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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
Antrosios pakopos studijų programos „Dailės terapija“ studijų programos komiteto (SPK)
2016/2017 m. m. VEIKLOS TARPINĖ ATASKAITA (pirmo pusmečio)
Eil.
Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas

Vykdytojai

1.

Ataskaitos už „Dailės terapija” SPK veiklą 2015/2016 m.
m. parengimas ir tvirtinimas

Iki 2016-09-25

Doc. J.Rapolienė

2.

„Dailės terapijos” SPK 2016/2017 m. m. veiklos plano
parengimas ir tvirtinimas

Iki 2016-10-15

Doc. J.Rapolienė

3.

„Dailės terapijos” studijų programos eigos ir studentų
pasiekimų vertinimo rezultatų analizė

Iki 2016-09-30

SPK

Įvykdymas/Protokolo nr.
Veikla įvykdyta.
2016-09-14, protokolo Nr. SF – 21 -05
Studijų programos „Dailės
terapija”komiteto darbo ataskaita
2015/2016 m.m. svarstyta komitete,
pristatyta fakulteto dekanei ir patvirtinta
Slaugos fakulteto taryboje 2016-10 -13,
Nr.SLF-16-12.
Veikla įvykdyta.
2016-10-06, protokolo Nr. SF – 21 -18
Studijų programos „Dailės terapija”
komiteto darbo planas 2016/2017 m.m.
svarstytas komitete, pristatytas fakulteto
dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
taryboje 2016-10-13, protokolo Nr.
SLF-16-12.
Veikla įvykdyta.
2016-09-14, protokolo Nr. SF-21-05
Studijų tobulinimo procesas vyksta
nuolat SPK aptariant studijų turinį su
studentais, dėstančiais dėstytojais,
socialiniais partneriais.
2017 m. vasario 3 d. įvyko susitikimas
„Dailės terapijos” programos dėstytojų,
studentų su soc. partneriais Vilniuje .
Lankėmės Vilniaus miesto psichikos

4.

„Dailės terapijos” studijų programos viešinimas
dalyvaujant aukštojo mokslo mugėse, susitikimuose su
studentais, moksleiviais ir kitais būdais

Nuolat

SPK

sveikatos centre Vasaros g. 5., „Vilties“
specialiojoje mokykloje –
daugiafunkciniame centre bei
dalyvavome pagrindinio soc. partnerio
LDTTA narių paveikslų parodos
atidaryme, kuris vyko Medicinos
bibliotekoje.
.Nuolat vykdoma.
Atnaujintas studijų programos
lankstinukas ir pristatytas studijų
mugėse.
Dalyvauta studijų mugėse:
- 2017 m. sausio 18 d. Kauno Žalgirio
arenoje vykusioje aukštųjų mokyklų
studijų mugėje programą atstovavo
LSMU - J. Rapolienė , VDA- Kristina
Daubarytė.
- 2017 m. vasario 2-4 d. studijų mugėje
„Studijos 2017“ vykusioje Vilniuje
parodų ir kongresų centre „Litexpo“
buvo dalinami lankstinukai (atstovavo
S.Mingaila).
Organizuotas „Dailės terapijos” studijų
programos pristatymas 2017-02-07
Vilniaus Dailės Akademijos salėje „Ar
dailė gydo? Ar esi laimingas, galėdamas
padėti kitiems?”

5.

„Dailės terapijos” SPK dėstytojų
susitikimas su Iki 2017-01-25
studentais, studentų 2016 m. apklausos duomenų analizė
ir aptarimas

SPK

Numatyti studijų programos pristatymai:
- Telšiuose – kovo mėn.;
- Kaune – kovo mėn., gegužės mėn.
- Klaipėdoje – balandžio mėn.
Veikla įvykdyta.
2017-01-26, protokolo Nr. SF -21-59A
2017-02-03, protokolo Nr. SF -21-63A
Atlikta rudens semestro rezultatų analizė
bei aptarta studentų nuomonė apie
studijų programą:
I-o k. studentai pastebėjo, kad galbūt
reikėtų koreguoti Studijų įvade dėstomą
medžiagą, nes jų nuomone nelabai
tinkama esant ištęstinėms studijoms.

6.

Teikti paraiškas pritraukti lėšas tarptautinės konferencijos
ir konferencijų organizavimui

Iki 2017- 06-30

Doc. J.Rapolienė

Taip pat studentai išsakė nuomonę, kad
norėtų daugiau sužinoti ir pamatyti
vietas, kuriose jau dirba dailės
terapeutai.
Numatoma kelionė į LSMU Elgesio
medicinos institutą, nes mūsų jau esami
absolventai pasisakė, kad jiems buvo
labai naudinga ši patirtis.
Rengiamos paraiškos 2 projektams:
1 projektas: ECARTE rengia Jean
Monne paraišką, kurios tikslas yra
suvienodinti Menų terapijų mokymo
programų reikalavimus moksliniams
tyrimams, mūsų programos dėstytoja yra
pakviesta dalyvauti tyrime.
2 projektas: paraiška rengiama Lietuvos
kultūros tarybai .
Organizuojami renginiai:
2014-03-24 – „Dailės terapija ir
Muzikos terapija – nauja kalba“
studentų konferencija.
2017-04-07 – kasmetinė
programos konferencija “Dailės
terapija ir asmens sveikata“
2017-04-08 - 09 organizuojamas
kviestinės lektorės Liudmilos
Lebedevos seminaras visiems
programos studentams.

„Dailės terapijos” SPK pirmininkė

doc.dr. Jolita Rapolienė

