KLAIPEDA UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SC IENCES

KVIETIMAS
METODOLOGINIS SEMINARAS: KAI IŠVAIZDA TAMPA SVARBI...

Klaipėdos universiteto, SvMF Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras, vykdydamas
Erasmus plius programos projektą When Looks Get in the Way: Optimizing patient outcomes through the
train of health care professionals (Kai išvaizda tampa svarbi: Sveikatos priežiūros specialistų rengimas
sveikatos priežiūros rezultatų optimizavimui) Nr.2014-1-UK01-KA203-001631 organizuoja metodologinį
seminarą-diskusiją „Grožio terapija ir įvaizdžio formavimas“

Maloniai kviečiame Jus prisijungti prie seminaro- diskusijos ir išreikšti savo poziciją šia tema.
Seminaras- diskusija vyks:
2016 m. birželio 20 d. 12.00 val. KU Sveikatos mokslų fakultete 313 aud. (Herkaus Manto g. 84,
Klaipėda ) Trukmė – 4,5 val.
Seminaro- diskusijos tema:
Ar svarbi grožio terapija ir įvaizdis? Ką sužinojome iš D. Britanijos, Italijos, Turkijos, Švedijos partnerių
dalyvaudami tarptautiniame projekte „When looks...? Ar reikalinga, kad ši tema taptų atskiru studijų
dalyku Lietuvos universitetuose ar net KU kuriama nauja studijų programa? Kokie turėtų būti
pagrindiniai šio studijų dalyko ar programos akcentai?
Seminaras- diskusija skirtas:
Visuomenės sveikatos specialistams, pirminės sveikatos priežiūros specialistams, gydytojams,
slaugytojams, socialiniams pedagogams, psichologams ir kitiems, su pacientų įvaizdžio problemomis
susiduriantiems, specialistams.
Seminaro- diskusijos organizatoriai:
prof. dr. Arnoldas Jurgutis, KU, When Looks...projekto vadovas Lietuvoje;
doc. dr. Faustas Stepukonis, KU, When Looks...projekto vyresn. mokslo darbuotojas,
lekt. Ineta Pačiauskaitė, KU, When Looks... projekto mokslo darbuotoja, studijų programos Grožio
terapija ir įvaizdžio formavimas koordinatorė
Seminaro metu vaišinsime kava ir pietumis.
Registruotis iki birželio 10 d. 15:00 val. el. paštu: stimc.svmf@ku.lt arba tel. (846) 398 588 (Kristina
Lekutienė)
Registruojantis nurodykite: vardą, pavardę, instituciją, kontaktinį el. paštą. Registracija būtina

SEMINARAS-DISKUSIJA
„GROŽIO TERAPIJA IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS“
PROGRAMA

2016 birželio 20 d. SvMF 313 auditorija
12:00 - 12:15

Registracija

12:15 - 13:00

Projekto „When Looks Get in the Way: Optimizing patient outcomes through the train
of health care professionals“ pristatymas
Arnoldas Jurgutis

13:00 – 14:00

Pietūs

14:00 – 14:45

„Grožio terapija ir įvaizdžio formavimas“ studijų programos pristatymas
Ineta Pačiauskaitė

14:45 – 15:45

Diskusijos
Moderatorius Faustas Stepukonis

15:45 – 16:00

Kavos pertraukėlė

16:00 – 16:30

Seminaro- diskusijos užbaigimas, išvados
Moderatorius Faustas Stepukonis

