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STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS 
 

Eil.

Nr. 
Parametrai Duomenys 

1. Studijų programos pavadinimas Grožio terapija 

2. Studijų programos pavadinimas anglų kalba Beauty Therapy 

3. Studijų programos valstybinis kodas  6531GX007 

4. 

Studijų programos kodas pagal Tarptautinę 

standartizuotą švietimo klasifikaciją 

(ISCED) 

6550910 

5. 

Studijų krypties, krypčių grupės arba 

studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai 

(jeigu yra), studijų krypčių reglamentai 

(jeigu yra)  

Kosmetologija, Sveikatos mokslai,  

Studijų krypčių grupės aprašas 

6. Švietimo sritis Sveikatos priežiūra 

7. Švietimo posritis Sveikatos priežiūra 

8. Programos lygmuo Koleginės studijos 

9. Studijų tipas Pakopinės studijos 

10. Studijų pakopa Pirmosios pakopos studijos 

11. Studijų programos vykdymo kalba (-os) Lietuvių 

12. 
Suteikiama kvalifikacija  (pavadinimas, 

kodas) 

Sveikatos mokslų profesinis bakalauro laipsnis, 

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 2003  

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 

- 

21. 

Institucijų patvirtinusių programą, 

juridinio asmens kodai, pavadinimai ir 

patvirtinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 188603091, Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija,      

2003-05-29, Nr. ISAK-762  

22. 

Institucijų, atlikusių programos ekspertinį 

vertinimą, juridinio asmens kodai, 

pavadinimai ir vertinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų 

kokybės vertinimo centras, 2015-02-11, Nr. SV6-5  

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) 

2015-02-11, Nr. SV6-5,  

Akredituota iki 2021-06-30 

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: 

Rengti grožio terapijos specialistus, gebančius teikti 

paslaugas grožio ir sveikatingumo srityje, kritiškai 

vertinti praktinę patirtį profesinėje veikloje ir nuolat 

mokytis kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje 

aplinkoje.  

Studijų rezultatai: 

1. Demonstruoja supratimą apie žmogaus anatomiją 

ir fiziologiją, endogeninių ir egzogeninių veiksnių 

poveikį odos būklei, klientų estetinių poreikių 

vertinimo kriterijus ir metodus. 

2. Profesinėje veikloje taiko darbo saugos, higienos, 

ergonomikos reikalavimų, bei klientų etinių ir 

teisinių interesų apsaugos principus. 

3. Analizuoja kosmetinių medžiagų ir priemonių 

paskirtį ir poveikį atsižvelgiant į kliento poreikius ir 

atliekamos procedūros pobūdį.  

4. Parengia trumpalaikius ir ilgalaikius 

kosmetologinės priežiūros planus pagal kliento 

poreikius numatant artimuosius ir tolimuosius tikslus.  

5. Atlieka kosmetines procedūras parenkant 

kosmetinius gaminius, priemones, medžiagas ir 

įrangą, bei kritiškai vertinant kosmetologinių 

procedūrų kokybę ir veiksmingumą. 

6. Planuoja, organizuoja grožio ir sveikatingumo 

paslaugų veiklą dirbant autonomiškai ir komandoje, 

bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais, bei 

vykdo profesinės patirties sklaidą. 

7. Analizuoja ir apibendrina praktinę patirtį 

profesinėje veikloje, nuolat mokosi kintančioje 

nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkose ir konsultuoja 

klientus grožio ir sveikatingumo srityse. 

8. Geba atlikti empirinius tyrimus, rinkti ir analizuoti 

duomenis, reikalingus profesinės veiklos bei 

problemoms spręsti. 
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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, darbų viešas pristatymas ir gynimas, 

diskusijos, 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 (123 kreditai): Anatomija ir 

fiziologija, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, 

Biochemija, Darbo vietos ergonomika ir higiena, 

Odos histologija, Profesinė ir užsienio kalba (anglų), 

Bendroji ir klinikinė patologija, 

Dermatovenerologija, Kosmetinė chemija, 

Dekoratyvinė kosmetologija, Bendroji kosmetologija, 

Manikiūras ir pedikiūras, Kosmetinės veido 

priežiūros pagrindai, Plaukų šalinimo metodai, 

Profesinė etika ir bendravimo psichologija, 

Medžiagotyra ir kosmetinės priemonės, Aparatinė 

kosmetologija, Farmakologija ir toksikologijos 

pagrindai, Kūno priežiūros procedūros, Sveika 

gyvensena, Pirmoji medicinos pagalba, Kosmetinės 

veido priežiūros procedūros, Grožio paslaugų verslas 

ir administravimas, Verslumo ugdymas ir rinkodara, 

Spa filosofija ir procedūros, Taikomųjų tyrimų 

metodologija, Estetinė ir klinikinė kosmetologija. 

Bendrosios ir dalykinės kompetencijos yra 

integruotos studijų krypties dalykuose ir yra 

ugdomos visame studijų procese.  

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai). 

Praktikos (42 kreditai): Makiažo, manikiūro ir 

pedikiūro praktika, Kosmetinės priežiūros 

konsultanto praktika, Veido ir kūno priežiūros 

procedūrų praktika, Klientų aptarnavimo praktika, 

Baigiamoji grožio terapijos praktika. 

Baigiamasis darbas (9 kreditai). 

Specializacijos: 

- 
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Studento pasirinkimai: 

Galima rinktis: 

- laisvai pasirenkamus studijų dalykus. 

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Studijų procese akademinės žinios integruojamos į 

profesinę veiklą. Grožio terapijos mokymo 

laboratorijose įrengtos simuliacinės darbo vietos, 

atitinkančios realias darbo vietas profesinėje srityje. 

Mokymo bazėse įrengtos patalpos sveikatingumo ir 

SPA / vandens procedūroms.  

Studentai susipažįsta su profesine veikla, grožio 

paslaugų rinka ir pan., organizuojant ekskursijas į 

SPA centrus, kviečiant svečius - grožio industrijos 

atstovus, kurie pasidalina praktine darbo patirtimi.  

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

Profesinės veiklos galimybės: 

Grožio terapijos studijų programos absolventai galės 

dirbti grožio terapeutais/kosmetologais grožio 

paslaugas teikiančiose įmonėse: kosmetikos 

kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo 

centruose, vizažo studijose, Spa centruose, 

sanatorijose ir pan., teikti grožio paslaugas 

nespecializuotose vietose, vykdyti individualią 

veiklą, dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse, 

organizuoti ir vykdyti grožio paslaugų verslą: 

kosmetologinės įrangos ir / ar priemonių reklamą ir 

platinimą; organizuoti ir vykdyti švietėjišką veiklą ir 

kt. 

Tolesnių studijų galimybės: 

Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos 

magistrantūros studijas aukštosios mokyklos 

nustatyta tvarka. 

 Programos aprašymo santraukos parengimo ir 

atnaujinimo datos: 2021-02-22 

33. Programos aprašymo santrauka anglų 

kalba (Summary of Profile of a Study 

Programme) 

General Description: 

Objectives of a study programme: 

To prepare a beauty therapist who is able to provide 

services in the field of beauty and wellness, to 

critically evaluate practical experience in its 

professional activities and to keep learning in a 

changing national and international environment. 

Learning outcomes: 

Will be able:  

1. To demonstrate an understanding of human 

anatomy and physiology, the impact of endogenous 

and exogenous factors on the condition of the skin, 

criteria and methods for evaluating the aesthetic 

needs of clients. 

2. To apply the principles of occupational safety, 

hygiene, ergonomics requirements and 

requirements of protection of the ethical and legal 

interests of clients in professional activities. 
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3. To analyse the purpose and effect of cosmetic 

materials and tools taking into account the client’s 

aesthetic needs and the nature of the procedure 

being performed.  

4. To establish short-term and long-term objectives 

of cosmetic procedures by developing short-term 

and long-term plans for the cosmetic care according 

to the client’s aesthetic needs. 

5. To carry out cosmetic procedures by selecting 

cosmetic products, tools, materials and equipment, 

and to perform a critical evaluation of it‘s quality 

and effectiveness. 

6. To plan, organise beauty and wellness services, 

to work independently and in a team, in 

collaboration with the specialists of other fields, and 

to implement the dissemination of professional 

experience. 

7. To analyse and summarize practical experience 

of professional activities, to keep learning in a 

changing national and international environment 

and to advise the clients on the issues of beauty and 

wellness. 

8. To conduct empirical research, to collect and to 

analyze data needed to solve professional activities 

and problems. 

Activities of teaching and learning: 

(Beauty therapy study programme) is oriented to 

the development of generic and specialist 

competences 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, etc. Studies are completed by 

defending the final thesis. 

Framework: 

Study subjects (modules), practical training: 

Study subjects (123 credits): Anatomy and 

Physiology,Biochemistry, Microbiology and 

Imunology, Workplace Ergonomics and Hygiene, 

Skin histology, Professional and Foreign Language 
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(En.), General and Clinical Pathology, 

Dermatovenerology, Cosmetic Chemistry, 

Decorative Cosmetology, General Cosmetology, 

Manicure and Pedicure, Basics of Cosmetic Face 

Care, Hair Removal Methods, Profession Ethics and 

Communication Psychology, Material Science and 

Cosmetics, Hardware Cosmetology, Pharmacology 

and Basics of Toxicology, Body Treatments, 

Healthy lifestyle, Emergency aid, Cosmetic Facial 

Care Treatment, Beauty services business and 

administration, Entrepreneurship education, Spa 

Philosophy and Treatments, Applied Research 

Methodology, Aesthetic and Clinical Cosmetology. 

Optional subjects (6 credits). 

Practices (42 credits): Practice of Makeup, 

Manicure and Pedicure, Practice of Cosmetic Care 

Consultant, Practice of Facial and Body care 

procedures, Practice of Customer Service, Final 

Practice of Beauty Therapy. 

Graduation Paper (9 credits). 

Specializations: 

- 

Optional courses: 

It is possible:  

- to select optional subjects. 

Distinctive features of a study programme: 

The study process of the Beauty Therapy Study 

Program provides students with the opportunity to: 

- develop an awareness of workplace culture, 

- develop a practical appreciation of their chosen 

profession, 

- develop competencies for professional practice, 

- demonstrate competencies for professional 

practice. 

On the training base are installed simultaneous 

workplaces - the students is submerged in the work 

place related to the discipline or professional 

activity. Training base equipped with facilities for 

wellnes or / and spa (water) treatments. 

During the study process, academic knowledge is 

integrated into professional activity, teaching / 

learning methods are used: research projects, 

workshops, case studies, role plays, work-related 

problem - solving projects, group work, etc. 

In order to introduce students to beauty industry 

market or professional activities excursions to the 

Spa Centers are organized, guest-beauty industry 

representatives are invited to share practical work 

experience. 

Access to professional activity or further study: 

Access to professional activity: 

Graduates of the Beauty Therapy study programme 
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will be able to work as self-employed or employed 

beauty therapists / cosmetologists in beauty services 

companies: beauty salons, parlors, wellness centers, 

spa centers, visage studios, provide beauty services 

in non-specialized areas, etc., work as consultant in 

cosmetic stores, to organize business in the beauty 

field itself: advertising and distribution of 

cosmetics, equipment / devices, organizing 

educational activities, et.  

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: 

2021 60, 

Klaipėdos valstybinė kolegija, 

Juridinio asmens kodas 111968056 
 

 

Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija 

Duomenis rengusio asmenų pareigos, vardai ir pavardės:  

Kineziterapijos ir Grožio terapijos katedros vedėja Monika Pocienė, Grožio terapijos studijų 

programos kuratorė Simona Urbonienė 

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data: 2021-02-22 
 


