Studijų programa: Ergoterapija
Bendrosios kompetencijos
1. Profesinė komunikacija

2. Mokslinė analizė

3. Profesinė patirtis
4. Asmenybės plėtra

Dalykinės kompetencijos
5. Ergoterapijos žinios

6. Ergoterapijos procesas ir
profesinis mąstymas

7. Profesiniai santykiai ir
partnerystė

8. Profesinė autonomija ir
atskaitomybė

Studijų programos siekiniai
1.1. Gebės bendrauti raštu ir žodžiu gimtąja bei užsienio kalba, naudoti
informacines ir komunikacines technologijas.
1.2. Įgis tarpasmeninių ir bendravimo įgūdžių: gebės motyvuoti žmones
siekti bendrų tikslų, gebės bendrauti su žmonėmis, gebės dirbti komandoje.
2.1. Gebės abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją, atlikti
mokslinius tyrimus, gebės ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją
apdoroti, analizuoti.
2.2. Gebės rengti ir valdyti projektus.
3.1. Įgis dalykinės srities žinių, gebės žinias pritaikyti praktikoje, gebės
spręsti problemas ir priimti sprendimus; įvertinti, palaikyti darbo kokybę.
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.
Studijų programos siekiniai
5.1. Gebės paaiškinti pagrindines teorines ergoterapijos sąvokas, natūralią
žmogaus prigimtį ir veiklą.
5.2. Gebės paaiškinti ryšį tarp veiklos, sveikatos ir gyvenimo kokybės.
5.3. Gebės integruoti ir naudoti biologijos, medicinos, humanitarinių,
psichologijos, socialinių, technikos ir ergoterapijos mokslų žinias.
5.4. Gebės analizuoti kompleksiškai taikomos ergoterapijos mokslo teorijas ir
mokslinius tyrimus bei jų įtaką visuomenei.
6.1. Gebės glaudžiai bendradarbiaujant su individais/bendruomene taikyti
ergoterapiją atitinkamuose gydymo etapuose, sveikatos prevencijos, apsaugos
srityse.
6.2. Gebės atrinkti, modifikuoti ir naudoti atitinkamas teorijas, praktikos
modelius ir metodus, siekiant tenkinti individų/bendruomenės veiklos ir
sveikatos poreikius.
6.3. Gebės laikytis profesinės etikos reikalavimų.
6.4. Gebės tinkamai ir veiksmingai naudoti aktyvumo ir veiklos analizę bei
sintezę.
6.5. Gebės pritaikyti aplinką ir pagrįsti ergoterapijos teisėtumą.
6.6. Gebės aktyviai siekti, kritiškai vertinti ir naudoti įvairią informaciją,
siekiant užtikrinti, kad praktika remtųsi geriausiais mokslo pasiekimais.
7.1. Gebės dirbant orientuotis į paciento veiklos poreikius.
7.2. Gebės užmegzti partnerystę ir bendradarbiavimo santykius kaip
ergoterapijos proceso pagrindą.
7.3. Gebės konsultuoti ir teikti patarimus komandos nariams, kitiems
specialistams, pacientams ergoterapijos klausimais.
7.4. Gebės vertinti ir gerbti individualumą, kultūrinius įsitikinimus, papročius
bei jų įtaką veiklai.
8.1. Gebės pildyti, saugoti ir peržiūrėti ergoterapijos dokumentaciją.
8.2. Gebės laikytis vietinės/regioninės/nacionalinės/Europos politikos,
profesinių standartų ir darbdavių taisyklių.
8.3. Gebės dirbti etiškai, gerbiant pacientus ir atsižvelgiant į ergoterapijos

9. Ergoterapijos/mokslo
tyrimai ir plėtra

10. Ergoterapijos vadyba ir
plėtra

profesinio elgesio kodeksą.
8.4. Gebės demonstruoti pasitikėjimą savimi, savimonę ir įvertinti savo, kaip
ergoterapeuto, žinojimo ribas.
9.1. Gebės nustatyti ergoterapijos ir su ja susijusių veiklų mokslo tyrimų
poreikį ir atitinkamus klausimus.
9.2. Gebės demonstruoti savarankiškos paieškos, kritiškumo, mokslinės
literatūros ar panašios informacijos integravimo įgūdžius.
9.3. Gebės suprasti, atrinkti ir apginti tinkamą tyrimo planą ir metodiką,
atitinkančią žmogaus veiklos sritis ir etikos reikalavimus.
9.4. Gebės interpretuoti, analizuoti, apdoroti ir aptarti tyrimo rezultatus.
9.5. Gebės tobulinti ergoterapijos žinias praktikoje.
9.6. Gebės supažindinti suinteresuotus asmenis su tyrimo rezultatais.
10.1. Gebės nustatyti ir prioriteto tvarka išdėstyti ergoterapijos paslaugas.
10.2. Gebės įsitraukti į ergoterapijos paslaugų vertinimo ir kokybės gerinimo
procesą, įtraukiant pacientus bei perduoti rezultatus suinteresuotiems
asmenims.
10.3. Gebės aktyviai dalyvauti tolesnėje ergoterapijos paslaugų plėtroje ir
gerinime.
10.4.. Gebės atsižvelgti į sveikatos ir socialinės priežiūros raidą, visuomenę ir
ergoterapijos paslaugų teikimą, veikiančius įstatymus nacionaliniame ir
vietiniame lygmenyje.

