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UTENOS KOLEGIJOS KINEZITERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS TOBULINIMO PLANO PAGAL EKSPERTŲ  REKOMENDACIJAS 

PAŽANGOS ATASKAITA 

 

           Kineziterapijos studijų programos (valstybinis kodas 653B31006 ) išorinis vertinimas vyko  2014 m. kovo 14 d.  Studijų programa akredituota 6 

metams iki 2020 m. liepos 1 d. (Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus dėl vykdomų studijų programų akreditavimo  2014 m. rugpjūčio 18 d. 

įsakymu Nr. SV6-43. 

 
Eil. 

Nr.  

Ekspertų rekomendacijos Atlikti arba planuojami 

programos veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1

1. 

Pagrindinėje informacijoje apie programą, taip pat 

visoje studijų programoje vartojamos sąvokos 

turėtų būti suvienodintos. Europoje vartojami  

terminai kineziterapija ir kineziterapeutas. 

Pakoreguoti kineziterapijos 

studijų programoje vartojamus 

terminus: kineziterapija ir 

kineziterapeutas, atsižvelgiant į  

Europos kineziterapeutų 

organizacijos nustatytą 

kineziterapijos terminų apibrėžtį.   

2015-2016 m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos korekcija, atsižvelgiant į išorinio 

vertinimo rekomendacijas (Studijų programos 

pakeitimai patvirtinti Utenos kolegijos Akademinės 

tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimu  Nr. AT-

32) 

2. Programos studijų rezultatai turėtų būti 

konkretesni ir daugiau susiję su kineziterapijos 

profesija bei geriau atspindėti kineziterapeuto 

profesijos savitumą ir kompetencijas. 

Sukonkretinti  kineziterapijos 

programos studijų rezultatus, 

susieti su kineziterapijos 

profesija, remiantis   

Reabilitacijos studijų krypties 

aprašu, patvirtintu LR Švietimo 

ir mokslo ministro 2015 m. 

liepos 23 d. (įsakymas Nr. V-798 

„Dėl Reabilitacijos studijų 

krypties aprašo patvirtinimo“). 

2018 m. vasario - 

kovo mėn. 

 

Pakoreguotas Kineziterapijos studijų programos 

aprašas (programos studijų rezultatai), remiantis 

Reabilitacijos studijų krypties aprašu, patvirtintu 

LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 

d. (įsakymas Nr. V-798 „Dėl Reabilitacijos studijų 

krypties aprašo patvirtinimo“). 

3. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas 

elektroterapijos žinioms ir įgūdžiams įgyti. 

 

Įtraukti į studijų programą  naujų 

alternatyvių dalykų gilesnėms 

kineziterapijos studijoms.  

 

  2015m. birželio 

mėn.  

 

 

Parengtas ir patvirtintas LPD aprašas 

,,Elektrostimuliacijos pritaikymo galimybės 

reabilitacijoje ir sporte“ 



 Kineziterapijos programa turi atitikti Europos 

kineziterapijos ugdymo standartus, kad studentai 

būtų lavinami būti savarankiškais specialistais, 

kurie diagnozuotų būklę, gydytų pagal savo 

kompetencijas ir baigtų gydymą, jei jų manymu 

pažangos pasiekti negalima. 

Atnaujinti studijų programos 

dalykų turinį. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

2015-06 mėn. Pakoreguotas dalykų Bendroji 

Kineziterapija ir funkcinė diagnostika turinio 

tematika.  

2018-2020m.  koreguojama studijų programa, kuri 

bus tvirtinama Kolegijos Akademinės tarybos  

2020m. gegužės/birželio mėn. 

4. Programoje didesnis dėmesys galėtų būti 

skiriamas  privačiai kineziterapijos praktikai. 

Turėtų būti perėjimas nuo sveikatos problemų prie 

žmonių problemų, o ugdymo paradigmoje – 

perėjimas  nuo to, kas pagrįsta biomedicina, prie 

to, kas grindžiama biopsichosocialiniais dalykais.  

Atnaujinti studijų programos 

dalykų ir praktikos turinį. 

  

  2015m.-2016m. . 

 

 

Programos korekcija, atsižvelgiant į išorinio 

vertinimo rekomendacijas (Studijų programos 

pakeitimai patvirtinti Utenos kolegijos Akademinės 

tarybos 

2016 m. gegužės 31 d. sprendimu  Nr. AT-32) 

5. Stiprinti tarptautiškumą.  

Gerinti dėstytojų ir studentų užsienio kalbų 

įgūdžius.   

Motyvuoti, skatinti studentus ir 

dėstytojus vykti į vizitus pagal 

Erasmus mainų programas bei  

tobulinti užsienio kalbos žinias . 

Nuolat 

 

 2016m. Padidintas kontaktinių valandų  skaičius 

profesinės kalbos dalykui (užsienio kalbai). 

 

2015-2019m.m. 14 studentų išvyko į praktiką 

užsienyje pagal Erasmus programą 

2019m. tarptautinių  2 dėstytojų vizitas iš 

Bulgarijos , 1 dėstytojas iš Jordanijos pagal 

Erasmus programą.  

 

2019m. dėstytojų išvykimas į  Talino medicinos 

kolegiją. 

6. Daugiau dėstytojų galėtų dalyvauti tyrimų 

veikloje. 

Tobulinti tiriamosios veiklos 

kompetencijas dalyvaujant 

tarptautiniuose, šalies ir 

kolegijos kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

(seminarai, konferencijos).  

 

Nuolat 

 

Publikuoti 2 straipsniai recenzuojamuose 

periodiniuose leidiniuose ,, Įžvalgos ‘‘, ,, Socialinė 

sveikata‘‘ 

  

 

 

 Nuo 2018m. dėstytojai 

įpareigoti  rengti ir publikuoti 

straipsnius recenzuojamuose 

periodiniuose leidiniuose. 

7. Investuoti į materialinės bazės ir bibliotekos 

išteklių gerinimą.  

Įtraukti reikalingų priemonių  

įsigyjamą į numatomų įsigyti 

prekių, paslaugų viešųjų pirkimų 

planą. 

 

 

Pagal poreikį 

Nuolat  

 

 

2019m. įsigyta 2vnt. elektrostimuliacijos aparatai 

vertė 1000eur.  

Masažo stalai 6vnt.  vertė 1100eur. 

2020m. planuojama įsigyti įrangos už 500eur.  

 



  

 

 

 

2019m.  el. knygų prenumerata 4 egz..  

Įsigytą knygų 10 egz.  
Teikti kolegijos bibliotekai 

poreikį leidinių (knygų, žurnalų) 

užsienio ir lietuvių kalba 

įsigijimui. 

8. 

Organizuoti susitikimus su klinikiniais instruktoriais, 

siekiant suderinti teorinius ir praktinius studijų dalykus.  

Įtraukti į studijų programos 

komiteto sudėtį kineziterapeutus 

praktikus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015m. Peržiūrėta ir atnaujinta  Kineziterapijos 

studijų programos komiteto sudėtis. 

2018m. Peržiūrėta ir atnaujinta  Kineziterapijos 

studijų programos komiteto sudėtis 

2019m .Peržiūrėta ir atnaujinta  Kineziterapijos 

studijų programos komiteto sudėtis 

Studentų profesinės veiklos 

praktikų kokybės gerinimas, 

tobulinant praktikų 

organizavimą bei užtikrinant 

glaudesnį bendradarbiavimą su 

klinikiniais instruktoriais. 

2018-2019 m.m. 

 

 

Dalyvavimas projekte „Studijų praktikų 

organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų 

įgyvendinimas“ (gerapraktika.lt) Nr. 09.3.1-ESFA-

K-731-01-0021 

2017m.  praktikų vadovų institucijose seminaras 

2019m. 05 mėn. mokymai ,, Praktikos mokytojas 

,,Mentorius‘‘ 

9. Įtraukti pasirenkamųjų studijų dalykų, kuriuos 

studijuodami studentai turėtų galimybę plėsti savo 

žinių bazę,  ypač tobulinti užsienio kalbų 

įgūdžius.  

Naujų laisvai pasirenkamų 

dalykų užsienio kalbų įgūdžius 

tobulinti parengimas. 

 

 

 

 

 

 Sudaryta galimybė studentams rinktis iš kolegijos 

numatytų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo: Anglų 

kalba A2; Anglų kalba C1. 

2019-2020 m. Numatoma parengti ir atnaujinti 

naujų alternatyviai pasirenkamų dalykų sąrašą pvz. 

kineziterapija vandenyje., profesinės  užsienio 

kalbos tobulinimas  (anglų, vokiečių, rusų )‘‘. 

Programos tobulinimo planas peržiūrimas kas metai ir atnaujinamas naujais veiksmais per visą programos akreditacijos laikotarpį. 

 

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros vedėja                                                                         Vaida Kerulienė 

 

Medicinos fakulteto dekanė          Danguolė Šakalytė  

 

 

Parengė  

 

Margarita Padlipskienė 

Kineziterapijos studijų programos pirmininkė   


