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DUOMENYS APIE �VERTINT� PROGRAM�

Studij� programos pavadinimas Taikomoji fizin� veikla 

Valstybinis kodas 621B33002 

Studij� sritis Biomedicinos mokslai 

Studij� kryptis Reabilitacija 

Studij� programos r�šis  Universitetin�s studijos 

Studij� pakopa Antroji 

Studij� forma (trukm� metais) Nuolatin� (2 m) 

Studij� programos apimtis kreditais 120 ECTS 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesin�
kvalifikacija 

Taikomosios fizin�s veiklos magistras 

Studij� programos �registravimo data 2011-04-11

––––––––––––––––––––––––––––––– 

INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME

Title of the study programme Adapted Physical Activity 

State code 621B33002 

Study area Biomedical studies 

Study field Rehabilitation 

Kind of the study programme University studies 

Study cycle Second 

Study mode (length in years) Full time (2 years) 

Volume of the study programme in credits 120 ECTS 

Degree and (or) professional qualifications 
awarded

Master of Adapted Physical Activity 

Date of registration of the study programme 2011-04-21 

Studij� kokyb�s vertinimo centras 
© 

The Centre for Quality Assessment in Higher Education 
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Vertimas iš angl� kalbos

VILNIAUS UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJ� PROGRAMOS 

TAIKOMOJI FIZIN� VEIKLA (VALSTYBINIS KODAS – 621B33002) 2014-06-19 

EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-359-1 IŠRAŠAS 

<...> 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Taikomoji fizin� veikla (valstybinis kodas – 621B33002) 

vertinama teigiamai.  

Eil. 
Nr. 

Vertinimo sritis 
  

Srities 
�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 2 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  2 

4. Materialieji ištekliai 2 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  2 

6. Programos vadyba  2 

Iš viso: 12 
* 1 - Nepatenkinamai (yra esmini� tr�kum�, kuriuos b�tina pašalinti) 

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3 - Gerai (sistemiškai pl�tojama sritis, turi savit� bruož�) 

4 - Labai gerai (sritis yra išskirtin�) 

IV. SANTRAUKA 
   

Ekspertai teigiamai �vertino d�mes�, kuris skiriamas šiai svarbiai Taikomosios fizin�s 

veiklos kryp�iai, ir tai, kad prad�ta vykdyti nauja magistro laipsnio programa.  

Ta�iau ekspertai yra �sitikin�, kad ši	 magistro program	 reikia iš naujo perži�r�ti geriau 

�sigilinus � pagrindin� Taikomosios fizin�s veiklos prasm�, pasinaudojus fiziniu lavinimu ir 

sportu laisvalaikio ir rungtyniavimo lygiuose, siekiant sukurti geresn� gyvenimo kokyb�

asmenims, turintiems nuolatin� negali	, arba pagyvenusiems asmenims. Daugiau d�mesio tur�t�
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b�ti skiriama realiai specializacijai, taikant Taikomosios fizin�s veiklos metodus �vairioms 

asmen� su negalia grup�ms: turintiems reg�jimo ir klausos negali	, paralyžiuotiems, patyrusiems 

amputacij�, su širdies ir kraujagysli� problemomis, psichikos ligoniams, turintiems intelektini�

tr�kum� ir t. t.  

Programoje dalyvaujantys fakulteto nariai turi tinkam	 bendr�j� mokslini� tyrim� patirt�, 

ta�iau ji labai ribota TFV srityje. Be to, susipažinus su savianaliz�s suvestine ir apsilankius 

universitete tapo aišku, kad reikia stiprinti tarptautinius d�stytoj� kontaktus ir gerinti ne tik j�

supratim	 apie Taikom	j	 fizin� veikl	, ta�iau aktyviai veikti, siekiant �staigos tarptautiškumo. 

Pats universitetas palaiko tarptautinius ryšius ir juos skatina. Ta�iau šiuo metu n�ra 

bendradarbiavimo šalies ar tarptautiniu mastu su kitais universitetais, vykdan�iais panašias 

programas (pavyzdžiui, su Lietuvos sporto universitetu). 

Studij� ir mokymosi ištekliai, kuriuos ekspertai mat� Santariški� ligonin�je, labiau tinka 

Kineziterapijai ir Ergoterapijai, o ne Taikomajai fizinei veiklai. Gimnastikos sal�s, kuriose TFV 

studentai gali atlikti praktik	, taip pat buvo naudojamos kit� student� rekreacijos tikslais, o tai 

apribojo TFV student� galimybes �gyti praktini� �g�dži�, kuri� reikia dirbant su klientais.  

Nepaisant to, jog suprantama d�l sunkum�, su kuriais susiduriama kuriant ir vykdant 

naujas programas, ekspertai n�ra �sitikin�, kad studij� eiga užtikrina tinkam	 programos 

vykdym	 ir leidžia pasiekti studij� rezultatus, ypa� d�l mokymo ir motyvacijos �g�dži�. 

Ekspertai mano, kad tr�ksta glaudaus darbdavi�, student� ir d�stytoj� bendradarbiavimo.  

III. REKOMENDACIJOS 

1. Perži�r�ti magistrant�ros programos Taikomoji fizin� veikla tikslus, studij� rezultatus ir 

turin� atsižvelgiant � pagrindin� taikomosios fizin�s veiklos id�j	: naudojant taikom	j�

fizin� lavinim	 ir sport	 gerinti asmen�, turin�i� l�tin� fizin� ar psichologin�-socialin�

negali	, ir vyresnio amžiaus asmen� fizines ir psichologines funkcijas.  

2. Pertvarkyti studij� turin�, nes dabartiniame turinyje n�ra reikiam� šiai profesijai dalyk�. 

Tr�ksta taikomojo fizinio lavinimo ir sporto dalyk�; daugiau d�mesio tur�t� b�ti skiriama 

tikrajai specializacijai taikant TFV poži�r� �vairioms negali	 turin�i� asmen� grup�ms; 

pavyzdžiui, žmon�ms, turintiems reg�jimo ir klausos sutrikim�, paralyžiuotiems, 

patyrusiems amputacijas, žmon�ms su širdies ir kraujagysli� problemomis, psichikos 

ligoniams ir su mokymosi negalia.  

3. Iš naujo apsvarstyti pri�mimo reikalavimus, kad daugiau tinkam� student� gal�t� �stoti �

ši	 program	. 
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4. Pagerinti d�stytoj� kvalifikacij	 ir �traukti daugiau taikomosios fizin�s veiklos d�stytoj�.  

5. Pagerinti tarptautin� bendradarbiavim	; prad�ti nuo to, kad studentams ir darbuotojams 

b�t� leidžiama dalyvauti main� programose.  

6. Pagerinti materialinius ir mokymosi išteklius; esami ištekliai taikomajai fizinei veiklai ir 

sportui, kurie skirti asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, n�ra visiškai 

pakankami.  

7. Pagerinti studij� eigos organizavim	; užtikrinti, kad student� vertinimo sistema ir 

procesas b�t� aiškus, skaidrus, tinkamas ir viešai prieinamas.  

8. Glaudžiau bendradarbiauti su jau esama magistro programa Taikomoji fizin� veikla, kuri	

vykdo Lietuvos sporto universitetas Kaune.  

9. Tr�ksta psichologin�s sporto reikšm�s supratimo kalbant ir apie rungtyniavim	, ir apie 

laisvalaik�; taip pat gal�t� b�ti �traukta taikomoji fizin� veikla asmenims, turintiems 

psichologini� ir psichikos problem�.  

10. Pagerinti vidin�s kokyb�s vadybos sistemas, užtikrinan�ias dalinink�, student�, 

absolvent� ir personalo dalyvavim	 šiame procese. Visas vidin�s kokyb�s vadybos 

proced�ras organizuoti matomai, aiškiai ir skaidriai. Aiškiai paskirstyti atsakomyb� už 

programos steb�sen	 ir �gyvendinim	.  

<…>   

______________________________ 

Paslaugos teik�jas patvirtina, jog yra susipažin�s su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso1

235 straipsnio, numatan�io atsakomyb� už melaging	 ar žinomai neteisingai atlikt	 vertim	, 
reikalavimais.  

Vert�jos rekvizitai (vardas, pavard�, parašas) 

  

                                                
1 Žin., 2002, Nr.37-1341. 


