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Skleisti ir taikyti bendrąsias ir specialiąsias kineziterapijos
žinias, apimančias nacionalinę sveikatos priežiūros ir
reabilitacijos politiką, profesinį bendravimą ir
bendradarbiavimą, taikomųjų tyrimų atlikimo ir etikos principus,
paciento / kliento ištyrimo, vertinimo ir gydymo metodus,
akcentuojant problemų sprendimą.
Demonstruoti socialinį atsakingumą, stiprinant kineziterapijos
profesijos įvaizdį ir mokant pacientus / klientus tapti atsakingais
už savo sveikatą.
Naudotis informacinėmis technologijomis ir profesionaliai elgtis
su konfidencialia informacija.
Planuoti, įgyvendinti bei atlikti į tikslą orientuotą kineziterapinį
tyrimą ir vertinimą bei formuluoti kineziterapinę diagnozę ir
prognozę.
Rengti individualų kineziterapijos planą, pagrįstą kineziterapine
diagnoze, atsižvelgiant į paciento / kliento (grupės,
bendruomenės) poreikius.
Sistemingai, savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras ir
kritiškai vertinti jų poveikį.
Pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją,
vadovaujantis etiniu, deontologiniu ir teisiniu požiūriu.
Įvertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus,
bendradarbiaujant su pacientu/ klientu ir/ ar jų šeimos nariais.
Skatinti sveiką gyvenseną, taikyti sveikatos tausojimo
priemones, vykdyti prevencinę veiklą.
Kritiškai vertinti asmeninę profesinę praktiką, rūpintis
profesinės savimonės stiprinimu, profesijai adekvačių
charakterio savybių ugdymu ir profesionaliai veikti remiantis
kritiniu moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu.
Bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, pacientais / klientais,
grupėmis, bendruomene raštu ir žodžiu, vadovaujantis profesine
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etika ir pilietiškumu.
Vadovautis praktinėje veikloje lygių galimybių užtikrinimo,
įvairovės pripažinimo, profesinės atsakomybės principais, su
pacientu / klientu kurti abipusio pasitikėjimo santykius.
Planuoti, vykdyti ir skleisti į praktiką orientuotus empirinius
kineziterapijos tyrimus, sprendžiant reabilitacijos srities
problemas, plėtojant profesinę veiklą, diegiant sveikatos
priežiūros ir reabilitacijos inovacijas.

(Žemiau pateikiamos nuorodos į studijų planus, išskirstytos pagal
įstojimo metus, jeigu skiriasi):
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PROFESINĖS VEIKLOS
GALIMYBĖS

Absolventai galės verstis kineziterapeuto praktika įstaigose,
turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją
teikti kineziterapijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su
kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir kineziterapeutas.
Kineziterapeutas šiose įstaigose teikia kineziterapijos paslaugas visų
amžiaus grupių pacientams.

