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6121GX008  

Sveikatos mokslai  

Reabilitacija 

4 metai 

240 kreditų 

Nuolatinė 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/ profesinė 

kvalifikacija 

Sveikatos mokslų bakalauras, kineziterapeuto profesinė kvalifikacija 

Pakopa Pirmosios pakopos studijos 

Priėmimo reikalavimai Konkurse gali dalyvauti visi stojantieji, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip 

vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. 

Studijų programos ypatumai (anotacija) Kineziterapijos studijos remiasi ne tik mokslo, praktikos, studijų ir etikos vienybe, bet yra 

grindžiamos ir akademine bei kūrybine saviraiška, skatinančia darnios asmenybės ugdymą, 

reabilitacijos specialistų ugdymu ir rengimu. Šias studijas baigęs asmuo galės teikti kokybiškas 

paslaugas, gebės maksimaliai atkurti sutrikusias pacientų funkcijas. Studijų programos 

Kineziterapija tikslas – rengti universitetinį išsilavinimą turinčius kineziterapeutus, mokančius 

panaudoti naujausias mokslo žinias ir, atlikus kritinę analizę, savarankiškai jas taikyti 

profilaktikos ir gydymo bei reabilitacijos tikslais visose sveikatos priežiūros, švietimo, 

sveikatos stiprinimo įstaigose, bei nuolat tobulinti kineziterapeuto profesinius įgūdžius. 



Profesinės karjeros galimybės Studijų programų turinys suteikia studentams bendrąjį universitetinį išsilavinimą ir reikalingas 

profesines žinias, gebėjimus ir įgūdžius sėkmingai profesinei karjerai pradėti. Asmuo, baigęs 

kineziterapijos studijų programą ir įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją žinos įvairių ligų ir 

traumų gydymo ir profilaktikos principus; ligų ir traumų sukeltus funkcinės būklės sutrikimus, 

priemones ir metodus jiems mažinti, koreguoti ir kompensuoti. Mokės ištirti ir įvertinti įvairaus 

amžiaus žmonių funkcinę būklę, nustatyti kineziterapijos poreikį ir kineziterapinę diagnozę, 

sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą, bei vertinti jos efektyvumą. Gebės parinkti 

kineziterapijos metodus ir priemones, juos kūrybiškai taikyti, bei koreguoti atsižvelgiant į 

pažeidimą ir asmens funkcinės būklės kaitą. Mokės bendrauti ir bendradarbiauti su asmeniu, 

kuriam taikoma kineziterapija, jo šeimos nariais, dirbti komandoje sprendžiant profesinius 

klausimus. 

Studentų mainų galimybės Studentams sudaromos galimybės dalį studijų laikotarpio praleisti kitoje aukštojoje mokykloje, 

naudojantis Erasmus+ studijų mainų programa, kuri remia akademinius studentų mainus 

stažuotėms ir studijoms.  

Tolesnių studijų galimybės Pirmosios pakopos programos Kineziterapija studijas baigusieji gali tęsti studijas antrosios 

pakopos studijose. LSMU Slaugos fakultetas siūlo antrosios pakopos programą „Sveikatinimas 

ir reabilitacija“. Sėkmingai baigus antrosios pakopos studijas, toliau studijas galima tęsti 

trečiojoje pakopoje - doktorantūros studijose.   

Studijų rezultatų vertinimas Visų dalykų studijų rezultatai vertinami pažymiu, gautu išlaikius egzaminą arba apgynus 

studento savarankišką darbą (projektą). Studijų rezultatai gali būti vertinami pagal šiuos 

vertinimo tipus t.y., diagnostinį, formuojamąjį arba sumuojamąjį. Galutiniame vertinime 

taikomas sumuojamasis vertinimas. „Kineziterapijos“ programos studijos baigiamos ir 

praktikiniu klinikiniu egzaminu Objektyvizuotu Struktūrizuotu Klinikiniu Egzaminu (OSKE) 

bei parašius ir apgynus baigiamąjį darbą.  

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai 

Pirmininkė:  

Dr. Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė, Sporto medicinos klinika 

Nariai: 

Prof. Kristina Berškienė, Sporto medicinos klinika  

Doc. Dr. Vilma Tamulionytė, Sporto medicinos klinika 

Doc. Dr. Gražina Krutulytė, Reabilitacijos klinika 

Dr. Rasa Šakalienė, Reabilitacijos klinika 

Asist. Laura Rutkauskienė, Reabilitacijos klinika 



 

 

Matas Šikšnius (Studentų atstovybės deleguotas studentas) 

Rokas Navickas (socialinis partneris - SPA Vilnius Generalinis directorius) 

Romantė Aleknavičienė (Palangos Reabilitacijos ligoninės Generalinė direktorė) 


