
KINEZITERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS IŠORINIO VERTINIMO EKSPERTŲ REKOMENDACIJŲ 

IR PROGRAMOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacijos Programos tobulinimo veiksmai Data (terminas) Atsakingi asmenys 

1.  

Kuriant programos tikslus ir studijų rezultatus, 

reikėtų labiau galvoti apie integravimą į Europos 

kineziterapijos aukštųjų mokyklų tinklo (ENPHE) ir 

Pasaulinės kineziterapeutų organizacijos (WCPT) 

apibrėžtą teorinę sandarą (pagal 2012 m. ENPHE 

kvalifikacijų sandaros nuostatas).  

Kuriant tolesnius programos tikslus ir studijų 

rezultatus, reikėtų atsižvelgti į profesinių 

kompetencijų aprašą ir Europoje galiojančius 

minimaliuosius reikalavimus. 

- Patikslinti studijų programos tikslą atsižvelgiant į 

Pasaulinės kineziterapeutų organizacijos 

nustatytą kineziterapijos apibrėžtį. 

- Peržiūrėti ir atnaujinti kineziterapijos studijų 

programos rezultatus atsižvelgiant į 

Reabilitacijos studijų krypties aprašą, patvirtintą 

2015 liepos 23 d. ŠMM. 

Iki 2016-06-01 KTP komitetas. 

2.  

Europos šalyse klinikinė praktika vertinama 

remiantis realia klinikine praktika, atliekama realioje 

aplinkoje. Šiuo metu studijų programos planuotojams 

reikia perskirstyti savarankiškų studijų valandas ir 

dalį jų skirti klinikinėje aplinkoje atliekamai 

klinikinei praktikai. 

- Pertvarkyti studijų plane praktikų valandas. 

Savarankiškas valandas perkelti prie praktinių 

užsiėmimų, o šiuo metu praktiniams 

užsiėmimams skirtas valandas perkelti prie 

savarankiško darbo valandų (praktikai 

vadovaujančiam dėstytojui skirti valandas, kurios 

bus nurodytos prie savarankiško darbo valandų). 

Iki 2016-06-01 KTP komitetas. 

3.  

Praktikos tema Pacientų slauga nedera su programos 

tikslais, ją reikėtų persvarstyti ir suplanuoti taip, kad 

per pagrindinę kineziterapijos praktiką būtų 

palaikoma tarpdisciplininė veikla. 

- Pervardinti praktiką į ,,Įvadas į kineziterapiją“ ir 

atnaujinti dalyko (praktikos)  turinį, derantį su 

studijų programos rezultatais. 

Iki 2016-06-01 KTP komitetas. 

4.  

Pagrindinis elementas turėtų būti įrodymais pagrįsta 

kineziterapija, į dalykų turinį reikėtų geriau diegti 

kritinį geriausiųjų įrodymų vertinimą. Studentams 

turi būti suteikiama galimybė sistemiškai susipažinti 

su beveik nebetaikomais, tobulinamais ir naujais 

kineziterapijos metodais bei klinikine praktika. 

- Peržiūrėti ir atnaujinti studijų programos dalykų 

turinį. 

- Į klinikinių dalykų turinį integruoti kritinį 

geriausiųjų įrodymų vertinimą. 

Iki 2016-06-01 

KTP komitetas. 

KTP studijų programoje 

dėstantys dėstytojai. 

5.  
Kad programa būtų toliau rutuliojama holistinės 

reabilitacijos link, svarbu įdarbinti kuo daugiau 

kineziterapeuto išsilavinimą turinčių dėstytojų.  

- Esant poreikiui ieškoti kineziterapeutų, turinčių 

magistro laipsnį, dėstyti studijų krypties dalykus.  
Nuolat 

KTP komitetas. 

BMK vedėja. 

Personalo skyrius. 



6.  

Studijų programos dėstytojai privalo mokytis anglų 

kalbos – tai padidintų jų galimybes dalyvauti su 

kineziterapija susijusiose tarptautinėse konferencijose 

ir dėstytojų mainuose. Akivaizdu, kad dėstytojus 

reikia labiau motyvuoti ir skatinti nuolat kelti 

profesinę kvalifikaciją. Svarbu, kad jie aktyviai 

dalyvautų moksliniuose tyrimuose, pateikiančiuose 

naujų įrodymų, kuriais remiantis galėtų būti kuriama 

ateities praktika. 

- Tobulinti dėstytojų užsienio kalbos žinias 

aktyvinant dalyvauti kolegijos organizuojamuose 

anglų kalbos kursuose.  

- Skatinti dėstytojus vykti pagal Erasmus mainų 

programas į vizitus.  

- Tobulinti tiriamosios veiklos kompetencijas 

dalyvaujant tarptautiniuose, šalies ir kolegijos  

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

konferencijose. 

- Aktyvinti dėstytojus rengti ir publikuoti 

straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

leidiniuose.  

Nuolat 

KTP komitetas. 

BMK vedėja. 

KTP studijų programoje 

dėstantys dėstytojai. 

Tarptautinių ryšių ir 

komunikacijos skyrius. 

7.  

Per ekspertų grupės vizitą vietoje buvo apžiūrėtos 

patalpos. Pažymėtina, kad, norint pasiekti studijų 

rezultatus, tokios studijų kokybės kolegijai būtina 

gerokai investuoti į mokymosi išteklius, ypač – 

reikiamą skaičių elektroterapijos aparatų, judumo 

mokomąsias pagalbines priemones, fizinės veiklos 

pagalbines priemones, apie kurias itin daug kalbama 

ir savianalizės suvestinėje (SS). Dėstytojai ketina 

toliau tobulinti sporto fiziologijos ir reabilitacijos 

disciplinas, tad daugiau priemonių reikės ir šioms 

sritims.  

- Įtraukti reikalingų priemonių įsigijimą į 

numatomų įsigyti prekių, paslaugų viešųjų 

pirkimų planą. 

- Dalyvauti rengiant ES finansuojamus projektus, 

kurių pagalba plečiama materialinė studijų bazė. 

Kasmet 

KTP komitetas. 

BMK vedėja. 

KTP studijų programoje 

dėstantys dėstytojai. 

 

8.  
Biblioteka galėtų būti geriau aprūpinta lietuviškais ir 

angliškais kineziterapijos žurnalais ir knygomis. 

- Teikti kolegijos bibliotekai poreikį leidinių 

(knygų, žurnalų) užsienio ir lietuvių kalba 

įsigijimui. 

Nuolat 

KTP komitetas. 

KTP studijų programoje 

dėstantys dėstytojai. 

Bibliotekos vedėja. 

9.  

Kadangi labai daug laiko skiriama savarankiškoms 

studijoms, galbūt dalį šių valandų būtų galima skirti 

laisvai pasirenkamiems dalykams: daugiau laiko 

numatyti paciento apžiūrai ir naujųjų pagalbinių 

technologijų įvadui, įvairioms su kineziterapija 

susijusioms temoms. Daugiau dėmesio studijų 

programoje galėtų būti skiriama ir užsienio kalbai. 

- Pertvarkyti studijų programą remiantis Panevėžio 

kolegijos studijų programų turinio atnaujinimo 

reglamentavimo tvarkos aprašu (2015-11-25 AT 

nutarimas Nr. V4-10). 

- Įtraukti alternatyvių dalykų gilesnėms 

kineziterapijos studijoms. 

- Padidinti dalyko ,,Profesinė užsienio kalba“ 

apimtį iki 6 kreditų. 

Iki 2016-06-01 KTP komitetas. 



10.  
Rekomenduojama skatinti studentus dalyvauti 

judumo programose ir jiems padėti. 

- Skatinti studentus  vykti pagal Erasmus mainų 

programą.  
Nuolat  

KTP komitetas. 

Studentai. 

Tarptautinių ryšių ir 

komunikacijos skyrius. 

11.  

Pagrindinis studijų programos komiteto darbas – 

programos turinio ir kokybės vadyba. Komitetą 

sudaro septyni nariai, reikėtų aiškiau paskirstyti jų 

pareigas ir atsakomybę. 

- Kineziterapijos studijų programos komitete 

apsvarstyti ir paskirstyti komiteto narių pareigas 

bei atsakomybę. 

Iki 2016-09-01 KTP komitetas. 

12.  

Reikia tobulinti grįžtamojo ryšio (apklausų) sistemą, 

reguliariai atlikti surinktų duomenų tiriamąją analizę. 

Privaloma suteikti studentams ir absolventams progų 

nuomonę išsakyti ne tik žodžiu, bet ir oficialiai 

išdėstyti raštu – visa tai praverstų tobulinant 

programą.  

- Periodiškai vykdyti studentų bei absolventų 

nuomonės apie studijas apklausas pagal 

Panevėžio kolegijos Kokybės tyrimų/apklausų 

planą. 

Kasmet  
KTP komitetas. 

 

13.  

Atsižvelgiant į faktą, kad kolegija „yra orientuota į 

bendrąją Europos aukštojo mokslo erdvę, absolventų 

profesiniai diplomai pripažįstami Europos 

Sąjungoje“, reikėtų platesnio grįžtamojo ryšio iš 

pavienių asmenų ir organizacijų, galinčių dalyvauti 

studijų programos vadyboje. 

- Periodiškai organizuoti socialinių partnerių 

anketines apklausas pagal Panevėžio kolegijos 

Kokybės tyrimų/apklausų planą. 

- Periodiškai atlikti socialinių partnerių studentų 

praktikų vertinimo analizę. 

Kasmet  

KTP komitetas. 

Praktinio mokymo 

vadovas. 

14.  

Studijų programos komitetas taip pat turi užtikrinti, 

kad studijų turinio pakeitimai būtų grindžiami 

Pasaulinės kineziterapeutų organizacijos ir Europos 

kineziterapijos aukštųjų mokyklų tinklo 

rekomendacijomis. 

- Įstoti į  Europos kineziterapijos aukštųjų 

mokyklų tinklą (ENPHE). 
Iki 2017 m. 

KTP komitetas. 

Tarptautinių ryšių ir 

komunikacijos skyrius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas studijoms. 

 

 

 

KTP studijų programos komiteto pirmininkė                                                L. Janušonienė 
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