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VDA KAUNO FAKULTETO I KURSO MAGISTRANTŲ  

MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ  

KONFERENCIJA 

 

Konferencijos data: 2017-03-06 

Konferencijos vieta: Biblioteka (Muitinės g. 2) 

 

I sesija 10:00 - 11:30 val. 

Pertrauka 11:30 – 12:00 val. 

II sesija 12:00 - 13:30 val. 

Pertrauka 13:30 – 14:00 val. 

III sesija 14:00 −15:30 val. 

 

Siekiant studijų nuoseklumo bei kokybės, akcentuojant teorinės tiriamosios bei 

praktinės dalies siekiamybių ir ugdomų gebėjimų skirtumus, VDA Kauno fakultete vyks I 

kurso magistrantų konferencija. Jos metu studentai pasidalins pirmojo ir antrojo semestro 

teorinių studijų rezultatais.  Kviečiame dalyvauti teorinių ir praktinių darbų vadovus bei 

specialybinių katedrų atstovus.  

Vieno magistranto pranešimo pristatymui, klausimams bei mokslinėms diskusijoms bus 

skiriama 15−20 min. Pranešimai skaitomi žodžiu, lydimu PPT skaidrių prezentacijos. Pristatymo 

trukmė − ne daugiau 10 min. Prašysime griežtai laikytis laiko reglamento. Studentai, dalyvaujantys 

konferencijoje, turi pasirūpinti, kad pranešimų prezentacijos būtų išsaugotos salės kompiuterio 

darbalaukyje iki konferencijos pradžios arba pertraukėlių metu.  

Be žodinio pranešimo ir prezentacijos magistrantai turi pristatyti parašytą ir atspausdintą 

teorinio darbo dalį arba dalis. Bendra kokybiškai parengtų bei darbų vadovų peržiūrėtų puslapių 

apimtis turi būti ne mažesnė nei 15 puslapių.  Darbų vadovai kviečiami dalyvauti ir pasisakyti apie 

darbo eigą. Teorinių darbų vadovus, negalinčius dalyvauti konferencijoje, prašome iki balandžio 6 d., 

ketvirtadienio, 9 val. atsiųsti (el.paštu: zina.zoviene@vda.lt) trumpus, 5-7 sakinių atsiliepimus apie 

darbo eigą.  

Konferencijos komisija bus suformuota iš VDA Kauno fakulteto Humanitarinių mokslų 

katedros dėstytojų ir kintamųjų narių, atstovausiančių studijų programas.  

 

 

 

I SESIJA, 10:00-11:30 

 

ARCHITEKTŪROS  KATEDRA 

GRETA   DUDAVIČIŪTĖ 

Savanorių prospekto atnaujinimo perspektyvos Kauno miestovaizdžio kontekste 
Teorinio darbo vadovė: doc. dr. V. Almonaitytė-Navickienė 

Praktinio darbo vadovas: prof. J. R. Palys 

 

JONAS   KARALIUS  

Kauno tvirtovės regeneracija: nuo segmento iki visumos 

Teorinio darbo vadovė: doc. dr. V.Almonaitytė-Navickienė 

Praktinio darbo vadovas: doc. S. Juškys 
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PRAMONINIO DIZAINO  KATEDRA 

INDRĖ  ČERNEVIČIŪTĖ 

Apsaugos sistemų dizainas: ekstremalių situacijų sprendimai 
Teorinio darbo vadovas: prof. dr. R. Žukienė 

Praktinio darbo vadovas: prof. S. Jarašius  

 

KIRKORAS  AFONIAN 

Šiuolaikiniai baldai viešoje erdvėje: konceptualumas, funkcionalumas ir technologijos 
Teorinio darbo vadovė: prof. dr. R. Žukienė 

Praktinio darbo vadovas: prof. S. Jarašius 

 

VAIDAS  BYLA 

Žmogaus psichologiniai ir komforto poreikiai gyvenat vandens aplinkoje 

Teorinio darbo vadovė: prof. dr. R. Žukienė 

Praktinio darbo vadovas: prof. S. Jarašius 

 

GODA  GUSTAITYTĖ 

Inovatyvių medžiagų panaudojimas liturginiuose objektuose ir balduose 

Teorinio darbo vadovė: prof. dr. R. Žukienė 

Praktinio darbo vadovas: prof. S. Jarašius 

 

 

 

 

II SESIJA, 12:00-13:30 

 

 

GRAFINIO  DIZAINO  KATEDRA 

KORNELIJA  MONTAUTAITĖ 

Reliacinė estetika komunikaciniame dizaine: smurto prieš moterį šeimoje atvejo analizė 

Teorinio darbo  vadovė: dr. I. Veliutė 

Praktinio  darbo vadovė: doc. R. Brakauskaitė 

 

 

GRAFIKOS  KATEDRA 

INDRĖ  STANKEVIČIŪTĖ 

Apropriacijos metodas portretinėje fotografijoje 

Teorinio darbo vadovas: doc. dr. S. Mostauskis 

Praktinio  darbo vadovas: doc. G. Česonis 

 

UGNĖ  KRASAUSKAITĖ 

Meno ir reklamos sąveika kultūros komunikacijoje 
Teorinės darbo vadovė: doc. dr. O. Žukauskienė 

Praktinio darbo vadovas: prof. R. Rimkūnas  

 

SVETLANA  ROMAŠKO 

Video medžiaga kaip edukacinė priemonė: raida ir modifikacija 

Teorinio  darbo vadovė: dr. R. Šatūnienė 

Praktinio darbo vadovas: doc. A. Švedas 

 

IEVA  JUOZĖNAITĖ 

Baltiškujų sakralinių simbolių perduodamų per pasakas poveikis žmogui 

Teorinio darbo vadovas – doc.dr. V. Ščiglienė 

Praktinio darbo vadovas – doc. V. Naginionis 
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 EGLĖ  KABAŠINSKAITĖ 

 Individualios ir kolektyvinės atminties sandūra kūrybos akiratyje 

 Teorinio darbo vadovė: doc. dr. O. Žukauskienė 

 Praktinio darbo  vadovas: doc. V. Naginionis 

 

 

TEKSTILĖS  KATEDRA 

AISTĖ  JANČIŪTĖ 

Tekstilės objektų patyrimas: taktiliškumo ypatumai 

Teorinio darbo vadovė: doc. dr. V. Ščiglienė 

 Praktinio darbo vadovės: prof. L. Oržekauskienė, doc. L. Jonikė 

 

PAULINA  KUNEVIČIŪTĖ 

Kauno miesto atmintis kaip meninės savivokos pagrindas 
Teorinio darbo vadovė: doc. dr. V. Almonaitytė-Navickienė 

Praktinio darbo vadovės: prof. L. Oržekauskienė, doc. M. Žaltauskaitė-Grašienė 

 

 

III SESIJA, 14:00-15:30 

 

TAPYBOS  KATEDRA 

NERINGA  KRIŽIŪTĖ 

Urbanizuotos ir natūralios gamtos santykis šiuolaikinėje tapyboje  
Teorinio darbo vadovas: doc. dr. S. Mostauskis 

Praktinio darbo vadovas: doc. E. Markūnas 

 

KERAMIKOS  KATEDRA 

TOMAS  ZLOTNIKOVAS 

Antropomorfinių ir zoomorfinių motyvų sanpynos paskutinio šimtmečio skulptūroje Teorinio 

darbo vadovas:  doc. dr. S. Mostauskis 

Praktinio darbo vadovas: doc. R. Sederevičius 

 

STIKLO  KATEDRA 

GERDA  TARGANSKYTĖ 

Stiklo ir šviesos sintezė šiuolaikiniame mene 

Teorinio darbo vadovas: dr. R. Kogelytė-Simanaitienė 

Praktinio darbo vadovas: prof. V. Gutauskas 

 

KAROLIS  GIBOVSKIS 

Laisvo stiklo formavimo technologija ir meninės savybės šiuolaikiniame stiklo kontekste 
Teorinio darbo vadovė: dr. R. Kogelytė-Simanaitienė 

Praktinio darbo vadovė: doc. R. Mulevičiūtė 

 

LIGITA  KAŠELIONYTĖ 

Kitokio kūno vaizdavimas šiuolaikiniame mene 

Teorinio darbo vadovas: doc. dr. S. Mostauskis 

Praktinio  darbo vadovas: doc. A. Daugėla 

 

GINTARĖ  RAIBIKYTĖ 

Juvelyrikos paskirties ir formų santykio analizė 

Teorinio darbo vadovė: dr. J. Zabulytė 

Praktinio darbo vadovas: prof. V. Gutauskas 

 

 

 


