
 
 

 

Kauno kolegijos studijų programų išorinio 

vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos 
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KAUNO KOLEGIJOS DAILĖS KŪRINIŲ KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO 

STUDIJŲ PROGRAMOS PAŽANGOS ATASKAITA 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 

Aukštosios 

mokyklos atlikti 

arba planuojami 

veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1. 

Reikėtų išlaikyti tvirtą 

programos sandarą su 

pagrindine 

specializacija (šiuo 

metu – baldų 

restauravimu). 

Specializaciją reikėtų 

aiškiau apibrėžti 

dokumentais ir išreikšti 

studijų dalykų 

pavadinimuose. 

 Specializacijos 

dalykuose nurodyti 

konkrečių baldų 

restauravimo dalykų 

procesų 

pavadinimai. 

 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

„Dailės kūrinių 

konservavimas 

ir 

restauravimas“ 

turi apimti 

daugelį 

restauravimo 

specializacijų. 

Tuo principu 

paremta 

programos 

struktūra. Šiuo 

metu likusi tik 

viena 

specializacija – 

meninių baldų 

konservavimas 

ir  

restauravimas. 

Keičiant 

pavadinimą 

orientuotą tik į 

baldų 

restauravimą 

atsisakytume 

galimos studijų 

programos 

plėtros. 
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2. 

Kyla aiškus poreikis 

plačiau siūlyti su 

kitomis medžiagomis, 

pavyzdžiui, tekstile, 

metalu, oda ir kt., 

susijusius amatus 

Konservavimo ir 

restauravimo 

pagrindų dalyke 

įvestas tekstilės 

konservavimo 

pagrindų kursas.  

Medinių 

etnografinių dirbinių 

konservavimo ir 

restauravimo dalyke 

dalis valandų 

skiriama metalo 

konservavimo 

pagrindams. 

Toliau tęsiamas 

medinių 

polichromuotų 

dirbinių 

konservavimo ir 

restauravimo dalyko 

dėstymas. 

 

Studijų 

programos 

perspektyvos 

aspektai, tokie 

kaip dėmesys 

konkrečių naujų 

specializacijų 

steigimas su KK 

vadovybe ir 

sričių 

specialistais 

nėra išsamiai 

aptartas. Jam 

pritarimo 

nesulaukta.  

Parengtos ir 

anksčiau 

buvusios 

tekstilės ir 

molbertinės 

tapybos 

konservavimo ir 

restauravimo 

specializacijos 

nėra vykdomos. 

3. 

Prevencinio 

konservavimo sąvoką 

reikėtų aktyviau įtraukti 

į visą studijų planą. 

Išplėstinis 

prevencinio 

konservavimo 

dalykas dėstomas 

šeštame semestre. 

Viso 3 kreditai. 

Prevencinio 

konservavimo 

sąvoka įtraukta 

pagrindinius studijų 

krypties dalykus 

tiesiogiai susijusius 

su specializacija 

(Konservavimo ir 

restauravimo 

pagrindai, 

Konservavimo ir 

restauravimo darbai, 

Dailės kūrinių 

tyrimai, Profesinė 

etika, Specialioji 

chemija), bei 

specializacijos 

dalykus (Medinių 

etnografinių dirbinių 

konservavimas ir 

restauravimas, 
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Medinių 

polichromuotų 

dirbinių 

konservavimas ir 

restauravimas, 

Klasikinių baldų 

konservavimas ir 

restauravimas) 

 

4.  

Pagrindinį dėmesį 

vertėtų skirti 

moksliniams chemijos ir 

fizikos studijų 

dalykams, kurie susiję 

su konservavimo ir 

restauravimo procesais. 

Specialiosios  

chemijos dalykas 

dėstomas antrame 

semestre. Viso 3 

kreditai. Įvesti 

cheminių medžiagų 

procesų 

panaudojimo 

aprašai, taikymo 

būdai ir metodai, 

panaudojimo 

koncepcijų 

argumentavimai. 

Kituose semestruose 

atlikti teoriniai 

darbai pritaikomi ir 

integruojami  

restauravimo 

procesuose.  

 

 

5. 

Katedra turėtų išlaikyti 

puikią neformalią 

komunikaciją ir 

pasiūlyti labiau 

sustruktūrintą 

bendravimo formatą. 

Toliau siekiama 

išlaikyti neformalų 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

 

6. 

Kolegijos ir katedros 

vadovai turėtų spręsti 

numatomą praktinio 

meno studijų erdvių 

trūkumo problemą. 

nesprendžiama  

 

7. 

Vertėtų pasikviesti 

daugiau kviestinių 

dėstytojų ir šios srities 

specialistų iš Lietuvos ir 

užsienio. 

Į baigiamųjų darbų 

gynimo vertinimo 

komisiją planuojama 

pasikviesti studijų 

programos partnerių 

- Tartu menų 

kolegijos atstovą.  

2020 06 20 

 

8. 

Kolegija turėtų toliau 

plėtoti šias 

restauratoriaus studijų 

sudedamąsias dalis: 

Visi atliekami 

teoriniai, bei 

mokomieji 

konservavimo ir 

restauravimo 

praktiniai darbai yra 
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1. Rašytinę 

rezultatų 

išraišką; 

2. Koncepcijų 

argumentavimo 

kokybę; 

3. Profesionalius ir 

kontekstinius 

mokslinius 

tyrimus, 

susijusius su 

restauravimo 

objektais. 

dokumentuojami. 

Parengiamas 

restauravimo pasas. 

Atliktiems darbams 

parengiamas 

pristatymas, kurio 

metu nuosekliai  

argumentuojami, 

analizuojami darbo 

procesai, 

koncepcijos. 

Siekiama 

profesionalių ir 

kontekstinių tyrimų, 

susijusių su 

restauravimo 

objektais, kokybės 

gerinimo ir plėtros.   

 Baldų istorijos 

dalyke daugiau 

dėmesio skirti 

istorinės kilmės ir 

konteksto analizei 

bei  vertinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 02 30 

9. 

Vertinimo grupės 

manymu, su profesija 

susijusios kalbos 

studijos būtų vienas 

esminių sėkmingos 

studijų programos 

vystymo faktorių. 

Siekti glaudesnio 

bendradarbiavimo ir 

profesinės kalbos 

integravimo Kalbos 

kultūros ir retorikos 

dalyko studijose. 

Skirti didesnį 

dėmesį baigiamųjų 

darbų aprašų, bei 

pristatymo 

profesinės kalbos 

konsultavimui. 

2020 05 29 

 

10. 

Programoje reikėtų ir 

toliau;  

1. Plėtoti bei 

atnaujinti 

profesinius 

išteklius, 

susijusius su 

naujomis 

profesijos 

vystymo 

kryptimis; 

2. Vystyti jos 

techninę 

kokybę; 

Per paskutinius 

kelerius metus 

įsigytas naujas 

techninis inventorius 

susijęs su naujomis 

technologijomis.  

(Spektrometras, 

mikrosmėliapūtė 

skirta restauravimo 

darbams, karšto oro 

stotelė, kauteris, 

restauravimo klijų 

kaitvietės. Viso apie 

15000 eurų) 

Biblioteka užsako ir 

įsigyja naujausią 
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3. Į studijų kryptį 

įtraukti 

mokslinius 

metodus. 

literatūrą susijusią 

su naujomis 

technologijomis, 

medžiagomis ir 

pažangiais metodais 

taikomais 

restauravime.  

11. 

Studijų programoje 

patartina sukurti 

galimybę peržiūrėti 

prašymų teikimo tvarką 

ir atsižvelgti į susijusią 

informaciją apie 

stojantįjį. 

Inicijuoti MUF 

dekanate šio 

klausimo svarstymą. 

2020 I 

pusmetis 

 

 

 

  

Dailės kūrinių konservavimo ir 

restauravimo studijų 

programos koordinatorius 

 Bangutis Prapuolenis 

 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


