
MČTAU KULTŪROS FAKULTETAS

2020-2021MOKSLO METAI



Kultūros fakulteto klausytojai

◦1141 - fakulteto sąrašuose 

◦ 763 - sumokėję nario mokestį

◦ 10 - garbės narių

◦ 368 - sustabdę narystę

◦ 81  - naujas klausytojas



Programa

◦Trijų pakopų (7 metų) programa, patvirtinta 2020 08 12:

◦ Bazinis kursas – 3 metai

◦ Pagrindinės studijos – 4 metai

◦ Alumnai - neribojama

◦Menų istorijos katedros programos 
◦ 7 laisvieji menai

◦ Vyko – Architektūros ir Muzikos (Pagrindai ir Instrumentai) kursai

◦ 2021-2022 mokslo metais - Dailės bei Operos ir Baleto kursai

◦Dėkojame ankstesniems fakulteto vadovams



Fakulteto struktūra

◦30 grupių
◦ (1-3, 4-7, 8-11, 12-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-30)

◦Klubai – Knygų, Atminties, ,,Amoris Vilnensis“

◦Fakulteto taryba

◦Dekanatas



Fakulteto taryba

◦15 narių (dekanė, prodekanės, Menų istorijos katedros 

vadovė, grupių vyresniosios, klubų vadovės, kiti aktyvūs 

fakulteto nariai)

◦Pataria dekanatui aktualiais fakulteto veiklos klausimais

◦8 posėdžiai (2 rudenį, 5 virtualūs, 1 šiandien)

◦13 narių jungėsi nuotoliniu būdu

◦Protokolai – prieinami kiekvienam klausytojui 



Menų istorijos katedra 

◦ 3 architektūros paskaitos

◦ 9,,Muzikos pagrindų“ ir ,,Muzikos instrumentų“ paskaitos
◦ Informacinė medžiaga apie Nijolę Ambrazaitytę bei Olgą 
Štenberg ir Aleksandrą Livontą, apie Panevėžio kraštą ir jo 
žymius žmones

◦ Konkursas „Išrinkime išmintingiausią grupę“
◦ 9 savaitės, 9 klausimai 
◦ dalyvavo 24 grupės
◦ 3 koncertai Operos ir baleto teatre aktyviausiems dalyviams –

72 bilietai



Knygų klubas

◦ Ekskursija „Tūla“, pagal Jurgio Kunčino romaną

◦ Renginiai holokaustui atminti: 

◦ 1 dalis – renginys, skirtas Lietuvos Nacionalinės premijos  

laureatui Grigorijui Jakovui Kanovičiaus kūrybai 

◦ 2 dalis – išvyka į Kauną aplankant IX Fortą ir Kauno Dramos 

teatre Gintaro Varno režisuotas spektaklį „GETAS“

◦ 12 nuotolinių renginių du kartus per mėnesį

◦ Rekomendacijos ir straipsniai FB skaitytojams



Atminties Klubas

◦ Apie 30 nuolatinių savanorių

◦ Tvarkomi ir prižiūrimi neturinčių artimųjų žymių žmonių kapai Rasose

◦ Pavasarinė  Rasų kapinių tvarkymo talka

◦ Nauji nuostatai, patvirtinti 2021 05 19

◦ Nauja valdyba 

◦ Nijolė  Survilienė, Gražina Dalgėdaitė Banevičienė, Ana Sipovič, Honorata 

Vilks, Aleksandras Vilks

◦ Apie 120 viso fakulteto žmonių dalyvavo penkiose talkose prieš lapkričio 

1-ąją



,,Amoris Vilnensis” klubas

◦ Idėjos autorė garbės dekanė Aldona Mikulionienė

◦Vienija alumnus (išklausiusius 7 metų programą)

◦Veikla:

◦ susipažinimas su Vilniaus miestų rajonais

◦grupės narių tėviškių lankymas 

◦Patvirtinti nuostatai 2021 05 19



Teminės konferencijos

◦ ,,Žymios Lietuvos moterys”

◦Aldona Mikulionienė

◦ ,,Užmaršties dulkes nuvalius”

◦ Irena Burdulytė ir Aldutė Martinaitienė

◦ ,,Japonija.Vulkanų papėdėje. Subjektyvūs 

pamąstymai apie artimą-tolimą kultūrą”

◦Birutė Abraitienė



. FB grupė ,,MČTAU kultūra”

◦322 nariai

◦Administruoja – Irena Burdulytė

◦ prisideda D. Jasinskienė, R. Kožemiakienė, I. Ūsaitė, 

A. Martinaitienė, V. Skaržinskienė

◦Rubrikos: 

◦ Fakulteto naujienos, Rekomenduojame, Gamtos perliukai, 

Diskutuokime

◦Dėkojame Ovidijui Gabrėnui už pagalbą



Projektai

◦ ,,MČTAU savanoris – aktyvaus senėjimo variklis”
◦ Dalyvavo 15 seniūnių ir dekanato narių

◦ Gavome psichologinių žinių

◦ I-oji vieta protmūšyje (,,Kultūros lempos“) 

◦ ,,Technologinė kūryba trečiojo amžiaus universitete”
◦ Mokė jaunimas

◦ Dalyvavo 2 žmonės

◦ Perduota patirtis fakulteto mokymuose

◦ Pranešimas seminare: ,,How seniors learn digital skills in the Nordics and
Baltic?: Lithuanian Experience“

◦ Kiti: teiktos pastabos Žaliajai knygai, dalyvaujame,,Human Times” 



Edukacinės išvykos

◦Laikantis visų su karantinu susijusių reikalavimų:
◦Vyriausybės nutarimai ir potvarkiai

◦ Sveikatos ministerijos potvarkiai

◦Galimybių pasas

◦Gauta gido įranga - dėkojame rektoratui!

◦Jei leis epidemiologinė situacija
◦ Edukacinė išvyka į Kuršių Neriją 2021 m. rugsėjo 1-2 d.



Fakulteto klausytojų anketos

◦ Anketos klausimai 
◦ kas patiko

◦ kas taisytina

◦ naujos idėjos

◦ 51 klausytojo nuomonė

◦ Gauti atsakymai:

◦ 1, 2, 3, 4, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 30 grupių

◦ Knygų klubo vadovės, prodekanės Rūtos

◦ Turime ne tik teisių, bet ir pareigų!

◦ Pasiūlymus nagrinės KF taryba – posėdis jau šiandien, 207 a. 


