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Patvirtinta: 

VDA Senato posėdyje 

2017-05-26 Nr. S-2017-3 

nutarimu Nr. S-2017-3/18 
 

 

Vilniaus dailės akademijos meno srities dailės/dizaino krypties doktorantūros reglamentų 

 
2 priedas 

 

REIKALAVIMAI MENO PROJEKTUI 

 

1. Doktorantūros studijų metu doktorantas turi parengti ir apginti meno projektą, susidedantį 

iš lygiaverčių kūrybinės ir tiriamosios dalių. 

2. Kūrybinę meno projekto dalį sudaro doktorantūros metu sukurti, atlikti ir viešai pristatyti 

meno kūriniai. Jų visuma turi atskleisti doktoranto profesinį tobulėjimą, įvairialypę 

meninę individualybę ir kūrybinę brandą. Meno projekto kūrybinė dalis gynimui 

pateikiama kartu su kūrinį pristatančia ir (ar) liudijančia medžiaga (parodų katalogais, 

nuotraukomis, kritikų atsiliepimais, kita oficialiuose šaltiniuose pateikiama medžiaga) 

3. Tiriamoji meno projekto dalis apibendrina doktorantūros metu doktoranto atliktus 

tyrimus. Rengiant tiriamąjį darbą, pasirinktu aspektu studijuojami šaltiniai, mokslinė 

literatūra ir kita informacija (lietuvių bei užsienio kalbomis). Skatinama praktinės ir 

teorinės veiklos sąveika, tarpdalykinės įžvalgos. 

4. Tiriamoji meno projekto dalis rašoma lietuvių arba užsienio kalba, jei tam pritaria 

doktorantūros komitetas. Jos apimtis 30 000 – 40 000 žodžių ir maždaug 5000 žodžių 

apimties santrauka. Santrauka rašoma kita nei tiriamojo darbo tekstas kalba. Tais atvejais, 

kai tiriamojo darbo tekstas yra parašytas ne lietuvių kalba, privalu pateikti santrauką 

lietuvių kalba. 

5. Kartu su meno projekto tiriamąja dalimi pateikiamas publikacijų meno projekto tema 

kultūros ir meno ar mokslo leidiniuose sąrašas, konferencijų, kuriose buvo paskelbti 

meno projekto tyrimų rezultatai, sąrašas, doktoranto gyvenimo, kūrybinės ir tiriamosios 

veiklos aprašymas. 

6. Pagrindinės tiriamosios meno projekto dalies dalys: 

6.1. Įvadas. Jame pagrindžiama tiriamoji problema, apibrėžiamas tiriamasis objektas, 

tikslas, uždaviniai, apibrėžiamas darbo aktualumas, naujumas. Apžvelgiami ta tema 

Lietuvoje ir užsienyje atlikti tyrimai ir meno projekto autoriaus indėlis į nagrinėjamą 

problematiką. Atskleidžiama tyrimo koncepcija, apibūdinta doktoranto tyrimų 

metodika.  

6.2. Dėstymo dalys. Galimas įvairus tiriamojo darbo pobūdis: išsamus įvairialypis savo 

kūrybos ir (ar) interpretacijos metodo tyrimas ir pagrindimas; aktualių meno 

praktikos problemų gvildenimas; teorinis-metodologinis tyrimas. Dėstymo dalyse 

turi būti atskleistas gebėjimas savarankiškai interpretuoti ir argumentuotai gvildenti 

aktualias meno ir kultūros procesų problemas. 

6.3. Išvados. Jose turi būti apibendrinti tyrimų rezultatai, pateikti tiriamosios dalies įvade 

suformuluotų uždavinių ar problemų sprendimai.  

6.4. Naudotos (cituotos) literatūros sąrašas, esant reikalui atskirai pateikiamas archyvinių 

šaltinių sąrašas. 

6.5.  Priedai. 

6.6. Prieš įvadą gali būti padėka.  

7. Doktorantas turi parengti išsamią meno projekto santrauką:  

7.1. Santraukoje turi būti apibrėžta meno projekto koncepcija, kūrybinė problema, tikslas, 

aktualumas meno lauko diskurse ir asmeninės kūrybos kontekste. Pristatomos 
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taikytos kūrybos strategijos ir tyrimų metodai, svarbiausi rezultatai ir jais pagrįstos 

doktoranto ginamos išvados.  

7.2. Santraukos pabaigoje pateikiamas doktoranto publikacijų meno projekto tema 

sąrašas, nurodant žurnalo (leidinio) pavadinimą, metus, tomą, puslapius ir 

bendraautorius; konferencijose skaitytų pranešimų meno projekto tema sąrašas. 

Santraukoje pateikiamose žiniose apie doktorantą turi būti duomenys apie jo studijas 

aukštojoje mokykloje, įgytą kvalifikaciją, darbo veiklą, stažuotes užsienio mokslo ir 

studijų institucijose. 

8. Meno projekto titulinio lapo pirmąjame puslapyje nurodoma: 

8.1. institucija, kurioje ginamas daktaro meno projektas; 

8.2. doktoranto vardas ir pavardė; 

8.3. meno projekto pavadinimas; 

8.4. tekstas „Meno projektas“; 

8.5. studijų sritis ir meno studijų kryptis, meno studijų krypties kodas.  

8.6. vieta (miestas) ir metai. 

9. Meno projekto titulinio lapo antrąjame puslapyje nurodoma:  

9.1. Meno projekto rengimo laikotarpis ir vieta; 

9.2. jei meno projektas ginamas eksternu, įrašomi žodžiai „Meno projektas ginamas 

eksternu“; 

9.3. doktoranto vadovas, tiriamosios dalies vadovas ir konsultantas(-ai) (jeigu yra). Žinios 

apie vadovus ir konsultantą(-us) rašomos šia tvarka: einamos pedagoginės/mokslo 

pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, darbovietė (visas pavadinimas), 

meno/mokslo sritis, kryptis ir jos kodas. Jeigu doktoranto vadovas pakeistas, 

nurodomas ir ankstesnis vadovas, jo darbo laikotarpis. Jeigu doktoranto vadovas ar 

konsultantas yra užsienio mokslininkas, šalia jo darbovietės nurodoma valstybė. 

10. Meno projekto santraukos titulinio lapo pirmajame puslapyje nurodoma: 

10.1. institucija, kurioje ginamas meno projektas; 

10.2. doktoranto vardas ir pavardė; 

10.3. meno projekto pavadinimas; 

10.4. tekstas „Doktorantūros meno projekto santrauka“; 

10.5. studijų sritis ir meno studijų kryptis, meno studijų krypties kodas; 

10.6. vieta (miestas) ir metai. 

11. Meno projekto santraukos titulinio lapo antrajame puslapyje nurodoma: 

11.1. Meno projekto rengimo laikotarpis ir vieta; 

11.2. jei meno projektas ginamas eksternu, įrašomi žodžiai „Meno projektas ginamas 

eksternu“; 

11.3. doktoranto vadovas, tiriamosios dalies vadovas ir konsultantas(-ai) (jeigu  yra). 

Žinios apie vadovą ir konsultantą(-us) rašomos šia tvarka: einamos 

pedagoginės/mokslo pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, darbovietė (visas 

pavadinimas), meno / mokslo sritis, kryptis ir jos kodas. Jeigu doktoranto vadovas 

pakeistas, nurodomas ir ankstesnis vadovas, jo darbo laikotarpis. Jeigu doktoranto 

vadovas ar konsultantas yra užsienio mokslininkas, šalia jo darbovietės nurodoma 

valstybė; 

11.4. meno projekto gynimo tarybos pavadinimas; 

11.5. meno projekto gynimo tarybos pirmininkas ir nariai. Žinios apie tarybos narius 

rašomos šia tvarka: einamos pedagoginės pareigos, mokslo laipsnis, vardas, 

pavardė, darbovietė (visas pavadinimas), meno / mokslo sritis, kryptis ir jos kodas. 

Jeigu gynimo tarybos narys yra užsienio mokslininkas, šalia jo darbovietės 

nurodoma valstybė; 

11.6. meno projekto gynimo data ir vieta (su adresu); 

11.7. institucijos, kurių bibliotekose galima peržiūrėti disertaciją. 

12. Jei meno projekto tiriamoji dalis ar jos santrauka parašyta užsienio kalba, turi būti 

pridėtas antrasis titulinis lapas lietuvių kalba. 


