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Studijų krypčių grupė 

 

Sveikatos mokslai 

Studijų kryptis 

 

Reabilitacija 

Studijų trukmė 

 

3 metai (ištęstinės formos studijos, neakivaizdinis mokymosi 

būdas)   

Programos apimtis kreditais 

 

120 kreditų  

Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis/ profesinė kvalifikacija 

 

Sveikatos mokslų magistras 

Pakopa 

 

Antrosios pakopos studijos 

Studijų programos tikslas 

 

Antrosios pakopos jungtinės studijų programos „Dailės terapija“  

tikslas – parengti pasižyminčius moksliniu įžvalgumu ir poreikiu 

tobulėti, kompetentingus, tarptautinius reikalavimus atitinkančius 

dailės terapijos specialistus, turinčius tvirtus mokslinius dailės 

terapijos žinių pagrindus ir gebančius juos profesionaliai taikyti 

asmens sveikatos ir gerovės srityje. 

Numatomi studijų programos 

rezultatai 

 

Studijų programos numatomi studijų rezultatai yra bendrosios ir 

dalykinės kompetencijos, įgyjamos arba gilinamos programos 

studijų metu. Programos kompetencijų sąrašas ir studijų dalykų 

numatomi rezultatai yra apsvarstyti ir patvirtinti Studijų 

programos Dailės terapija komitete (SPK) ir Slaugos fakulteto 

taryboje. 

Studijų programos ypatumai 

(anotacija) 

Dailės terapijos specializacija leidžia vykdyti sveikatinimo, 

reabilitacijos ir prevencijos programas dailės terapijos 

priemonėmis, tobulinti dailės terapijos metodus bei kurti naujus. 

Priėmimo reikalavimai 

 

Dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo, 

menotyros, architektūros, reabilitacijos, slaugos, visuomenės 

sveikatos, psichologijos, socialinio darbo, specialiojo ugdymo, 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, dailės pedagogikos studijų 

krypčių bakalaurai, medicinos magistrai. Stojantysis turi 

pristatyti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį. 

Profesinės karjeros galimybės 

 

Programos absolventai, įgiję medicinos ir sveikatos magistro 

kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti 

aukštosiose mokyklose, Lietuvos ir ES institucijose, taip pat 

taikyti savo žinias dirbdami reabilitacijos, sanatorinio gydymo 

įstaigose, psichikos sveikatos centruose, kitose asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, krizių pagalbos centruose, socialinių 

paslaugų įstaigose, specialaus ugdymo įstaigose, savanoriško 



 

darbo ir privačiame sektoriuose, aktyviai dalyvauti socialiniame-

ekonominiame Lietuvos gyvenime. Sveikatinimo ir reabilitacijos 

programos magistrams yra užtikrinama mokymosi visą gyvenimą 

galimybė. 

Studentų mainų galimybės 

 

ERASMUS/ SOCRATES programos; multiprofesiniai tinklai 

Tolesnių studijų  galimybės 

 

Dailės terapeutai, įgiję medicinos ir sveikatos magistro 

kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti 

aukštosiose mokyklose. 

Studijų rezultatų vertinimas 

 

Studentų mokymosi rezultatams Universitete taikomi 

diagnostinis, formuojamasis ir sumuojamasis studentų pasiekimų 

vertinimas. Studentų pasiekimų vertinimo metodus numato 

dalyko (modulio, ciklo) programą rengiantys dėstytojai, parengtą 

dalyko (modulio, ciklo) vertinimo strategiją tvirtina studijų 

programos komitetas. 

Studijų programos komiteto 

pirmininkas ir nariai 

 

Antrosios pakopos studijų programos „Dailės terapija“ studijų 

komitetas  

 dr. Jolita Rapolienė, Reabilitacijos klinika (komiteto pirmininkė) 

 prof. Stasys Mostauskis, Vilniaus dailės akademija  

 doc. Vaida Almonaitytė-Navickienė, Vilniaus dailės akademija  

 doc. Jovita Varkulevičienė, Vilniaus dailės akademija  

 lekt. Aušra Sebeikaitė, Vilniaus dailės akademija  

 

Socialinis partneris – Vaida Virbalaitė , Panevėžio atvirasis 

jaunimo centras,dailės terapeutė. 

Jurgita Delonaitė-Meškienė, Dailės terapijos studijų programos 1 

kurso studentė 

 


