Studijų programa: Kineziterapija
Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Profesinė komunikacija

1.1. Gebės bendrauti raštu ir žodžiu gimtąja bei užsienio kalba,
naudoti informacines ir komunikacines technologijas.
1.2. Gebės bendrauti su kolegomis ir kitų specialybių atstovais,
gebės dirbti multidisciplininėje komandoje.
2.1 Gebės abstrakčiai mąstyti, rinkti, analizuoti ir sisteminti
informaciją, planuoti, organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus,
apdoroti, analizuoti tyrimų rezultatus, daryti išvadas.
3.1 Įgis dalykinės srities žinių, gebės žinias pritaikyti praktikoje,
gebės spręsti problemas ir priimti sprendimus naujose situacijose;
kritiškai vertinti savo profesinę praktiką.
3.2. Supras mokymosi visą gyvenimą svarbą.
4.1. Gebės mokytis, organizuoti ir planuoti veiklą, kurti naujas
idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų.
4.2. Gebės būti socialiai atsakinga ir pilietiška, kritiškai ir
savikritiškai mąstančia asmenybe, atsižvelgti į įvairovę ir
daugiakultūriškumą, saugoti aplinką, laikytis lygių galimybių ir
tolerancijos principo.

2. Mokslinė analizė
3. Profesinė patirtis

4. Asmenybės plėtra

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Kineziterapijos žinios

1.1. Turės žinių apie įvairaus amžiaus asmenų funkcinės būklės,
veiklos ir dalyvumo vertinimo principus.
1.2. Turės žinių apie sveiką gyvenimo būdą, įvairias ligas, sveikatos
sutrikimus, traumas bei jų profilaktiką.
1.3. Žinos įvairiomis ligomis sergančiųjų kineziterapijos principus,
metodus ir priemones.
1.4. Gebės integruoti ir naudoti atitinkamas biologijos,
medicinos, humanitarinių psichologijos, socialinių,
technikos ir kineziterapijos mokslų žinias.
2.1. Atrinks ir pritaikys atitinkamas kineziterapijos teorijas,
praktikos modelius ir metodus paciento/kliento funkcinei būklei ir
gyvenimo visavertiškumui gerinti.
2.2. Rinks, analizuos ir interpretuos su pacientu/klientu susijusią
informaciją, vykdys kineziterapinį ištyrimą, suformuluos
kineziterapinę diagnozę.
2.3. Apibrėš tikslus ir uždavinius, sudarys individualų
kineziterapijos planą.
2.4. Periodiškai vertins kineziterapijos efektyvumą, pagal poreikį
keis kineziterapijos programą.
2.5. Konsultuos pacientus/klientus fizinio aktyvumo ir pajėgumo
bei ligų profilaktikos.

2. Kineziterapijos procesas ir profesinis
mąstymas

3. Profesiniai santykiai ir partnerystė

3.1. Bendradarbiaus su pacientu/klientu bei orientuosis į jo
poreikius kineziterapijos srityje.
3.2. Vadovausis lygių galimybių užtikrinimo, įvairovės pripažinimo
principais, etika bei profesinės atsakomybės principu.

3.3. Konsultuos ir teiks patarimus reabilitacijos komandos nariams,
kitiems specialistams, pacientams/klientams kineziterapijos
klausimais.
4. Profesinė autonomija ir atskaitomybė

5. Kineziterapijos /mokslo tyrimai ir plėtra

6. Kineziterapijos vadyba ir plėtra

4.1. Pildys, saugos ir peržiūrės kineziterapijos dokumentaciją.
4.2. Laikysis vietinės/regioninės/nacionalinės/Europos politikos,
profesinių standartų ir darbdavių taisyklių.
4.3. Laikysis etikos principų ir Kineziterapeuto medicinos normos,
gerbs pacientą/klientą.
4.4. Demonstruos pasitikėjimą savimi, savimonę ir žinos savo,
profesinės kompetencijos ribas.
5.1. Demonstruos mokslinės literatūros paieškos, atrankos ir
analizės įgūdžius.
5.2. Gebės organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus kineziterapijos
srityje.
5.3. Gebės pateikti mokslinio tyrimo rezultatus, dalyvauti
mokslinėje diskusijoje.
6.1. Supras ir įgyvendins kineziterapijos paslaugų valdymo
principus, apimančius rentabilumą, materialinių išteklių ir įrangos
administravimą bei kineziterapijos protokolų sudarymą.
6.2. Įsitrauks į kineziterapijos paslaugų vertinimo ir kokybės
gerinimo procesą.
6.3. Atsižvelgs į sveikatos ir socialinės priežiūros raidą, visuomenės
poreikius ir kineziterapijos paslaugų teikimą veikiančius įstatymus
nacionaliniame ir vietiniame lygmenyje.

