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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
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Antrosios pakopos studijų programos „Dailės terapija“ studijų programos komiteto (SPK)
2018/2019 m. m. VEIKLOS ATASKAITA ( rudens)
Eil.
Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas

Vykdytojai

1.

Ataskaitos už „Dailės terapija” SPK veiklą 2017/2018 m.
m. parengimas ir tvirtinimas

Iki 2018-09-30

Doc. J.Rapolienė

2.

„Dailės terapijos” SPK 2018/2019 m. m. veiklos plano
parengimas ir tvirtinimas

Iki 2018-09-30

Doc. J.Rapolienė

3.

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

Iki 2018-02-28

SPK

Įvykdymas/Protokolo nr.
Veikla įvykdyta.
2018-09-20, protokolo Nr. SF – 21 -09
Studijų programos „Dailės terapija”
komiteto darbo ataskaita 2017/2018
m.m. svarstyta komitete, pristatyta
fakulteto dekanei ir patvirtinta Slaugos
fakulteto taryboje 2018-10 -16,
protokolo Nr.SF-9-7.
Veikla įvykdyta.
2018-09-20, protokolo Nr. SF – 21 -09
Studijų programos „Dailės terapija”
komiteto darbo planas 2018/2019 m.m.
svarstytas komitete, pristatytas fakulteto
dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
taryboje 2018-10-16,
protokolo Nr. SF-9-7.
Veikla įvykdyta.
2019-02-25, protokolo Nr. SF-21-37DT
Studijų tobulinimo procesas vyksta
nuolat SPK aptariant studijų turinį su
studentais, dėstančiais dėstytojais,
socialiniais partneriais.

4.

„ Dailės terapijos „ studijų programos 2019
/2020m.m.studijų planų aptarimas ir tvirtinimas.

Iki 2018-09-30

SPK

5.

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

Nuolat

SPK

Veikla įvykdyta.
2018-09-10, protokolo Nr. SF – 21 -03
Studijų programos „Dailės terapija”
studijų planas 2019/2020 m.m.
svarstytas komitete, pristatytas fakulteto
dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
taryboje 2018-09-25, protokolo Nr.
SLF-6.
2018 – 09 -11 DT studentų darbų paroda
MLK „Meno kūrinys-mano kūrinys“,
kuratorė A.Brazauskaitė
2018-11-30 – 2018 – 12-27 DT III kurso
studentai dalyvavo tarptautiniame
renginyje ir parodoje "Diplomats for
Life", pristatydami tyrimų rezultatus,
Plakatai su tyrimų rezultatais yra
viešinami Lietuvos sveikatos istaigose,
koordinavo A.Brazauskaitė
2018 – 12 - 08 DT studentė surengė
parodą Neuroreabilitacijos skyriuje „Už
sąmonės ribų“kuratorė J. Rapolienė.

Nuolat vykdoma.
Organizuojami „Dailės terapijos” studijų
programos pristatymai „Ar dailė gydo?
Ar esi laimingas, galėdamas padėti
kitiems?”
2019m pradedame:
2019-03-07 Vilniaus Dailės Akademijos
KF salėje . Dalyvauja J.Rapolienė, V.
Navickienė, .J.Varkulevičienė, S.
Kupčiūnienė, buvusi studentė Inga
Musulienė, .
2019-04-11 Vilniaus Dailės Akademijos
salėje. Dalyvauja J.Rapolienė, V.
Navickienė A. Brazauskaitė, J.
Varkulevičienė, buvęs studentas
Vytautas Tautkevičius.

6.

„Dailės terapijos” SPK dėstytojų
susitikimas su Iki 2019-02-28
studentais, studentų 2018 m. apklausos duomenų analizė
ir aptarimas

Doc. J. Rapolienė
SPK

Veikla įvykdyta.
2019-02-27, protokolo Nr.SF -21–37 DT
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 kai kurios numatytos
temos nebuvo dėstomos ir pasigedo
vienos iš dviejų dėstytojų.
Taip pat ne visos temos buvo išdėstytos
Neurofiziologijos ciklo metu.
Visų kursų studentai išsakė nuomonę
dėl Mokslinio tyrimo metodologijos
dalyko, kad daugiau būtų atkreiptas
dėmesys į kokybinius tyrimo metodus,
nes juos tenka naudoti rašant baigiamąjį
darbą.
Visų kursų studentai pateikė pastabų
dėstytojoms dėl studijų kokybės dėstant
specialybinius dalykus.
Studentai išsakė susirūpinimą dėl
specialybės dėstytojų bendravimo
etikos.

7.

Teikti paraiškas pritraukti lėšas tarptautinės konferencijos
ir konferencijų organizavimui

Iki 2018 - 09-30

Doc. J.Rapolienė
Dr.A. Brazauskaitė
J.Varkulevičienė
SPK.

Parašytas projektas VDA dėl galimybės
suorganizuoti visiems „Dailės terapijos“
programos studentams studijų įvadą ir
kūrybinį seminarą Nidoje .( projekto
vadovė dr. J. Varkulevičienė).

Seminaras įvyko 2018.09.27 – 10.03
dienomis Nidos meno kolonijoje.
Dalyvavo ir užsiėmimus vedė J.
Varkulevičienė, J.Rapolienė, S.
Kupčiūnienė.
8.

Dailės
d
terapijos studijų programos tarptautiškumas.

Iki 2018-09-30

Dr. A. Brazauskaitė
SPK

2018. 11. 16-17 d. Lektorė EHA
RUTEL iš Talino universiteto dėstė
dailės terapijos programoje pagal
Erasmus mainus.
2018 rugsejo 18 - 20 dienomis dėst. A.
Brazauskaitė dalyvavo Erasmus mainų
programoje Talino universitete. Dėstė 8
val. Kursą Dailes terapijos magistro
programoje

9.

Sutarčių
S
Erasmus+ mainų programos rėmuose plėtra

Iki 2018-09.30

Dr. A. Brazauskaitė
SPK

Sudaryta Erasmus+ sutartis su HAN
Universitetu ,Olandija Dailės terapija
programa

Sudaryta Erasmus+sutartis su
Waisensee Art Academy
Berlyne .

„Dailės terapijos” SPK pirmininkė

doc.dr. Jolita Rapolienė

Pristatyta LSMU MA Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2019 m. d., protokolo Nr. SLF -

