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Įregistruota 1997-05-19 Švietimo 

ir mokslo ministro įsakymu Nr. 

565

Perregistruota 2010-05-03 

Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu Nr. V-635

6 metams (23 iš 24 maximum balų)Programos akreditacija



• Kūno kultūros studijų programa – skirta gilinti studento

kompetencijas, įgytas per pirmosios pakopos studijų programą bei

rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus ir pedagogus

socialinių mokslų edukologijos srityje.

• Studijų programose siekiama ugdyti kompetencijas, kurios laiduotų

sėkmingą absolventų integraciją į šalies ir Europos bei pasaulio

rinką. Tad pagrindinis šios studijų programos tikslas – parengti

kvalifikuotus mokslo tiriamosios, akademinės veiklos specialistus,

kurie galės dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose.

• Pabaigę studijų programą specialistai gebės projektuoti kūno

kultūros edukacines veiklas įvairaus amžiaus žmonėms (vaikų,

suaugusiųjų, vyresniojo amžiaus) įvairiose švietimo aplinkose

(formaliose ir neformaliose), organizuoti, vertinti ir tobulinti įvairaus

amžiaus grupių žmonių fizinio ugdymo(si) procesą, vykdyti

edukacinius tyrimus.

Koks programos tikslas? 



Kokios kompetencijos ugdomos?

Antrosios pakopos Kūno kultūra studijų programos 

numatomi studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos 
Studijų programos rezultatai (siekiniai)  

Baigęs studijų programą studentas turėtų gebėti: 

1. 
Komunikacija socialinė ir 

akademinė integracija 

1.1. 

gebės bendradarbiaujant su švietimo, mokslo, sporto bei savivaldybių 

institucijomis teikti siūlymus profesinės veiklos tobulinimui, mokinių 

fizinio aktyvumo skatinimui; 

1.2. 
gebės atlikti informacijos, kuri gauta iš įvairių šaltinių, analizę ir 

sintezę; 

1.3. 
gebės atlikti mokslinio tiriamojo ar praktinio pobūdžio veiklos 

ataskaitą, profesinės veiklos ekspertinį vertinimą bei jį pristatyti; 

2. 
Nuolatinis profesinis 

mokymasis ir asmeninis 

tobulėjimas 

2.1. 
gebės kritiškai vertinti profesinės praktikos privalumus ir trūkumus 

bei numatys profesinio tobulėjimo perspektyvas;  

2.2. 
gebės parinkti ir pritaikyti efektyviausius sprendimo būdus profesinės 

veiklos problemoms spręsti; 

2.3. 

gebės pa(si)rinkti mokymosi strategijas, argumentuojant jų 

pasirinkimą mokslinių tyrimų duomenimis, įvairiomis ugdymo 

teorijomis; 

2.4. 
gebės savarankiškai planuoti mokymosi procesą, savarankiškai 

planuoti savo ir kolegų profesinį tobulėjimą;  

3. 
Mokslinis pažinimas ir 

idėjų valdymas 

3.1. 
gebės generuoti idėjas ir jas veiksmingai realizuoti, spręsti strateginės 

plėtros klausimus;  

3.2. 
gebės pagrįsti savo profesinės veiklos sumanymus, jų inovatyvumą ir 

veiksmingumą; 

3.3. 

gebės demonstruoti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų priėmimą, 

metodų taikymą, vykdant praktinę veiklą ir savarankiškus mokslinius 

tyrimus; 

4. 
Lyderystė ir pokyčių 

valdymas 

4.1. 
gebės formuoti ir valdyti komandą, ekspertų grupės darbą, atliekant 

profesinės veiklos užduotis; 

4.2. 
gebės rengti veiklos programą, viziją, įstaigos raidos strategiją, 

vadovaus jos įgyvendinimui, numatys galimus pokyčius;  

 



Dalykinės kompetencijos 
Studijų programos siekiniai 

Baigęs studijų programą studentas turėtų gebėti: 

5. Tiriamosios veiklos 

5.1 
gebės analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti mokslines publikacijas, 

teiks apibendrintus ir susistemintas išvadas; 

5.2. 
gebės formuluoti mokslinius-probleminius klausimus, numatyti jų tyrimo 

būdus ir planuoti mokslinę tiriamąją veiklą; 

5.3. 
gebės naudojant įvairias teorines paradigmas analizuoti, įvertinti ir 

interpretuoti tyrimo rezultatus; 

5.4. 

išmanys ir kritiškai vertins šiuolaikinius pedagoginius, psichologinius, 

biologinius ir fiziologinius tyrimų analizės metodus ir pasirinktinai juos 

taikys; 

5.5. 
gebės atlikti judesių analizę naudojant įvairias judesių analizės 

priemones; 

6. 

Edukologijos 

teorijų ir 

edukacinių 

technologijų 

taikymas 

6.1. 
gebės demonstruoti šiuolaikinės kūno kultūros, edukologijos ir 

psichologijos teorijų žinias; 

6.2. 
gebės taikyti edukologinių tyrimų metodologijos žinias, rengiant 

projektus; 

6.3. 

gebės vertinti praktinės veiklos situacijas, atlikti ekspertinį vertinimą, 

remiantis edukologijos teorijų nuostatomis ir pateikti praktines 

rekomendacijas; 

7. Švietimo vadybos 

7.1. 

gebės analizuoti ir kritiškai vertinti  Europinius ir Pasaulinius (PSO,  

Baltosios knygos, HEPA ir kt.) dokumentus,  kurie susiję su fiziniu 

aktyvumu, fizinio ugdymo procesais ir sveikata; 

7.2. gebės atlikti mokyklos veiklos tyrimą ir jį kritiškai įvertinti; 

7.3. 
gebės analizuoti švietimo politiką ir siūlyti kompetentingus švietimo 

administravimo sprendimus; 

 

Kokios kompetencijos ugdomos?

Antrosios pakopos Kūno kultūra studijų programos 

numatomi studijų rezultatai



Dalykinės kompetencijos 
Studijų programos siekiniai 

Baigęs studijų programą studentas turėtų gebėti: 

8. 
Fizinio aktyvumo 

skatinimo, sveikatos 

stiprinimo 

8.1. 
gebės rengti mokinių, mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo 

ir fizinio aktyvumo skatinimo projektus bei vertinti jų efektyvumą; 

8.2. 

teiks siūlymus kaip didinti mokinių fizinio aktyvumo galimybes per 

dieną mokykloje ir per kūno kultūros pamokas; 

 

 

9. 
Kūno kultūros turinio 

modeliavimas ir 

valdymas 

9.1. 
gebės numatyti šiuolaikinės kūno kultūros kaitos perspektyvas, 

problemų sprendimus bei realizavimo būdus;  

9.2. 

gebės kritiškai analizuoti bei vertinti naujausias ir vyraujančias 

dabartines sporto mokslo, mokinių fizinio ugdymo praktikos teorijas, 

metodus ir technologijas ir gebės kūrybingai jas pritaikyti praktikoje; 

9.3. 

gebės rengti diferencijuotas ir individualizuotas mokymo programas 

pagal kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, juos praktiškai 

realizuoti bei įvertinti jų efektyvumą; 

9.4. 
gebės kritiškai vertinti KK pamokas pasiremiant šiuolaikinėmis kūno 

kultūros pamokos modeliavimo technologijomis; 

9.5. 
teiks siūlymus kūno kultūros kaip mokomojo dalyko tobulinimui, 

problemų sprendimui. 

 

Kokios kompetencijos ugdomos?

Antrosios pakopos Kūno kultūra studijų programos 

numatomi studijų rezultatai



Kur galėsite dirbti?
(Profesinės veiklos sritys, kurioms rengiami specialistai)

• Sėkmingai baigus programą studentai turės galimybę: 

– dirbti kūno kultūros dėstytojais, kitos srities pedagogais 

universitetuose, kolegijose ir kitose švietimo institucijose;

– dirbti visuomeniniuose ir privačiuose sveikatingumo bei laisvalaikio 

organizavimo centruose sporto specialistais, ekspertais ir kt.;

– dirbti švietimo ir bendrojo lavinimo įstaigose, sporto organizacijose ir 

kitose vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigose sporto specialistais 

ekspertais ir kt.

• Didžiausias dėmesys skiriamas ne tik profesinių įgūdžių

tobulinimui, bet ir lyderystės, verslumo, mokslinio

pažinimo, nuolatinio profesinio mokymosi ir asmeninio

tobulėjimo kompetencijų ugdymui.



Ko mokysitės?

(Programos sandara)
KŪNO KULTŪRA Protokolo Nr. 

NUOLATINĖ

MOKSLINĖS TIRIAMOSIOS STUDIJOS Pastaba: kreditų suma per semestrą ne daugiau kaip 30 kreditų

INOVACIJOS IR MOKSLINIAI PROJEKTAI Pastaba: ne daugiau kaip 7 moduliai per semestrą

STUDIJŲ IR MOKSLO KRYPTIES MODULIAI

LAISVAI PASIRENKAMI STUIDJŲ MODULIAI

Semestrai: 1 2 3 4

Kreditų suma: 30 30 30 30 120 Koordinuojantis dėstytojas

Studijų modulių kiekis: 3 3 3 1

BENDROSIOS UNIVERSITETINĖS STUDIJOS 0

PAGRINDINĖS STUDIJOS

120

Fizinio ugdymo mokslo naujovės 10

Tarpdisciplininis fizinis ugdymas sociokultūrinėje aplinkoje 10

Neuromokslas 10

Modernios sveikatos ugdymo ir stiprinimo technologijos 10

Socialinių mokslinių tyrimų metodologija ir statistika 10

Laisvai pasirenkami moduliai 10

Inovacijos fiziniam aktyvumui ir tiriamoji praktika 10

Inovacijos ir moksliniai projektai 10

Laisvai pasirenkami moduliai 10

Baigiamasis darbas 30

Kreditų suma: 30 30 30 30 120

Studijų modulių kiekis: 3 3 3 1

Semestrai: 1 2 3 4

90

Kreditai

40

10

10

30



Kas jus mokys?
(Personalas)

Šiuo metu antrosios pakopos Kūno kultūros studijų
programoje dėsto 21 dėstytojas iš kurių:
7 (29 proc.) profesoriai,
10 (38 proc.) docentai,
6 (24 proc.) lektoriai ir
3 asistentai (9 proc.).



• 12 vietų studijų programoje valstybės

finansuojamų;
• Kūno kultūra studijų programą konkursinį balą sudaro

visų pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo
priede pateiktų studijų dalykų (įskaitant ir baigiamojo
egzamino ar baigiamojo darbo įvertinimus) įvertinimų
svertinis vidurkis ir papildomi balai.

• Papildomi balai skiriami už mokslinę, sportinę arba kitą
veiklą.

• Vykdomas priėmimas ir į valstybės nefinansuojamas 

vietas (studijų kaina ~1944 euro/metams). 

Stojimo tvarka ir studijoms skirtos vietos



Stojančiųjų papildomų konkursinių balų skyrimo 

kriterijai

1 grupė. Už mokslinę veiklą:

3  balai: už mokslinį straipsnį (-ius), paskelbtą (-us) Mokslinės informacijos instituto ,,ISI Web 

of Science" duomenų bazės leidiniuose (užsienio)

1,5 balai: už mokslinį straipsnį (-ius), paskelbtą (-us) Mokslinės informacijos instituto ,,ISI Web 

of Science" duomenų bazės leidiniuose (Lietuvos)

1 balas: už mokslinį straipsnį (-ius), paskelbtą (-us) Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

0,5 balo: už skaitytą (-us) pranešimą (-us) Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

0,3 balo: už skaitytą (-us) pranešimą (-us) šalies mokslinėje konferencijoje

0,2 balo: už skaitytą pranešimą Studentų mokslinės draugijos konferencijoje

2 grupė. Už sportinę veiklą:

1 balas: Pasaulio ir Europos čempionatų dalyviams

0,5 balo: Lietuvos rinktinės nariams

3 grupė. Už kitą veiklą:

0,5 balo: už dalyvavimą tarptautiniuose studentų mainuose

iki 0,5 

balo:

už darbą sportinės veiklos analizės srityje (stojant į Sportinės veiklos analizė studijų 

programą, po 0,1 balo už pilnus darbo metus)



Konkursinių balų pasiskirstymą, stebimas labai nežymus 
priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas konkursinių balų 
vidurkio svyravimas  pusės balo ribose.

Koks konkursas?

Metai Pateikusių 

prašymus 

skaičius, 

vnt.

Priimtų 

studentų 

skaičius, 

vnt.

Konk

-ursas

Konkursiniai balai į 

valstybės 

finansuojamas vietas

Konkursiniai balai 

į mokamas vietas

Aukš. Maž. Vidur. Maž. Aukš. Vidur.

2011 34 10 3,4 9,16 8,24 8,7 – – –

2012 19 10 1,9 9,85 8,08 8,96 – – –

2013 26 13 2 9,10 7,80 8,45 7,10 7,10 7,10

2014 31 13 2,38 10,07 8,33 9,2 7,59 6,56 7,075

2015 44 11 4 10,39 8,34 9,365 – – –

2016 32 8 4 9,1 8,42 8,76 – – –

2017 15/23/3 12 3,41 9,37 8,05 8,71 - - -



• Analizuojamuoju laikotarpiu priimtų į studijų programą ir 
programą sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis 
svyravo nuo 60 iki 100 proc. 

• Nemažą skirtumą tarp priimtų ir baigusių studentų skaičių 
lėmė du pagrindiniai veiksniai, kurie susiję su:
– studentų darbiniu užimtumu – studijų nesuderinamumas su darbu;

– akademiniais įsiskolinimais. 

• Analizuojamu laikotarpiu programą baigė 57 studentai.

Antrosios pakopos studijų programos Kūno kultūra į studijas priimtų ir 

programą sėkmingai baigusių studentų skaičių santykis

Priėmimo 

metai

Baigimo 

metai

Į studijas priimtų 

studentų skaičius, 

vnt.

Programą sėkmingai 

baigusių studentų 

skaičius, vnt.

Santykis

2010 2012 10 6 60

2011 2013 10 10 100

2012 2014 10 7 70

2013 2015 13 12 92

2014 2016 13 12 92

2015 2017 11 10 91



Kuo patraukli ši studijų programa?

• Visiems programos studentams yra galimybės

dalyvauti trumpalaikėse (iki 10 dienų) ir ilgalaikėse 

(Erasmus studijos ir praktika) studijų programose; 

• Dalyvauti įvairiuose renginiuose, prisidėti prie 

renginių organizavimo (pvz. „Kalėdinė šokio fiesta“)

• Paskaitas dėsto atvykę profesoriai iš užsienio (pvz. 

2013 m. M. Kavusanu, Birmingemo universitetas, 

V. Hein, Tartu Universitetas ir kt.; 2017 m.m. 

Tommi Hapakangas (Laplandijos Universitetas), 

Rui Matos (Portugalija) ir kt.); 

• Galimybė gauti LMT stipendijas (pvz. E. 

Voropajeva);

• ....



Kontaktai

• Papildomai informaciją galite rasti LSU tinklapyje: www.lsu.lt

• Fizinio Ugdymo ir Sportas Studijų programos direktorė 

Doc. Dr. Renata Rutkauskaitė, 

mob. tel.: 8 674 09104

el.paštas: renata.rutkauskaite@lsu.lt

http://www.lsu.lt/
mailto:renata.rutkauskaite@lsu.lt

