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I. ĮŽANGA   

 

Kauno kolegijos (toliau – KK) studijų krypčių grupės Medicina ir sveikata pirmosios 

pakopos vykdoma studijų programa Kosmetologija (toliau – Programa) vertinama remiantis 

aukštosios mokyklos pateikta savianalizės suvestine, jos priedais ir vizito į KK metu gauta 

informacija iš susitikimų su KK Medicinos fakulteto administracija, savianalizės suvestinės 

rengimo grupe, Programos dėstytojais ir studentais, absolventais, darbdaviais bei susipažinimo 

su Programos įgyvendinimui būtina materialine baze. Programa vertinama pagal šešias 

vertinamąsias sritis: programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, 

personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. 

  

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  
 

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  
    

Studijų programos tikslai ir studijų rezultatai yra suformuluoti, apibrėžti ir skelbiami 

viešai internetiniame puslapyje www.kauko.lt. Studijų rezultatai reguliariai peržiūrimi dėstytojo, 

katedros, fakulteto lygmenyse, aptariami katedros, fakulteto bendruomenės posėdžių metu. Taip 

pat studijų rezultatai tobulinami, vertinant besikeičiančius darbo rinkos ir visuomenės  poreikius, 

periodiškai atliekant darbdavių, absolventų apklausos tyrimus, bendraujant su praktikais 

konferencijų, parodų, konkursų metu. Studijų programos komiteto veikloje dalyvauja ne tik 

programoje dirbantys dėstytojai, bet ir studentai, darbdaviai. 2010 m. buvo atliktas tyrimas 

„Kosmetologijos studijų programos kompetencijų vertinimas profesinėje veikloje“. Tyrime 

dalyvavo darbdaviai bei Alumni klubo (absolventų) atstovai. 

Programos paskirtis – „rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius, aktyvius, 

kūrybiškai ir kritiškai mąstančius, profesionalius kosmetologijos specialistus, gebančius 

savarankiškai dirbti įvairiuose kosmetologijos kabinetuose, sveikatingumo centruose ir kitose su 

šia veikla susijusiose įstaigose, kurie tenkintų šalies socialinius – ekonominius poreikius. Jiems 

suteikiamas grožio terapijos profesinio bakalauro laipsnis ir technologo kvalifikacija“. 

Rekomenduotume studijų programos komitetui aptarti, ar būtina absolventams suteikti 

technologo kvalifikaciją, nes ji neatspindi šių specialistų veiklos pobūdžio ir daugeliu atveju yra 

klaidinanti. Šie specialistai nėra įtraukti į valstybės reguliuojamų profesijų sąrašą, todėl kaip 

numato teisinė bazė, būtų galima apsiriboti ir absolventui suteikti vien tik grožio terapijos 

profesinio bakalauro laipsnį. Savianalizės suvestinės apraše teigiama, kad studijų rezultatai 

programoje vystomi nuosekliai ir laipsniškai, t.y. nuo žinių iki mokėjimų, gebėjimų ir praktinių 
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įgūdžių, bet dalykų aprašuose tokio nuoseklumo kai kur trūksta (detalesnė informacija pateikta 

antrame skyriuje). Būtų tikslinga parengti programos dalykų sąsajų su kompetencijomis 

(dalykinėmis ir bendrosiomis), studijų programos rezultatais matricą, kuri leistų studijų 

programos komitetui geriau pristatyti programos koncepciją dėstytojams. 

Programos tikslai ir studijų rezultatai dera tarpusavyje, atitinka koleginių studijų rūšį: 

„vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą, aukštojo mokslo 

kvalifikaciją ir studijų pakopą (pirma) – studentai demonstruoja savo žinias, jų supratimą bei 

geba juos taikyti ir priimti sprendimus kosmetologijos srities problemoms spręsti, geba rinkti ir 

interpretuoti duomenis, perteikti informaciją, turi gerus savarankiško mokymosi įgūdžius. 

Kosmetologijos studijos, kurių metu absolventai įgyja profesinę kvalifikaciją, orientuotos į 

teorinio ir praktinio mokymo/si dermę“(savianalizės suvestinės 7 psl.). Studijų rezultatų 

sudėtingumo lygis atitinka Europos (VI lygmuo) ir nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje (VI 

lygmuo) aprašytus kvalifikacinius reikalavimus bei pirmajai studijų pakopai keliamus 

reikalavimus. 

Srities stiprybės: aiškiai suformuluoti ir derantys tarpusavyje studijų programos tikslai ir 
studijų rezultatai, nuolatos vykdomi profesinio lauko stebėsenos tyrimai.  

 
Srities silpnybės: diskutuotinas technologo kvalifikacijos, kaip neatspindinčios 

kosmetologo veiklos pobūdžio, suteikimas.  
    

2. Programos sandara  
 
Kosmetologijos studijų programa vykdoma vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, 

patvirtintu 2009 m. balandžio 30d. Nr. XI-242, Kosmetologo rengimo standartu, patvirtintu LR 

švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2093/11-301, LR vyriausybės nutarimu 2010-05-04 Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų 

sandaros aprašo patvirtinimo“, LR ŠMM įsakymu 2010-04-09 Nr. V-501 „Dėl laipsnį 

suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo 

tvirtinimo“. Studijų programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Kosmetologijos studijos trunka trejus metus. Studijos vyksta semestrais. Kiekviename 

semestre studentai studijuoja ne daugiau kaip 7 dalykus. Studijų plane dalykai nurodomi pagal 

grupes, taip pat nurodomas dėstomų dalykų valandų (skirtų paskaitoms, praktiniams darbams, 

konsultacijoms, savarankiškam darbui) skaičius per semestrą ir suteikiamų kreditų skaičius. 

Bendruosius koleginių studijų dalykus sudaro Psichologijos pagrindai, Užsienio kalba (anglų, 

vokiečių, prancūzų), Filosofijos įvadas, Teisės pagrindai. Šiems dalykams skiriama 400 val. ir 

suteikiama 15 kreditų. Studijų krypties dalykams priskirta Žmogaus sauga, 

Anatomija/Fiziologija/Patologija, Kosmetinė chemija ir medžiagotyra, Aplinka ir 

sveikata/dietetika, Mikrobiologija/citogenetika, Informacijos technologijos, Klinikinių dalykų 
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pagrindai kosmetologijoje/Pirmoji medicinos pagalba, Moters sveikata/odos ir lytiškai 

plintančios ligos, Farmakologija, Verslo ekonomika/reklamos pagrindai, profesinė etika, Kūno 

masažai ir procedūros, Bendroji kosmetologija/kosmetinė diagnostika, Manikiūras/Pedikiūras, 

Kosmetinių procedūrų atlikimo metodikai, Aparatūra ir įrengimai kosmetologijoje, Piešimas ir 

spalvotyra, Mobiliosios kosmetologinės paslaugos. Šiai dalykų grupei skiriama 2558 darbo 

valandų ir suteikiami 96 kreditai.  

Studijų programoje yra 5 profesinės veiklos praktikos: 

• Rankų, kojų odos ir nagų priežiūros procedūros (skiriama 160 darbo valandų ir 

suteikiami 6 kreditai); 

• Sergančiųjų odos ligomis slauga ir priežiūra (skiriama 80 valandų ir suteikiami 3 

kreditai); 

• Kosmetinių prekių konsultanto praktika (skiriama 160 valandų ir suteikiami 6 kreditai); 

• Kosmetinių paslaugų teikimas kosmetikos kabinete (skiriama 160 valandų ir suteikiami 6 

kreditai); 

• Baigiamoji praktika (skiriama 240 valandų ir suteikiami 9 kreditai). 

Pagal planą profesinės veiklos praktikoms skiriama 800 val. ir suteikiama 30 kreditų. 

Gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje priskiriama Aromaterapija, SPA technologijos 

kosmetologijoje, Bendroji ir estetinė chirurgija, Klinikinė kosmetologija ir kosmeceutika, 

Dekoratyvinė kosmetika. Šiai dalykų grupei skiriama 570 darbo valandų ir suteikiamas 21 

kreditas. 

Laisvai pasirenkamųjų dalykų (LPD) grupei skiriama 240 darbo valandų ir suteikiami 9 

kreditai. Pagal studijų planą (žr. 4 lentelę savianalizės suvestinėje) šiai grupei priskiriami 

konkretūs dalykai (Stiliaus ir įvaizdžio kūrimas, Kojų, rankų odos ir nagų priežiūra, Veido odos 

priežiūra) ir LPD iš KK sąrašo. Peržiūrėjus studijų programos savianalizės suvestinę, 

pažymėtina, kad tekste paminėti dalykai yra siūlomi ir kitų studijų programų studentams, tuo 

tarpu LPD iš viso KK sąrašo, kuriuos galėtų rinktis Kosmetologijos studijų programos studentai, 

yra nepristatomi ir neaišku, kiek kreditų pagal studijų planą jiems yra skiriama.  

Studijų programa baigiama absolvento kompetencijų įvertinimu per baigiamojo darbo 

gynimą ir kvalifikacinį egzaminą, kuriems skiriama 240 darbo valandų ir suteikiami 9 kreditai 

(kvalifikaciniam egzaminui skiriama 80 darbo valandų ir suteikiami 3 kreditai, baigiamajam 

darbui skiriama 160 darbo valandų ir suteikiami 6 kreditai).  

Studijų programos savianalizės suvestinėje nurodoma, kad visas planuojamas darbas per 3 

studijų metus sudaro 4800 valandų (žr. suvestinės 2 lentelę) ir suteikiama 180 kreditų – po 60 

kreditų kiekvienais studijų metais (žr. suvestinės 3 lentelę). Tačiau išanalizavus studijų planą 
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pažymėtina, kad Įvadui į studijas skiriama 12 darbo valandų ir suteikiama 0,5 kredito, taip pat 4 

kreditai suteikiami dalykui Fizinis aktyvumas.  

Analizuojamoje programoje dalykus stengtasi išdėstyti nuosekliai. Bendrųjų koleginių 

studijų dalykai numatomi dėstyti nuo pirmojo iki trečiojo semestro. Studijų krypties dalykai 

pradedami dėstyti pirmąjį semestrą ir dėstomi visą studijų laikotarpį. Nuo trečiojo iki penktojo 

semestro studentams sudaromos sąlygos laisvai pasirinkti dalykus, praplečiančius dalykines 

kompetencijas. Dauguma gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje priskirtų dalykų, 

padedančių praplėsti dalykines kompetencijas, dėstomi paskutiniais studijų metais (penktąjį ir 

šeštąjį semestrą), t.y. po to, kai studentai, studijuodami studijų krypties dalykus jau būna įgiję 

reikalingas žinias ir gebėjimus. Tačiau studijų krypties dalykas Piešimas ir spalvotyra dėstomas 

ketvirtąjį semestrą, o Dekoratyvinė kosmetika, priskirta gilesnės specializacijos toje pačioje 

kryptyje dalykų grupei, pradedama dėstyti jau trečiąjį semestrą. Informacijos technologijos 

dėstomos tik ketvirtajame semestre, tačiau studijuojant šį dalyką įgautos žinios ir gebėjimai 

studentams galėtų būti naudingi jau pirmajame semestre (rašant kitų dalykų referatus, rengiant 

savarankiškų darbų pristatymus). 

Profesinės veiklos praktikos prasideda nuo antrojo semestro. Antrajame semestre 

numatoma praktika Rankų, kojų odos ir nagų priežiūros procedūros, kuri derinama su tą patį 

semestrą studijuojamu dalyku Manikiūras ir pedikiūras. Trečiąjį semestrą numatoma praktika 

Sergančiųjų odos ligomis slauga ir priežiūra, kuri taip pat derinama su tą patį semestrą 

studijuojamais dalykais (Klinikinių dalykų pagrindai kosmetologijoje, Pirmoji medicinos 

pagalba ir moters sveikata, Odos ir lytiškai plintančios ligos). Atsižvelgiant į ankstesnes 

tarptautinės ekspertų grupės rekomendacijas Kosmetinių prekių konsultanto praktika numatoma 

ketvirtąjį semestrą, po teorinių odos ligų studijų. Penktajame semestre numatoma praktika 

Kosmetinių paslaugų teikimas kosmetikos kabinete, kurios metu studentai turės atlikti įvairias 

veido ir kūno procedūras, kurių studijos numatomos prieš šią praktiką. Tačiau studentams 

atliekant šią praktiką gali trūkti žinių bei įgūdžių, įgyjamų studijuojant dalyką Klinikinė 

kosmetologija ir kosmeceutika, kuris studijų plane numatomas tik šeštąjį semestrą. Paskutinįjį 

semestrą studijų plane numatoma Baigiamoji praktika, kurios metu studentai įtvirtins praktinius 

įgūdžius profesionaliai atlikti higienines veido ir kūno bei dekoratyvinės kosmetikos procedūras, 

kaupti ir analizuoti baigiamajam darbui reikalingą informaciją. 

Peržiūrėjus dalykų aprašus, pažymėtina, kad kai kurių dalykų studijų rezultatai ir temos 

kartojasi, pvz., temos apie odos anatomiją ir fiziologiją analizuojamos ir Bendrosios 

kosmetologijos. Kosmetinės diagnostikos dalyke, ir dalyke Moters sveikata, Odos ir lytiškai 

plintančios ligos, ir Anatomijos, fiziologijos, bendrosios patologijos dalykuose. Studijų 

programos komitetas turėtų daugiau dėmesio skirti dėstytojų komunikavimui ir 
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bendradarbiavimui užtikrinti, kad būtų išvengta temų kartojimosi, o dalykai nuosekliai papildytų 

vienas kitą.  

Studijų dalykų turinys atitinka studijų rūšį ir pakopą. Taip pat daugumos studijų dalykų 

turinys ir studijų metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus. Tačiau, kai kurių dalykų 

numatomi studijų rezultatai neatitinka dalyko pavadinimo ir turinio, pvz., dalyko Kūno masažai 

ir procedūros, dalyko Mikrobiologija ir citogenetika pavadinimą siūlytina keisti į Citologiją ir 

genetiką. Taip pat siūlytume gerokai sumažinti kraujo grupių genetikai skirtas valandas ir 

daugiau valandų skirti odos genetinėms ligoms. Kai kurių dalykų aprašuose aptinkama techninių 

netikslumų: nebaigtos formuluoti dalyko temos ir netikslus valandų priskyrimas temoms (pvz., 

dalykų Kosmetinė chemija ir medžiagotyra, Moters sveikata, Odos ir lytiškai plintančios ligos). 

Studijų dalykų aprašuose yra formuluojamas nemažas skaičius studijų rezultatų, pavyzdžiui, 

dalykas Profesinė etika, kuriam skirti 3 kreditai, formuluoja net 17 dalyko rezultatų, todėl kyla 

pagrįsta abejonė, ar pavyks studentui pasiekti visus dalyko rezultatus, esant numatytai dalyko 

apimčiai.  

Kosmetologijos studijų užsiėmimų formas sudaro paskaitos, kurioms skiriama 17 proc. 

laiko, praktiniai užsiėmimai – 32 proc., savarankiškas darbas – 43 proc. (5 proc. laiko skiriama 

baigiamajam darbui ir kvalifikaciniam egzaminui, o 38 proc. – kitoms savarankiško darbo 

užduotims). Konsultacijoms skiriama 8 proc. laiko. Užsiėmimų formą lemia dalyko rezultatai ir 

specifika. 

Studijų metu dažniausiai naudojami studijų metodai yra darbas grupėse, individualios 

užduotys, atvejo analizė, imitacinės situacijos, darbas poromis, komandinis bei savarankiškas 

darbas, vaizdo įrašų peržiūra. Taikant įvairius studijų metodus, studentams sudaromos galimybės 

analizuoti įvairias situacijas, pasirinkti tinkamiausius darbo metodus, analizuoti gautus 

rezultatus, koreguoti veiklą atsižvelgiant į gautus rezultatus. Studijų programa sudaryta taip, kad 

studentai turėtų pakankamai mokytis savarankiškai, išsiugdytų savarankiško darbo gebėjimus 

(savarankiškai ieškoti informacijos, ją analizuoti, pritaikyti). Komandinis darbas padeda ugdyti 

studentų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, reikalingus tiek bendraujant su klientais, tiek 

ir su savo srities specialistais. 

Programos dėstytojai aktyviai tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose 

seminaruose ir konferencijose, seka rinkos pokyčius, visa tai atsispindi programos turinyje. Taip 

pat dėstytojai kartu su studentais dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose, kuriose 

pristatomos naujausios technologijos bei kosmetinės priemonės. Studijų krypties dalykų 

praktikos darbai vyksta Kosmetologijos katedros praktikos darbų kabinetuose ir laboratorijose, 

aprūpintose šiuolaikine kosmetologine aparatūra ir įranga, medžiagomis ir priemonėmis, bei 

praktinio mokymo bazėse, esančiose įvairiose sveikatinimo įstaigose (Kauno klinikinėje 
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ligoninėje, Respublikinėje Kauno ligoninėje, Panemunės senelių namuose, UAB “ Motinos ir 

vaiko klinika“). Profesinės veiklos praktikas studentai atlieka grožio salonuose, SPA centruose, 

kosmetologijos klinikose bei gydyklose, kur turi galimybę susipažinti su įvairiomis kosmetikos 

priemonėmis, kosmetologiniais aparatais bei įranga ir praplėsti savo žinias. Dalykų dėstytojai 

aktyviai bendradarbiauja su bibliotekos darbuotojais, kurie pateikia informaciją apie knygynų ir 

leidyklų internetinius adresus bei naujos literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis katalogus. 

Neradę leidinio KK bibliotekoje, dėstytojai ir studentai reikalingų knygų gali užsisakyti iš Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos. Per vertinamąjį laikotarpį SPF biblioteka įsigijo Kosmetologijos 

studijų programai skirtų 80 pavadinimų profesinės literatūros leidinių. SPF biblioteka užsako 5 

periodinius leidinius (2 lietuvių kalba ir 3 užsienio kalba), skirtus Kosmetologijos studijų 

programos studentams, kurie papildo užsiėmimus nauja informacija bei naudojami studentų 

savarankiškoms užduotims rengti. Todėl studijų turinys yra orientuotas naujausius mokslo ir 

technologijų pasiekimus. 

 
Srities stiprybės: programos turinys atitinka naujausius mokslo, meno ir technologijų 
pasiekimus; įvairių studijų metodų naudojimas, leidžiantis pasiekti numatomus studijų 
rezultatus. 
 
Srities silpnybės: nenuoseklus kai kurių dalykų išdėstymas studijų plane, netikslumai dėl kai 
kuriems dalykams skirtų valandų ir kreditų skaičiaus, dermės tarp studijų programos dalykų 
apimties kreditais, numatomų dalyko rezultatų, pavadinimo, turinio nebuvimas. 

 
 3. Personalas  

 
Visi dėstytojai turi magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį išsilavinimą, 

išskyrus vieną dėstytoją (Rita Keibienė), kuri šiuo metu studijuoja magistrantūros studijose. 

Programą vykdo pedagoginis personalas, kurio sudėtis ir kvalifikacija iš esmės atitinka teisės 

aktų  reikalavimus.  

Šiuo metu programos įgyvendinimo procese dalyvauja 36 dėstytojai (3 docentai – 8,3 

proc., 17 lektorių – 47,2 proc. ir 16 asistentų – 44,5 proc.), kurie dėsto 165 studentams. Dėstytojų 

ir studentų skaičiaus santykis 1:5, dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų 

rezultatams pasiekti. Trečdalis dėstytojų yra įgiję kelis magistro (profesijos ir edukologijos) 

kvalifikacinius laipsnius. Penki dėstytojai turi mokslo daktaro laipsnį (13,8 proc.), dėsto studijų 

krypties dalykus (apimtis – 17 kreditų, tai sudaro 13 proc. studijų krypties dalykų). Dauguma 

programoje dirbančių dėstytojų turi didesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko 

srityje. Studijų krypties dalykus dėsto dėstytojai, turintys kosmetologo, gydytojo, visuomenės 

sveikatos specialisto, edukologo ar kt. profesinę kvalifikaciją bei dirbantys praktinį darbą. Tačiau 

kai kurių studijų krypties dalykų dėstytojų profesinė kvalifikacija yra įgyta neformaliuoju būdu ir 

šiuo metu dar yra formalizuojama, pvz., Vaivos Vaišnorienės ir Sigitos Zlatkuvienės. 2012 m. 
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KK įdiegė neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įvertinimo sistemą. Minėtos 

specialybės dėstytojos jau studijuoja KK Kosmetologijos studijų programoje. Keleto dėstytojų 

(pvz., Astos Kutraitės ir Inos Tursienės) profesinės veiklos aprašai nebuvo pateikti. 

Dauguma dėstytojų (24 iš 36; 66,7 proc.), dirbančių programoje, yra nuolatiniai KK 

darbuotojai, 12 dėstytojų (33,3 proc.) yra kviestiniai, kurie turi nemažą praktinio darbo dėstomo 

dalyko srityje patirtį. Nuolatinių ir kitų dėstytojų santykis yra racionalus o tai ypač svarbu, 

dėstant studijų krypties dalykus. Didesnę nei 3 metų pedagoginio darbo patirtį turi 34 iš 36 (94,4 

proc.) dėstytojų.  

Savianalizės suvestinėje nurodoma, kad per vertinamąjį laikotarpį buvo stebima natūrali 

dėstytojų kaita, susijusi su amžiumi, studijų plano ir programos dalykų kaita. Programą 

papildžius naujais dalykais, tikslingai keičiasi nuolatiniai ir/arba kviestiniai dėstytojai, taip 

užtikrinama studijų kokybė. Per vertinamąjį laikotarpį programoje dirbančio pedagoginio 

personalo amžius pasiskirstęs taip: 21-40 m. amžiaus dėstytojai sudaro 25 proc., 41-50 m. – 42 

proc., 51-60 m. – 33 proc. 

Nuoseklų personalo kvalifikacijos tobulinimą reglamentuoja dėstytojų kvalifikacijos 

tobulinimo tvarka, patvirtinta dekano 2008-01-02 įsak. Nr. 31-M. Dėstytojams sudaromos 

galimybės lavinti ir plėsti pedagoginius gebėjimus. Dėstytojai nuolat tobulina kvalifikaciją, įgyja 

dalykinių ir/ar edukologinių žinių bei patirties. Visi programoje dirbantys dėstytojai per 

vertinamąjį laikotarpį tobulino savo kvalifikaciją Lietuvoje ir/arba užsienyje: dalyvavo bei skaitė 

pranešimus konferencijose, vyko į stažuotes, pažintinius vizitus, tobulinosi įvairiuose kursuose, 

seminaruose, mokymuose. SPF veikia dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema, apimanti 

dėstytojų formalųjį ir neformalųjį išsilavinimą. Dėstytojams sudaromos galimybės tobulinti 

kompetencijas magistrantūroje, kai už studijas ar jų dalį sumoka kolegija. Programos dėstytojai 

aktyviai dalyvauja kolegijoje organizuojamuose seminaruose, konferencijose, kursuose, kurių 

metu įgytas žinias pritaiko savo pedagoginėje ir praktinėje veikloje. Mainų programose per 

vertinamąjį laikotarpį iš viso dalyvavo 5 dėstytojai, vidutiniškai po vieną dėstytoją per mokslo 

metus, kas sudaro 3 proc. visų studijų programoje dirbančių dėstytojų. Dėstytojų dalyvavimas 

tarptautinių mainų programose turėtų būti labiau skatinamas. 

Kosmetologijos studijų programoje dirbantys dėstytojai organizuoja bei vykdo mokslinius 

taikomuosius tyrimus, padedančius tobulinti studijų procesą ir praktinius įgūdžius, įtraukdami į 

šią veiklą ir studentus. Taip pat dėstytojai aktyviai dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose, 

rengia metodinius leidinius, dirba įvairiose ekspertų grupėse, vertina studijų programas, aktyviai 

dalyvauja savo profesinės sklaidos veikloje: veda autorinius seminarus ir paskaitas, rengia ir 

skaito pranešimus konferencijose, seminaruose, rengia publikacijas, rengia ir dalyvauja 
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parodose, meistriškumo konkursuose (žr. 8 ir 9 lenteles savianalizės suvestinėje). Programos 

dėstytojų vykdoma veikla dera su dėstomais dalykais bei studijų programa. 

 

Srities stiprybės: aktyvi dėstytojų mokslinė veikla (dalyvavimas įvairiuose projektuose, 
konkursuose ir kituose renginiuose, jų organizavimas), aktyvus profesinės kvalifikacijos 
tobulinimas. 
 
Srities silpnybės: per menkas dėstytojų dalyvavimas tarptautinių mainų programose.  
 
4. Materialieji ištekliai  
  

Programai vykdyti naudojama pakankamas skaičius auditorijų, kabinetų ir laboratorijų. 

Jos išdėstytos keliuose KK pastatuose, Kauno klinikinėje ligoninėje, Respublikinėje Kauno 

ligoninėje. Paskaitos skaitomos įvairaus dydžio auditorijose: 5 auditorijos po 32 vietų, 4 

auditorijos po 60 vietų ir 2 auditorijos po 100 vietų. Praktikos darbai vykdomi 18 kabinetų ir 

laboratorijų, iš jų 5 kabinetai yra specializuoti kosmetinėms procedūroms atlikti. Darbo vietų 

skaičius atitinka studentų skaičių grupėje ar pogrupyje. Auditorijos ir laboratorijos nuolat 

atnaujinamos, studentams įrengtas poilsio kambarys. 2010 m. įrengtas naujas Kosmetinių 

procedūrų kabinetas, kuriame yra 8 darbo vietos. Rekonstruotas Dekoratyvinės kosmetikos 

kabinetas, praplėstos praktinio mokymo erdvės. Tai suteikė didesnes galimybes į studijų procesą 

integruoti paslaugų teikimą klientams profesinės veiklos praktikų metu. Patalpos studijoms yra 

tinkamos ir jų pakanka.  

Savarankiškiems darbams atlikti ne paskaitų metu studentai gali naudotis kompiuteriais ir 

spausdintuvais, esančiais KK kompiuterių klasėse bei KK Savarankiškų studijų centre. 

Programai vykdyti naudojama laboratorinė įranga ir medžiagos leidžia ugdyti praktinius įgūdžius 

ir pasiekti studijų programos rezultatus. Praktikos darbų metu naudojama profesionali šiuolaikinė 

kosmetologinė rankų, kojų, veido ir kūno priežiūros aparatūra bei įranga. Jos pakanka esamam 

studentų skaičiui. Kiekvienais metais įsigyjama naujų kosmetologinių aparatų, integruojant  į 

studijų procesą naujas technologijas. Per penkerius metus naujos įrangos nupirkta už 158 000 Lt. 

Atnaujinant auditorijas įsigyta baldų už 36 000 Lt. Studijų tikslams naudojamos profesionalios, 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios veido, kūno priežiūros kosmetikos medžiagos. 

Medžiagos užsakomos atsižvelgiant į studentų skaičių ir poreikį. Per mokslo metus tam skiriama 

apie 59 000 Lt. 

 Fakultete įrengtas Kosmetologijos mokymo centras. Įrengtos praktikinio mokymo 

klasės: Kosmetinių procedūrų kabinete (8 darbo vietos, 8 kosmetologinės kėdės, aparatūra, darbo 

staleliai) vyksta veido priežiūros procedūrų praktiniai mokymai, Rankų-kojų priežiūros kabinete 

(8 darbo vietos, 8 manikiūriniai stalai ir 3 pedikiūro kėdės) – manikiūro ir pedikiūro praktiniai 
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mokymai, Dekoratyvinės kosmetikos kabinete (8 darbo vietos, 8 kėdės visažui, staliukai 

produktams, veidrodžiai) – makiažo, kūno puošybos praktiniai mokymai, Kosmetinių procedūrų 

kabinete (7 darbo vietos, masažinės kušetės) – depiliacijos, Spa procedūros, masažo, kūno 

priežiūros procedūros, kūno įvyniojimo, kaukių panaudojimo praktiniai mokymai, Kūno 

priežiūros procedūrų ir masažo kabinete (6 darbo vietos, 5 masažinės kušetės, 1 masažinis 

ajurvedinis stalas) – masažo, kūno priežiūros procedūrų atlikimo mokymai. Praktikos 

organizuojamos pogrupiais po 12-16 studentų. Studentams persirengti yra įrengtas atskiras 

persirengimo kambarys. KK Medicinos fakulteto turima bazė tinkama ir pakankama praktikoms 

atlikti. 

KK biblioteką sudaro Centrinė kolegijos biblioteka ir Savarankiškų studijų centras, kuriuose 

yra 179 darbo vietos, iš jų 61 kompiuterizuota. Studentams prieinama daug lietuvių kalba 

išleistos literatūros specialybės dalykams. Pakankama specialybinės literatūros užsienio kalba 

pasiūla. Studentai mažai naudoja užsienio literatūros šaltinius baigiamuosiuose darbuose. KK 

biblioteka yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narė, todėl gauna visą informaciją apie 

Lietuvos bibliotekoms siūlomas duomenų bazes. Informacija apie prieigą prie duomenų bazių 

yra skelbiama Google pašto sistemoje (kuri pasiekiama per Google Apps ir integruota su 

kolegijos darbuotojų ir studentų duomenų baze), kolegijos tinklapyje bei fakultetų bibliotekose. 

Šiomis bazėmis galima naudotis iš visų KK esančių kompiuterių. Studentai ir dėstytojai gali 

naudotis 6 prenumeruojamomis duomenų bazėmis: EBSCO Publishing, Oxford Art Online, 

Oxford Reference Online, Grove Music Online, Taylor&Francis, Emerald Management.  

 

Srities stiprybės: šiuolaikiškai įrengtas ir aprūpintas Kosmetologijos studijų centras. Specialybės 
dalykų literatūros leidinių gausa lietuvių kalba 
 
Srities silpnybės: minimalus skaičius specialybės studijoms skirtų leidinių užsienio kalbomis. 
 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas 
 
Priėmimo į studijas reikalavimai yra pagrįsti ir išsamūs. Priėmimas organizuojamas 

centralizuotai pagal KK patvirtintas priėmimo taisykles ir LAMA BPO patvirtintą priėmimo į 

aukštąsias mokyklas tvarką. Priėmimo reikalavimai yra aiškiai suformuluoti ir viešai prieinami 

KK internetiniame puslapyje (www.kauko.lt). Pagrindinis priėmimo kriterijus yra konkursinis 

balas, skaičiuojamas iš brandos egzaminų (lietuvių kalbos, biologijos ir chemijos arba 

matematikos) bei mokomųjų dalykų (matematikos arba chemijos), kurių metu įgytos žinios 

reikalingos studijuojant kosmetologijos studijų programoje. Specialių reikalavimų priėmimui 

studijuoti į kosmetologijos studijų programą nėra. Priimtųjų studijuoti konkursiniai balai 

santykinai didėjo 2007-2011 m. (nuo 14,25 iki 16,14). Minėtuoju laikotarpiu papildomas 
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priėmimas į kosmetologijos studijų programą nebuvo organizuojamas, nes visi studentai įstojo 

pagal pirmąjį prioritetą. Į dalines studijas pagal individualų studijų planą studentai priimami 

visus mokslo metus, tačiau tokiu atveju už studijas turi mokėti savo lėšomis. 

Nors programos populiarumas pastaruoju metu augo, ką rodo ir palyginti mažas studentų 

„nubyrėjimas“, nuolatinis visų šią programą studijuojančiųjų skaičiaus didėjimas (nuo 84 

studentų 2008/2009 m. iki 154 studentų 2011/2012 m.) kelia grėsmę studijų kokybės 

užtikrinimui ir turėtų būti siejamas su reguliariais darbo rinkos poreikio stebėsenos tyrimų 

rezultatais. 

Studijos organizuojamos pagal rudens ir pavasario semestrų tvarkaraščius, kuriuos ne 

vėliau kaip prieš 1 sav. iki semestro pradžios pateikia Studijų skyrius. Vienos darbo dienos 

užsiėmimų trukmė yra iki 8 val., bet ne daugiau nei 11 val., jei to reikalauja dėstomo dalyko 

specifika. Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai tolygiai išdėstyti viso semestro metu. Studentai 

pritaria, kad savarankiškam darbui skirto laiko visiškai pakanka individualioms užduotims 

atlikta. Tarp užsiėmimų yra pakankamai laiko pietų pertraukoms. Tačiau, kaip studentai 

patvirtino vizito metu, paskaitoms vykstant skirtingose  miesto vietose, laiko tarp jų ne visada  

užtenka nuvykti iš vienos vietos į kitą. Į tai turėtų būti atsižvelgta sudarinėjant užsiėmimų 

tvarkaraščius. Teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, įgytų semestro metu, visiškai pakanka 

ruošiantis egzaminams ir rengiant baigiamuosius darbus. 

KK Medicinos fakultetas kasmet organizuoja studentų tiriamųjų darbų konferencijas, 

kuriose kosmetologijos studijų programos studentų pristatomų pranešimų skaičius per 2009-2012 

m. palaipsniui augo, studentų dalyvavimas toliau turėtų būti skatinamas. Jau nuo pirmojo kurso 

studentai turi galimybę dalyvauti mokslo tiriamųjų darbų būrelyje, kas yra pagirtina. Labiausiai 

motyvuoti studentai dalyvauja ir yra prizininkai KK ir kitų kolegijų organizuojamuose profesinio 

meistriškumo konkursuose. Studentai dalyvauja įvairiuose Lietuvoje vykstančiuose renginiuose 

(pvz., kosmetikos parodose), televizijos projektuose (pvz., „Chorų karai“), rengia savo darbų 

parodas, bendradarbiaujama su KK Aprangos dizaino katedra,. Tačiau studentų darbų 

pristatymas tarptautinio lygio renginiuose yra nepakankamas ir turėtų būti labiau skatinamas. 

Fizinio aktyvumo ir meninės raiškos katedroje studentai gali pasirinkti sporto ir kultūros 

šakas (pvz., aerobiką). Studentams taikomos nuolaidos naudotis KK baseino paslaugomis (pvz., 

sauna) bei treniruokliais. KK Kultūros centras, drauge su dėstytojais, padeda studentams 

organizuoti įvairius kultūrinius renginius, konferencijas. 

KK dalyvauja ERASMUS studentų mainų programoje. Studentai vyksta į kosmetologijos ir 

sveikatingumo centrus Graikijoje, Maltoje, tačiau apskritai studentų judumas išlieka žemas. 

Atvykstančių studentų skaičius yra taip pat mažas. Studentų judumą KK vertina kaip probleminę 

sritį, teigiama, kad pasigendama aktyvesnio studentų dalyvavimo judumo programose. Nors 
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dėstytojai tvirtina, kad studentų anglų kalbos žinios vis gerėja, patys studentai pripažįsta, kad 

nėra itin užtikrinti savo gebėjimais ir tai yra vienas iš judumą ribojančių veiksnių. 

Akademinė parama studentams užtikrinama įvairiais būdais. Informacija apie kosmetologijos 

studijų programą skelbiama KK internetiniame puslapyje (www.kauko.lt), stenduose, ją 

studentams suteikia atsakingieji asmenys. Dalyko Įvadas į studijas metu studentai supažindinami 

su studijų KK tvarka, organizavimu, programos tikslais, studijų rezultatais, apibrėžiamos 

akademinio sąžiningumo normos. Yra parengti studijų dalykų aprašai, baigiamojo darbo 

metodiniai nurodymai. Kaip patvirtino studentai, pradėdami dėstyti dalyką, dėstytojai 

supažindina studentus su būsimuoju dalyku ir pateikia visą reikalingą informaciją apie tą dalyką. 

Pagal viešai paskelbtus tvarkaraščius dėstytojai konsultuoja studentus dalyko klausimais. 

Studentai dėstytojus apibūdino kaip reiklius, tačiau visada linkusius padėti, geranoriškus, 

objektyvius ir profesionalius. 2011 m. KK Medicinos fakulteto Studentų atstovybė (SA) 

organizavo prevencines priemones akademiniam nesąžiningumui mažinti (pvz., diskusijos 

grupėse, SA nariai stebėjo egzaminų eigą). Studentai aktyviai dalyvavo, palaikė iniciatyvą. 

KK neturi specializuoto psichologinės pagalbos kabineto, tačiau internetiniame puslapyje 

(www.kauko.lt) pateikiamos nuorodos į Kauno miesto psichologinės pagalbos institucijas, 

jaunimo liniją. 

Remdamasi LR Vyriausybės nutarimais ir KK stipendijų skirstymo nuostatais, Kolegijos 

finansų tarnyba skiria skatinamąsias, socialines stipendijas. LR Vyriausybės nustatyta tvarka 

studentai taip pat gali gauti paskolas studijoms. Visi pageidaujantys yra apgyvendinami 

bendrabučiuose. 

Studentų pasiekimų vertinimo sistema yra aiški ir tinkama studijų rezultatams įvertinti. Ji 

pagrįsta kaupiamojo balo principu ir viešai prieinama KK internetiniame puslapyje 

(www.kauko.lt). Dėstytojai įvadinėse paskaitose supažindina studentus su vertinimo kriterijais ir 

kaupiamojo balo sandara, kurią nustato katedra, suderinusi su dėstytoju. Studentai sutinka, kad jų 

pasiekimų vertinimas yra pagrįstas ir aiškus. Vertinimo kriterijai pateikiami dalykų aprašuose. 

Taikomos įvairios atsiskaitymo formos (testai, atvejo analizė, projektai). Dėstytojai individualiai 

informuoja studentus apie jų vertinimo rezultatus. Trūkumai analizuojami, aptariami su 

studentais užsiėmimų ar konsultacijų metu. 

Daugumos kosmetologijos studijų programos absolventų profesinė veikla atitinka programos 

vykdytojų lūkesčius. Vidutiniškai apie 72 proc. kosmetologijos studijų programą baigusių 

studentų dirba pagal įgytą kvalifikaciją. Jie įsidarbina kosmetikos kabinetuose, sveikatingumo 

centruose, kuria savo verslą. Dalis pagal specialybę dirba užsienyje. Kiti tęsia studijas kitose 

aukštosiose mokyklose. Dalis įstojusių studentų jau turi praktinio darbo patirties ir, baigę 

studijas, tęsia profesinę veiklą. 
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Srities stiprybės: aiškūs ir pagrįsti priėmimo į studijas reikalavimai, aktyvus studentų 
dalyvavimas mokslo ir ypač taikomojoje veikloje, užtikrinta akademinė ir socialinė parama, 
aukšti įsidarbinimo pagal įgytą kvalifikaciją rodikliai.  
 
Srities silpnybės: paskaitoms vykstant skirtingose miesto vietose, ne visada  užtenka laiko nuvykti 
iš vienos vietos į kitą; žemas tarptautinis studentų judumas, kurio viena iš priežasčių – studentų 
neužtikrintumas savo užsienio kalbos žiniomis. 
. 
6. Programos vadyba  

 

Kosmetologijos studijų programos savianalizės suvestinėje pristatytas programos 

vadybos skyrius. Informacija aprašomojo pobūdžio, išsamiai pateikiant vidinės studijų kokybės 

užtikrinimo procedūras, taikomas Kauno kolegijoje. Vidinis kokybės užtikrinimas pagrįstas 

periodiška studijų būklės analize, rengiant savianalizės ataskaitas pagal KK strategijoje 

numatytas veiklas. Savianalizės suvestinėje teigiama, kad „Studijų programos valdyme ir 

sprendimų priėmime dalyvauja: KSP komitetas, katedros vedėja, SPF dekanatas, dėstytojai, 

studentai ir kiti socialiniai dalininkai“. Tačiau nors ir numatyta bei aprašyta studijų programos 

kokybės stebėsena, tobulinamos konkrečios priemonės, pokalbių su tikslinėmis grupėmis metu 

pastebėtas akivaizdus KSP komiteto, kaip veiklą koordinuojančio organo, funkcijų trūkumas. 

Bendraujant su dėstytojais susidaro įspūdis, kad aprašyta programos vadybos sistema nėra aiški 

visiems dirbantiems dėstytojams ir jų dalyvavimas sistemos įgyvendinime yra daugiau 

formalus.  

Socialiniai dalininkai, absolventai aktyviai remia savo kolegiją ir yra patenkinti 

rengiamų specialistų profesiniu lygiu. 2011 m. papildyta studijų programos komiteto sudėtis, 

įtraukiant darbdavių, absolventų atstovus. Katedros posėdžiuose, išanalizavus socialinių 

dalininkų (studentų, dėstytojų, absolventų, darbdavių) apklausų, profesinės veiklos praktikų 

vietų monitoringo rezultatus, protokoluose fiksuojamos pastabos, pasiūlymai, inicijuojami 

kolegialūs sprendimai dėl programos keitimo. Jų pagrindu studijų programos komiteto nariai 

koreguoja studijų programą, dėstytojai tobulina dėstomų dalykų aprašus. Šią veiklą koordinuoja 

katedros vedėjas, tačiau tikslingiau būtų šią funkciją atlikti KSP komiteto pirmininkui, nes 

katedros vedėjas yra atsakingas už visas katedroje įgyvendinamas studijų programas. Tokiu 

būdu būtų užtikrinami glaudesni ryšiai tarp dėstytojų, dirbančių būtent Kosmetologijos studijų 

programoje.  

Kiekvieno semestro pabaigoje pedagogų posėdžių metu yra analizuojami studentų 

pažangumo rodikliai, vykdoma studijų proceso analizė. Taip pat aptariami priėmimo į studijas 

rezultatai, socialinių dalininkų apklausų rezultatai, kurie yra viešinami intranete. Taip pat 

viešinimas ir sklaida vyksta studentų ir dėstytojų mokslinių tiriamųjų darbų ir kitų konferencijų, 
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seminarų, susitikimų su studentais, diskusijų metu. Kasmet vyksta vieši savianalizės ataskaitų 

pristatymai, į kuriuos kviečiami socialiniai dalininkai (studentai, dėstytojai, socialiniai partneriai, 

absolventai, Alumi klubo nariai). 

Savianalizės suvestinės programos vadybos skyriuje taip pat pristatomas baigiamasis 

studijų etapas, aptariama darbų tematika ir „...ypač akcentuojamas dėmesys biomedicinos srities 

medicinos technologijų krypties problemų identifikavimui....“. Vertinama programa priklauso 

kitai – medicinos ir sveikatos – studijų krypčių grupei mokslo taikomųjų tyrimų sklaida bei 

publikacijų rengimas, todėl šis teiginys yra taisytinas.  

 
Srities stiprybės: aktyvus socialinių dalininkų įtraukimas į programos kokybės vadybos procesus.  
 
Srities silpnybės: nepakankamas koordinuojantis studijų programos komiteto vaidmuo.  
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III. REKOMENDACIJOS 
 

1. Parengti studijų programos kompetencijų (dalykinių ir bendrųjų), studijų programos 

rezultatų ir dalykų sąsajų matricą ir siekti argumentuoto dalykų priskyrimo tam tikriems 

studijų programos rezultatams. 

2. Įvertinti technologo kvalifikacijos suteikimo tikslingumą. 

3. Peržiūrėti studijų planą ir ištaisyti netikslumus dėl kai kuriems dalykams skirtų valandų 

ir kreditų skaičiaus.  

4. Atkreipti dėmesį į nuoseklų dalykų išdėstymą studijų plane. 

5. Patikslinti dalykų aprašus, kad būtų dermė tarp dalyko rezultatų, dalyko turinio, dalyko 

pavadinimo ir dalyko apimties kreditais. Vengti temų kartojimosi ir užtikrinti 

tarpdalykinius ryšius. 

6. Numatyti daugiau laiko tvarkaraščiuose tarp paskaitų, kai šios vyksta skirtingose miesto 

vietose. 

7. Skatinti studentų tarptautinį judumą. 

8. Plėtoti šaltinių užsienio kalbomis naudojimą studijų procese. 

9. Stiprinti studijų programos komiteto vaidmenį, vykdant studijų programos 

įgyvendinimo stebėseną. 
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 IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  
 

Kauno kolegijos studijų programa Kosmetologija (valstybinis kodas – 653B95003) vertinama 
teigiamai.  

 
Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 
2. Programos sandara 2 
3. Personalas  3 
4. Materialieji ištekliai 4 
5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 
6. Programos vadyba  3 
 Iš viso:  18 

* 1 - Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3 - Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 

4 - Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 
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