PATVIRTINTA:
LSMU MA SF dekanė
Prof. Jūratė Macijauskienė
2018 m.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
Antrosios pakopos studijų programos „Dailės terapija“ studijų programos komiteto (SPK)
2017/2018 m. m. VEIKLOS ATASKAITA ( rudens semestras)
Eil.
Nr.

Veiklos sritys

Įgyvendinimo
terminas

Vykdytojai

1.

Ataskaitos už „Dailės terapija” SPK veiklą 2016/2017 m.
m. parengimas ir tvirtinimas

Iki 2017-09-30

Doc. J.Rapolienė

2.

„Dailės terapijos” SPK 2017/2018 m. m. veiklos plano
parengimas ir tvirtinimas

Iki 2017-09-30

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.
2017-09-07, protokolo Nr. SF – 21 -02
Studijų programos „Dailės
terapija”komiteto darbo ataskaita 2016/
2017 m.m. svarstyta komitete, pristatyta
fakulteto dekanei ir patvirtinta Slaugos
fakulteto taryboje 2017-10 -12, Nr.SLF17-13.
Veikla įvykdyta.
2017-09-07, protokolo Nr. SF – 21 -02
Studijų programos „Dailės terapija”
komiteto darbo planas 2017/2018 m.m.
svarstytas komitete, pristatytas fakulteto
dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
taryboje 2017-10-12, protokolo Nr.
SLF-17-13.
Veikla įvykdyta.
2018-01-19, protokolo Nr. SF-21-43
Studijų tobulinimo procesas vyksta
nuolat SPK aptariant studijų turinį su
studentais, dėstančiais dėstytojais,
socialiniais partneriais.
2018 -02-02 d., protokolo Nr. SF-21-52
įvyko susitikimas „Dailės terapijos”
programos dėstytojų.

4.

„ Dailės terapijos „ studijų programos 2018
/2019m.m.studijų planų aptarimas ir tvirtinimas.

Iki 2017-09-30

SPK

Veikla įvykdyta.
2017-09-07, protokolo Nr. SF – 21 -02
Studijų programos „Dailės terapija”
studijų planas 2018/2019 m.m.
svarstytas komitete, pristatytas fakulteto
dekanei ir patvirtintas Slaugos fakulteto
taryboje 2017-09-18, protokolo Nr.
SLF-17-11.

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

Nuolat

SPK

.Nuolat vykdoma.
Atnaujintas studijų programos
lankstinukas ir pristatytas studijų
mugėse.
Dalyvauta studijų mugėse.
Numatomi „Dailės terapijos” studijų
programos pristatymai „Ar dailė gydo?
Ar esi laimingas, galėdamas padėti
kitiems?”

5.

6.

2018-03-15 Vilniaus Dailės Akademijos
salėje . Dalyvauja J.Rapolienė, A.
Brazauskaitė, j.Varkulevičienė.
2018-04.10 Vilniaus Dailės Akademijos
Kauno fakultete. Dalyvaja J.Rapolienė,
V.Navickienė, S. Mostauskis,
J.Varkulevičienė.
2018-04 Šiaulių universitete.
7.

„Dailės terapijos” SPK dėstytojų
susitikimas su Iki 2018-01-25
studentais, studentų 2017 m. apklausos duomenų analizė
ir aptarimas

Doc. J. Rapolienė
SPK

Veikla įvykdyta.
2018-01-19, protokolo Nr. SF -21-43
Atlikta rudens semestro rezultatų analizė
bei aptarta studentų nuomonė apie
studijų programą:
Visų kursų studentai išsakė nuomonę,
kad norėtų daugiau sužinoti ir pamatyti
vietas, kuriose jau dirba dailės
terapeutai.
Todėl numatomos kelionės yra

į LSMU Elgesio medicinos institutą.
Visa diena užsiėmimų su įvairiais
specialistais. Taip pat į Ventos globos
namus.
8.

9.

Teikti paraiškas pritraukti lėšas tarptautinės konferencijos
ir konferencijų organizavimui

Dailės
d
terapijos studijų programos tarptautiškumas.

Iki 2017-09.30

Iki 2017-09-30

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

Dr. A. Brazauskaitė
SPK

Parašyta paraiška Lietuvos mokslų
tarybai projektui tarptautiniam mokslo
renginiui "Vizualinės kūrybos
fenomenas ir sveikata". Projekto vadovė
A. Brazauskaitė. Parama gauta.
Tarptautinė konferencija įvyko
2017.11.23 – 24 dienomis.
Parašytas projektas VDA dėl galimybės
suorganizuoti visiems „Dailės terapijos“
programos studentams studijų įvadą ir
kūrybinį seminarą Nidoje .( projekto
vadovė dr. J. Varkulevičienė).
Seminaras vyktų 2018 metų rudens
semestre Nidos meno kolonijoje.
Dalyvauja ir užsiėmimus veda J.
Varkulevičienė, J.Rapolienė, E.
Saladžius.
2017-10-12 iki 2017-10-14 atvyko
lektorė Astri Ziesler iš Oslo and
Akershus University College of Applied
Sciences (Norvegija) universiteto, kuri
vedė užsiėmimus visiems dailės
terapijos studentams .
2018-02-08 iki 2018-02-10 atvyko lekt.
Eha Rutel iš Talino universiteto „Dailės
terapijos“ magistrantūros programos.
Buvo vedami užsiėmimai visiems dailės
terapijos studentams.

10.

Sutarčių
S
Erasmus+ mainų programos rėmuose plėtra

Iki 2017-09.30

Dr. A. Brazauskaitė
SPK

Sudaryta Erasmus + sutartis su Talino
universiteto „Dailės terapijos“
magistrantūros programa.

Sudaryta Erasmus + sutartis su Oslo and
Akershus University College of Applied
Sciences (Norvegija) universiteto
„Dailės terapijos“ magistrantūros
programa.

Sudaryta Erasmus + sutartis su
Hogeschool PXL University College
(Belgija) „Dailės terapijos“ bakalauro
programa.

„Dailės terapijos” SPK pirmininkė

doc.dr. Jolita Rapolienė

