
MČTAU KULTŪROS FAKULTETAS

2021-2022 MOKSLO METAI

Dekanė Violeta Skaržinskienė



Kultūros fakulteto klausytojai

◦   863 (pernai – 773)
◦  iš jų 10 garbės narių

◦   266 (pernai – 386) sustabdę narystę

◦     86 (pernai – 81) nauji 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 – Dailės ir Operos ir Baleto kursai
◦ 2022-2023 mokslo metais rengiamas Teatro kursas
◦ Numatomas mokestis už kursus



Fakulteto struktūra

◦30 grupių 
◦ (1,2,4,5, 7-10, 12-16, 17-20, 21,23,24, 25-28, 29-30, 31-32)

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

◦Fakulteto taryba

◦Dekanatas



Fakulteto taryba

◦15 narių (dekanė, 2 prodekanės, Menų istorijos katedros 
vadovė, grupių vyresniosios, klubų vadovės, kiti aktyvūs 
fakulteto nariai)

◦Pataria dekanatui aktualiais fakulteto veiklos klausimais

◦7 posėdžiai (virtualūs ir kontaktiniai) 

◦Protokolai – platinami kiekvienam klausytojui 



Menų istorijos katedra 

◦Vadovė – Irena Ūsaitė

◦7 paskaitos ,,Dailės istorija“

◦7 paskaitos ,,Opera ir baletas“

◦Dalyvaudavo po 180-250 žmonių



Menų istorijos katedra

◦ Ekskursijos po LNOBT (20 srautų po 25 žmones)

◦ Susitikimas su Baleto trupės direktore Rūta Butviliene ir ,,Žizel“ 
generalinės repeticijos stebėjimas

◦ Pažintis su vokalo technika (prof. V. Prudnikovo pamoka)

◦ Ekskursija ,,Vilniaus gatvės, kuriose skambėjo operų arijos“
◦ Idėjos sumanytojas ir gidas Algimantas Petrauskas
◦ 6 srautai po 2 ekskursijas 
◦ Dalyvavo apie 200 žmonių 



Knygų klubas

◦ Vadovė – Regina Kulvietėnė

◦ Renginiai, skirti Ievos Simonaitytės, Jono Meko, Sūduvos metams: 
◦ ,,O buvo taip“ – Ievos Simonaitytės125 gimimo metinėms 
◦ ,,Jonas Mekas – menininkas, publicistas ir poetas“
◦ Edukacinė išvyka į Sūduvą

◦ Edukacinė išvyka į Panevėžio dramos teatrą (,,Valponė“)

◦ Renginys Čiurlionio namuose

◦ Aptariamos knygos

◦ Netradiciniai poezijos skaitymai



Atminties Klubas 
◦ Vadovė – Nijolė Survilienė

◦ Apie 25 nuolatinių savanorių

◦ Tvarkomi ir prižiūrimi 43 žymių žmonių kapai Rasose

◦ Dukart metuose sutvarkoma ir pasodinamos gėlės

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

Vilks, Aleksandras Vilks

◦ Viso fakulteto žmonės dalyvauja tlkose prieš lapkričio 1-ąją



,,Amoris Vilnensis” klubas

◦Vadovė - garbės dekanė Aldona Mikulionienė

◦Vienija alumnus (išklausiusius 7 metų programą)

◦Veikla:
◦7 pasivaikščiojimai po Vilniaus miestų rajonus 
◦2 apsilankymai parodose (Gimbutienė, Ukrainiečių dailininkai)
◦3 susitikimai (Kornelija Jankauskaitė, Tamara Janova ir 
Užpalių kultūros centro vedėja),  
◦2 ekskursijos (Kaunas, Vilniaus požemiai)



Renginiai grupėse
◦ 1,2,4,5 (Dalia Apulskienė) – 48 renginiai

◦  7-10 (Irena Stankevičienė) – 63 renginiai

◦ 12-16 (Dalia Sinkevičienė) – 18 renginių

◦ 17-20 (Dalia Aučinienė) – 108 renginiai

◦ 21,23,24 (Gražina Mališauskienė) – 65 renginiai

◦ 25-28 (Irena Burdulytė) – 78 renginiai

◦ 29-30 (Nijolė Vitkauskienė) – 18 renginių (tik 30 gr.)

◦ 31-32 (Rūta Kožemiakienė) – 36 renginiai



Savanorystė – pagalba Ukrainai

◦ Vežė paramą (1) 
◦ Apgyvendino ukrainiečius (3)
◦ Vertėjauja (Kukenių šeima)
◦ Registruoja pabėgėlių centre (3)
◦ Savanoriauja ,,Stiprūs kartu“ (1)
◦Mentoriauja ,,Be friends Vilnius“ programoje (1)
◦ Aukojo (Blue-Yellow ir kitoms org.) – daugybė žmonių



Savanorystė kitose organizacijose
◦ MČTAU IT mentoriai (3)

◦ MO muziejuje (6)

◦ Nacionaliniame dramos teatre (2)

◦ Šv. Kryžiaus namuose vargdienių bendruomenėje

◦ Caritas

◦ Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje

◦ Mokytojų namuose

◦ Vaikų globos namuose

◦ Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje

◦ Kitos organizacijos



. FB grupė ,,MČTAU kultūra”

◦520 (pernai – 322) nariai

◦Administruoja – Irena Burdulytė
◦ prisideda D. Jasinskienė, R. Kožemiakienė, I. Ūsaitė, 

G. Banevičienė, V. Skaržinskienė ir kt.

◦Rubrikos: 
◦ Fakulteto naujienos, Rekomenduojame, Gamtos perliukai, 

Diskutuokime

◦Dėkojame visiems rašantiems ir skaitantiems



Edukacinės išvykos

◦ Patvirtintos Edukacinių išvykų taisyklės
◦ Edukacinių kelionių administratorius - Dalia Jasinskienė
◦ Edukatoriai – savanoriai
◦Dėkojame Algimantui Petrauskui, Irenai Burdulytei, Gražinai 
Mališauskienei

◦Numatyta 17 edukacinių išvykų po Lietuvą



,,Kultūros pelėdų“ šventė

◦ 2021 m. gruodžio 17 d. VRM rūmuose

◦ Scenarijų kūrė ir eiliavo Gražina Mališauskienė ir Dalia Sinkevičienė

◦ Ypatingų Pelėdų rinkimai – Žavioji, Kūrybingoji, Darbštuolė, Optimistė, Smalsuolė, 
Keliauninkė, Sveikuolė ir kitos pelėdos

◦ Užduotys, dovanos – ypatingos užrašinės ir kalorijų rinkiniai....

◦ Šokiai, bendravimas, vaišės



Fakulteto klausytojų problemos

◦ Netolygus lankymas

◦ Ne visoms grupėms buvo priimtinas nuotolinis mokymas

◦ Nebuvo akcentuotas sąskaitos pasikeitimas

◦ Numatome anketą dėl tobulėjimo

◦ Pasiūlymus nagrinės KF taryba 
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