvenimą vertę plėtojant slaugos praktiką.
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Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos,
seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai
projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų
analizė, simuliacijos, darbas porose, darbų viešas
pristatymas ir gynimas, 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,
kvalifikacinis egzaminas ir baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (108 kreditai): Akademinis ir
profesinis raštingumas, Informacinės sistemos
medicinoje,
Sveikatos
filosofija/Sveikatos
sociologija, Profesinė etika, Anatomija ir fiziologija,
Aplinkos sveikata, Bendroji slauga, Profesinė
užsienio kalba (anglų, vokiečių), Sveikatos
psichologija, Patologija, Klinikinė fizika, chemija ir
genetika, Dietetika, Vaiko sveikatos priežiūra,
Sveikatos ugdymas, Farmakologija, Gerontologija ir
geriatrija, Terapinė slauga, Vaiko slauga, Akušerinė
slauga, Slaugos taikomieji tyrimai ir statistika,
Slaugos vadyba, Bendruomenės slauga, Chirurginė
slauga, Psichikos sveikatos slauga, Būtinoji
medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, Slaugos
taikomojo
tyrimo
dizainas/Kursinis
darbas,
Paliatyvioji slauga/Onkologinė slauga, Sergančiųjų
infekcinėmis ligomis slauga/Sergančiųjų odos ir
venerinėmis ligomis slauga, Fizinė medicina ir
reabilitacija.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (87 kreditai): Bendrosios slaugos praktika,
Terapinės slaugos praktika, Geriatrinės slaugos
praktika, Vaiko slaugos praktika, Akušerinės slaugos
praktika,
Chirurginės
slaugos
praktika,
Bendruomenės slaugos praktika, Psichikos sveikatos
slaugos praktika, Būtinosios medicinos pagalbos ir
intensyviosios slaugos praktika ir Baigiamoji
praktika ir Kvalifikacinis egzaminas.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
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33.

Programos aprašymo santrauka anglų
kalba (Summary of Profile of a Study
Program)

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Bendrosios praktikos slaugos programa pasižymi
teorinių ir praktinių studijų integracija. Praktinių
studijų metu, slaugos procedūrų simuliacijos sudaro
galimybes sukurti įvairias klinikines situacijas
studentui
saugioje
aplinkoje,
naudojant
daugiafunkcinius manekenus ir muliažus. Praktinės
studijos vyksta mažose grupėse, galimybė įgyti
praktinius įgūdžius ne tik simuliacinėse klinikinėse
laboratorijose, bet ir realiose darbo vietose: įvairių
profilių ligoninėse, sveikatos priežiūros centruose,
bendruomenėse ir pacientų namų aplinkoje. 50
procentų studijų skiriama praktiniam mokymui.
Studijų
programa
pasižymi
tarptautiškumu,
glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais su užsienio
partneriais. Pagal tarptautines studentų mainų
programas studentai gali išvykti į užsienio aukštąsias
mokyklas tęsti studijas bei atlikti praktiką, įgyti
tarptautinės darbo patirties.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas įgyja teisę teikti bendrosios slaugos
praktikos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas savarankiškai arba kartu su
kitais sveikatos priežiūros specialistais įstaigose,
atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų,
neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos
magistrantūros studijas aukštosios mokyklos
nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir
atnaujinimo datos: 2020-02-11
General Description:
Objective(s) of a study program:
Train a specialist who would be able to work
individually and in a team; have excellent practical
skills for providing nursing service in healthcare
institutions of first, second and tertiary levels,
which carry out healthcare for people of various age
groups, handicapped, families and community.
Learning outcomes:
Graduates:
1. Integrates nursing knowledge, social and other
sciences for personal, family and community
nursing, based on scientific research and practice.
2. Manages healthcare resources and professional
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knowledge while ensuring quality, personal
oriented nursing.
3. Provides first aid and emergency medical care
using nursing and medical technology in case of
acute illness, crisis and trauma cases.
4. Provides assistance to individuals who are in
need of care and to their care-givers in accordance
with science-based methods and technologies.
5. Applies management and leadership skills to
determine nursing needs independently, while
planning, executing and assessing nursing
6. Fully communicates and effectively cooperates
with colleagues and other health care professionals
in order to strengthen and maintain health of
individuals, families and communities.
7. Uses critical thinking and holistic approach to
teach individuals, families and groups about
preservation of their health as well as disease and
trauma prevention.
8. Justifies the value of personal and professional
life-long development by developing nursing
practice.
Activities of teaching and learning:
The study program is oriented to the development
of generic and special competences, and creativity:
lectures, seminars, discussions, individual and
group projects, workshops, case studies, public
presentation and defense of projects, mind-maps,
problem-solving, writing scientific articles,
information search and systematizing, etc.
Methods of student 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, qualifying exams and final projects.
Framework:
Study subjects (modules), practical training:
Study Subjects (108 credits): Academic and
Professional Literacy, Information Systems in
Medicine, Health Philosophy/Health Sociology,
Professional Ethics, Anatomy and Physiology,
Environmental
Health,
General
Nursing,
Professional Foreign Language (English, German),
Health Psychology Pathology, Clinical Physics,
Chemistry and Genetics, Dietetics, Child Health
Care,
Health
Education,
Pharmacology,
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Gerontology and Geriatric Nursing, Medical
Nursing, Child Nursing, Obstetric Nursing, Applied
Research and Statistic, Nursing Management,
Nursing, Community Nursing, Surgical Nursing, ,
Mental Health Nursing, Emergency and Intensive
Care, Nursing in Applied Research Design
/Coursework, Diseases Nursing/Skin and Venereal
Palliative Care/Oncological Care, Infections
Diseases Nursing/Skin and Venereal Diseases
Nursing, Physical Medicine and Rehabilitation.
Optional Subjects (6 credits).
Practices (87 credits): General Nursing Practice,
Medical Nursing Practice, Geriatric Nursing
Practice, Child Nursing Practice, Obstetric Nursing
Practice, Surgical Nursing Practice, Community
Nursing Practice, Mental Health Nursing Practice,
Emergency and Intensive Care Practice, Final
Practice/Qualification exam.
Graduation Paper (9 credits).
Specializations:
Optional courses:
It is possible:
- to select optional subjects;
- to select alternative subjects.
Distinctive features of a study programme:
General Practice Nursing Program is characterized
by the integration of theoretical and practical
studies. During practical studies, real situations are
simulated, which imitate patients and their care in a
hospital environment, i.e. real medical environment.
The simulation of care procedures enables to create
various clinical situations in a student safe
environment without any harm to the patient.
Artificial patients and body parts, such as
mannequins are used. Practical studies are carried
out in small groups with a possibility to acquire
practical skills not only in clinical simulation
laboratories but also in real working environments:
hospitals of various profiles, healthcare centres,
communities and patient home environment. 50 %
of studies is devoted to practical training. Students
have a possibility to finish part of the studies
abroad. Study programme is distinct for
internationality and close cooperation relations with
foreign partners.
Access to professional activity or further study:
Access to professional activity:
The graduate is granted with a right to work
independently or in the healthcare institutions of
various healthcare levels that provide healthcare
services for people of various age groups, disabled,
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Priėmimo studijuoti į atitinkamą
programą metai:
34.

2020

families and community.
Access to further study:
Access to the second cycle studies upon meeting
requirements set by the accepting higher education
institution.
Kiekvienais metais planuojamų priimti studijuoti
asmenų skaičius aukštojoje mokykloje, aukštosios
mokyklos pavadinimas, juridinio asmens kodas:
96,
Klaipėdos valstybinė kolegija,
Juridinio asmens kodas 111968056

Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė: Slaugos ir socialinės gerovės katedros
vedėja dr. Akvilė Virbalienė
Duomenų parengimo ar atnaujinimo data: 2020-02-11
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