
 
 
 

 
  PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS       

             
 Fakultetas  Medicinos fakultetas         

 Programos pavadinimas  Kineziterapija         

 Programos tikslas  Suteikti studentams papildomų žinių ir gebėjimų, atitinkančių universiteto 
   kineziterapijos  bakalauro  programos  lygį  ir  suteikiančių  galimybę  stoti  į 
   Reabilitacijos magistrantūros studijų programą Vilniaus universitete.   

 Priėmimo sąlygos  Sveikatos  mokslų  studijų  krypties  kineziterapijos  profesinio  bakalauro 
   laipsnis. Priėmimas vykdomas konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo 
   dalykų  pažymių  vidurkį.  Konkursinį  balą  sudaro  kolegijoje  studijuotos 

   Kineziterapijos studijų programos bendrųjų koleginių studijų  dalykų balų 
   vidurkio, studijų krypties dalykų balų vidurkio bei baigiamojo darbo arba 

   baigiamojo  egzamino  balo  aritmetinis  vidurkis.  Jeigu  pageidaujančiųjų 
   studijuoti bus daugiau negu universitetas gali priimti, ar esant vienodiems 
   balų vidurkiams, pirmenybė teikiama asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 

   vienerių  metų  profesinę  patirtį,  įgytą  dirbant  kineziterapeutu  asmens 

   sveikatos priežiūros, ugdymo ir mokymo, globos ir slaugos įstaigose, taip pat 

   teigiamas  dėstytojų,  mokslininkų  ar  darbdavių  rekomendacijas.  Jeigu 
   pageidaujančiųjų studijuoti bus daugiau negu universitetas gali priimti, ar 
   esant vienodiems balų vidurkiams, pirmenybė teikiama asmenims, turintiems 

   ne   mažesnę   kaip   vienerių   metų   profesinę   patirtį,   įgytą   dirbant 

   kineziterapeutu asmens sveikatos priežiūros, ugdymo ir mokymo, globos ir 

   slaugos  įstaigose,  taip  pat  teigiamas  dėstytojų,  mokslininkų ar  darbdavių 

   rekomendacijas.         

 Studijų apimtis kreditais  60 kreditų         

 Studijų trukmė  1 metai         

 Studijų metinė kaina  1500 EUR         

 Išduodamas dokumentas  Papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas        

 Tolimesnių studijų galimybė  Galimybė stoti į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto magistrantūros 
   studijų programą Reabilitacija         

 Studijų dalykai (moduliai)  
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 1 semestras    30 800 214  586 

 Privalomieji dalykai    30 800 214  586 

 Žmogaus judesių biomechanika    6 160 44  116 

 Specialioji kineziterapija I/II    8 213 54  159 

 Sporto medicina    6 160 44  116 

 Ortopedinės priemonės ir kompensacinė technika 4 107 28  79 

 Taikomoji kūno kultūra    3 80 22  58 

 Socialinė reabilitacija    3 80 22  58 

 2 semestras    30 800 186  614 

 Privalomieji dalykai    30 800 186  614 

 Specialioji kineziterapija II/II    6 160 36  124 

 Užsienio kalba    4 107 36  71 

 Tyrimo metodai ir statistika    6 160 36  124 

 Bendroji ir raidos psichologija    6 160 36  124 

 Sveikatos politika ir visuomenės sveikatos intervencijos 5 133 36  97 

 Baigiamasis egzaminas    3 80 6  74 

   Iš viso programoje  60 1600 400  1200 



PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 Dokumentų pateikimo vieta  
Vilniaus  universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto 
Reabilitacijos, fizinės ir sporto 

   

medicinos katedroje (VUL SK B korpusas, 5 aukštas, 521 kab.), Santariškių 
g. 2, LT- 

   08661 Vilnius        

 Stojimo dokumentų sąrašas  Dokumento originalai, kurie padarius kopijas, grąžinami pareiškėjui arba 
   notaro patvirtinti nuorašai:        

      prašymas (užpildomas dokumentų priėmimo vietoje);   

      aukštojo mokslo diplomas ar kiti jam prilyginti dokumentai;  
    diplomo priedėlis;        

      pasas arba asmens tapatybės kortelė (jei pavardė pase arba asmens 

    tapatybės kortelėje neatitinka pavardės diplome, būtina turėti  

    dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, kopiją);   

    2 fotonuotraukos (3x4);      

      pažyma iš darbovietės apie darbo stažą (privalumas).   

 PAPILDOMA INFORMACIJA           

 Kontaktai  Rūta Kulikauskaitė, tel. +370 685 01331, el. paštas: 
   ruta.kulikauskaite@mf.vu.lt      
     

 Kita papildoma informacija  

Priėmimas į papildomųjų studijų programą bus vykdomas 2018 m. liepos 
mėn. 2 d. nuo 8 iki 13 val. ir liepos mėn. 3 d. nuo 15 iki 18:30 val.  
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