
MČTAU Meninio ugdymo fakulteto 2021–2022 mokslo metų užsiėmimai

2021–2022 m. m. I semestro užsiėmimai ir renginiai

2021 m. spalio 6 d. 10 val.L2 aud. Fakulteto mokslo metų pradžia. Įžanginis žodis – 
MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Fakulteto veiklos planai – dekanė Izabelė Janina 
Bražiūnienė. Edukaciniai „Pasidainavimai su „Romantikais“. Susipažinimas su naujais 
fakulteto klausytojais.
2021 m. spalio 25 d. 13 val. A8 aud. Renginys „Palik tik dainą man“, skirtas poeto 
Pauliaus Širvio 101-osioms gimimo metinėms paminėti. Lektorė Istorijos fakulteto dekanė 
doc.dr. Vida Kniūraitė. Knygos „Paulius Širvys. Palik tik dainą man“ (sudarytojas Alfonsas 
Pakėnas) pristatymas. Poeto poeziją skaito ir dainuoja fakulteto skaitovai ir ansamblis 
„Romantikai“.
2021 m. lapkričio 15 d. 13 val. A8 aud. Gerumo pamokos su kunigu Ričardu Doveika.
2021 m. lapkričio 17 d. 13 val. L2 aud. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ 
edukacinės programos „Tėvyne, tu laisva“ pristatymas Garbės narių klubo užsiėmime 
„Istoriniai lūžiai 1939–1940 m. ir 1990 m. Lietuvos Nepriklausomybės atgavimas“.
2021 m. gruodžio 20 d. 11 val. A8 aud. Edukacinės adventinės – kalėdinės programos 
„Po balto angelo sparnais“ pristatymas MČTAU rektorato išplėstiniame posėdyje, palydint 
2021-uosius, dalyvaujant Vilniaus arkivyskupijos vyskupui Dariui Trijoniui ir LR Seimo 
atstovams.
2021 m. gruodžio 20 d. 13 val. L2 aud. Fakulteto kalėdinė popietė „Atbėga elnias 
devyniaragis“.

2021–2022 m. m. II semestro užsiėmimai ir renginiai

2022 m. sausio 10 d. 11 val. L2 aud. Meninio ugdymo tikslai. 2021-22 m.m. I semestro 
renginių aptarimas. II semestro fakulteto veiklos planai – dekanė Izabelė Janina 
Bražiūnienė.
2022 m. sausio 17 d. 10 val. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ atliekamos 
R.Bernoto dainos „Aš čia gimiau“ įrašymas. Filmo autorius Vytautas Vasiliauskas. Įrašas 
skirtas Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
2022 m. vasario 8 d. 18 val. Vilniaus mokytojų namai, Baltoji salė. Romantinio 
muzikavimo ansamblio „Romantikai“ papildytos edukacinės programos „Tėvyne, tu laisva“,
skirtos Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, pristatymas 
visuomenei renginyje „Pasidainavimai su Veronika“.
2022 m. vasario 28 d. 11 val. A4 aud. (naujose patalpose). Paskaita „Užgavėnių kaukių 
prasmės ir mitologiškumas“. Lektorius profesorius etnologas Libertas Klimka.
Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ ir skaitovų grupės edukacinė programa 
„Užgavėnių dainos ir šokiai“.
2022 m. kovo 17 d.13 val. A5 aud. Ansamblio „Romantikai“ edukacinė programa 
„Patriotinės dainos“ Garbės narių klubo susitikime su žurnaliste bei populiaria knygų 
autore Laima Lavaste.
2022 m. kovo 21 d. 11 val. A4 aud. Paskaita „Krantinės arka ir kitos šiuolaikinio meno 
apraiškos“. Lektorė MČTAU Istorijos fakulteto dekanė doc. dr. Vida Kniūraitė.
2022 m. balandžio 25 d. 11 val. A4 aud. Paskaita „Keli judesiai – ištisas gyvenimas“. 
Lektorė Lietuvos teatro aktorė, pedagogė, sceninio judesio konsultantė, prof. hum.m.dr. 
Aldona Danguolė Adomaitytė.
2022 m. gegužės 26 d. 12 val. Vingio botanikos sodas. Romantinio muzikavimo 
ansamblio „Romantikai“ ir skaitovų grupės dalyvavimas MČTAU mokslo metų užbaigimo 
šventės koncertinėje programoje. 



2022 m. gegužės 27 d. 15 val. A4 aud. Ansamblio „Romantikai“ edukacinės programos 
„Tremties dainos“ pristatymas MČTAU konferencijoje „Žmonių laikai“ (Human Times) pagal
tarptautinį projektą, skirtą analizuoti totalinių režimų įtaką žmonių likimams.
2022 m. gegužės 28 d. 15 val. Konferencijų centras „Park Town“, Lvivo g. 101. Ansamblio
„Romantikai“ dalyvavimas Vilniaus senjorų dainų konkurse, pristatant dainavimą solo, 
duetu, kvintetu ir ansambliu. 


