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STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS 
 

Eil.

Nr. 
Parametrai Duomenys 

1. Studijų programos pavadinimas Kineziterapija  

2. Studijų programos pavadinimas anglų kalba Physiotherapy 

3. Studijų programos valstybinis kodas  6531GX006 

4. 

Studijų programos kodas pagal Tarptautinę 

standartizuotą švietimo klasifikaciją 

(ISCED) 

6550915 

5. 

Studijų krypties, krypčių grupės arba 

studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai 

(jeigu yra), studijų krypčių reglamentai 

(jeigu yra)  

Reabilitacija, Sveikatos mokslai,  

Reabilitacijos studijų krypties aprašas 

6. Švietimo sritis Sveikatos priežiūra 

7. Švietimo posritis Terapija ir reabilitacija 

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, 

kineziterapeutas, 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 2001  

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,       2001-

08-31, Nr.1254  

22. 

Institucijų, atlikusių programos ekspertinį 

vertinimą, juridinio asmens kodai, 

pavadinimai ir vertinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų 

kokybės vertinimo centras, 2015-12-30  

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) 

SKVC Direktoriaus įsakymas „Dėl vykdomų studijų 

programų akreditavimo“ 2019-06-05, Nr. SV6-15;  

akredituota iki 2020-08-31 

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  aukštos kvalifikacijos kineziterapijos 

specialistus, gebančius  savarankiškai arba 

reabilitacijos specialistų komandoje teikti asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas skirtingo amžiaus 

klientams  apimant funkcinės ir fizinės būklės 

ištyrimą, gydymą judesiu ir fizikiniais veiksniais, 

prevenciją bei sveikos gyvensenos propagavimą. 

Studijų rezultatai: 

Programos absolventas: 

1. Atlieka asmens kineziterapinį ištyrimą, kaupia ir 

kritiškai vertina su paciento poreikiais susijusią 

informaciją.  

2. Parengia kineziterapijos programą, pagrįsta 

kineziterapine diagnoze.  

3. Atlieka kineziterapijos procedūras ir pratybas 

atsižvelgdamas  į etinį, deontologinį bei teisinį 

kontekstą. 

4. Vertina kineziterapijos  procedūrų   poveikį,   atlieka   

pakeitimus   ir        nutraukia procedūras, jei to 

reikalauja paciento būklė.  

5. Bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros  

specialistais ir kitais su gydymo procesu susijusiais 

asmenimis, sprendžiant sveikatos problemas. 

6. Atlieka tyrimus profesinėje veikloje, remiasi 

mokslo ir praktikos įrodymais grįsta kineziterapija. 

7. Geba taikyti lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžius 

planuojant ir teikiant kokybiškas kineziterapijos 

paslaugas. 

 

 

 

 

 

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, darbų viešas pristatymas ir gynimas, 
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 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 (109 kreditai): Profesinė užsienio 

kalba, Sveikatos psichologija, Profesinė etika ir 

bioetika, Kineziterapijos paslaugų administravimas, 

Pirmoji medicinos pagalba ir farmakologija, 

Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika, 

Anatomija ir fiziologija, Mokslas apie judesius, 

Patologinė anatomija ir fiziologija, Reabilitacijos 

pagrindai, Masažas, Fizioterapija, Bendroji 

kineziterapija ir funkcinė diagnostika, Sveikatos 

edukologija, Ergonomika ir prevencinė kineziterapija, 

Kineziterapijos metodikos, Vidaus ligos ir 

kineziterapija, Nėščiųjų ir sergančiųjų 

ginekologinėmis ligomis kineziterapija, Sergančiųjų 

chirurginėmis, traumatologinėmis ir ortopedinėmis 

ligomis kineziterapija, Kineziterapija vaikams, Nervų 

ligos ir kineziterapija, Sporto kineziterapija 

/Teipavimo technikų pagrindai. 

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai). 

Praktikos (56 kreditai): Pažintinė kineziterapijos 

praktika, Vidaus ligų kineziterapijos praktika, 

Chirurginės, traumatologinės ir ortopedinės 

kineziterapijos praktika, Pediatrinės kineziterapijos 

praktika, Neurologinė kineziterapijos praktika, 

Baigiamoji kineziterapijos praktika. 

Baigiamasis darbas (9 kreditai). 

Specializacijos: 

- 

Studento pasirinkimai: 

Galima rinktis: 

- laisvai pasirenkamus studijų dalykus. 

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Studijų programa yra unikali, orientuota į praktinių 

gebėjimų ugdymą bei gebėjimų organizuoti ir vykdyti 

privačią veiklą ugdymą. Pajūrio regione gausu 

sveikatingumo ir sveikatinimo įstaigų, kuriose 

studentai atlieka praktikas ir po studijų įsidarbina. 
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Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

Profesinės veiklos galimybės: 

Absolventai gali dirbti įstaigose, turinčiose galiojančią  

asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti 

kineziterapijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, socialinės reabilitacijos ir 

abilitacijos, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir 

slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose 

bei klubuose, ortopedijos gaminių ir techninių 

priemonių pritaikymo įstaigose bei verstis privačia 

praktika. 

Tolesnių studijų galimybės: 

Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos 

magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta 

tvarka. 

 Programos aprašymo santraukos parengimo ir 

atnaujinimo datos: 2022-01-26 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos aprašymo santrauka anglų 

kalba (Summary of Profile of a Study 

Programme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Description: 

Objective(s) of a study programme: 

To train highly qualified physiotherapy specialists 

who are able to provide personal health care services 

to clients of different age independently or in a team 

of rehabilitation specialists, including functional and 

physical examination, treatment by movement and 

physical factors, prevention and promotion of 

healthy lifestyle. 

Learning outcomes: 

1. Performs a person’s physiotherapy examination, 

collects and critically evaluates patient-related 

information 

2. Prepares a physiotherapy program based on a 

physiotherapy diagnosis 

3. Performs physiotherapy procedures and exercises 

based on ethical, deontological and legal context 

4. Evaluates the effects of physiotherapy procedures, 

makes changes and terminates procedures if the 

patient’s condition so requires 

5. Collaborates with personal health care 

professionals and other individuals involved in the 

treatment process while solving health problems. 

6. Carries out research in professional activities 

based on evidence-based science and practice-based 

physiotherapy 

7. Able to apply leadership and management skills in 

planning and providing quality physiotherapy 

services 

Activities of teaching and learning: 

(Physiotherapy study programme) is oriented to the 

development of generic and specialist competences 
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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  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 (109 Credits): Professional foreign 

language, Health psychology, Professional Ethics 

and Bioethics, Administration of physiotherapy 

services, Emergency aid and pharmacology, Applied 

research methodology and statistics, Anatomy and 

physiology, Movement science, Pathological 

anatomy and physiology, Rehabilitation basics, 

Massage, Physical agents in Physiotherapy, General 

physiotherapy and Functional Diagnostics, Health 

Educology, Ergonomics and Preventive 

Physiotherapy, Physiotherapy Techniques, 

Physiotherapy in Internal  Diseases, Physiotherapy 

in Obstetrics and Gynecology, Physiotherapy in 

Surgery,  Orthopaedics and Traumatology, Sports 

physiotherapy/Basics of tapping technique, 

Physiotherapy in Pediatrics, Physiotherapy in 

Neurology. 

Optional subjects (6 Credits). 

Practices (56 Credits): Cognitive Internship in 

Physiotherapy, Internship in Internal diseases, 

Physiotherapy Internship in Traumatology, Surgery 

and Orthopaedics, Physiotherapy Internship in 

Pediatrics, Physiotherapy Internship in Neurology, 

Final Internship in Physiotherapy. 

Graduation Paper (9 credits). 

Specializations: 

- 

Optional courses: 

It is possible:  

- to select optional subjects. 

Distinctive features of a study programme: 

The study program is unique, focused on the 

development of practical skills and the ability to 
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 organize and conduct private activities. The seaside 

region has a lot of medical and wellness facilities 

where the students practice and after study get the 

work. 

Access to professional activity or further study: 

Access to professional activity: 

Graduates may work in institutions with a valid 

personal healthcare license to provide physiotherapy 

services and / or other personal health care services, 

social rehabilitation and rehabilitation, education and 

training institutions, care and nursing facilities, 

health and fitness centers and clubs, orthopedic 

products and technical equipment admission to 

institutions and private practice. 

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 80, 

Klaipėdos valstybinė kolegija, 

Juridinio asmens kodas 111968056 
 

 

Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija 

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė:  

Kineziterapijos ir Grožio terapijos katedros vedėja Monika Pocienė, Kineziterapijos studijų 

programos kuratorė Lina Levickienė.  

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data: 2022-01-26 


