Diplominių darbų rašymo ir gynimo tvarka (įsigalioja nuo 2006.01.01. studijuojantiems GA
2kurse studentams)
1. Diplominis darbas turi būti parašytas ir apgintas ne vėliau kaip per vienerius metus po to kai
įvykdyti visi kiti studijų programos reikalavimai.
2. Baigiamąjį darbą rekomenduojame rašyti vadovaujantis baigiamojo darbo rašymo instrukcija.
3. Baigiamąjį darbą vertina recenzentas ir gali rekomenduoti ginti arba taisyti darbą. Baigiamieji
darbai ginami tik žiemos arba pavasario egzaminų sesijų metu fakulteto dekano (kamieninio
padalinio vadovo) įsakymu sudarytoje ir rektoriaus patvirtintoje komisijoje. Ji pateikia galutinį
baigiamojo darbo įvertinimą.
4. Sėkmingai apgynus baigiamąjį darbą išduodamas VU grupinės analizės įvadinio kurso baigimo
pažymėjimas.
5. Skundai pateikiami programos mokymo komitetui ir nagrinėjami pagal VU studijų nuostatus,
patvirtintus 2003.06.12 senato komisijoje, protokolas Nr.9.

Instrukcija kaip rašyti grupinės analizės diplominį darbą
Kaip rašyti?
Baigiamasis darbas gali būti rašomas savarankiškai arba pasinaudojant konsultacijomis su
supervizoriumi.
Darbo tikslas
Diplominio darbo rašymo tikslas yra toliau vystyti grupinį analitinį mąstymą ir integruoti teoriją,
sąvokas ir praktiką. Rašto darbe studentas turi parodyti, kad geba mąstyti apie praktinį darbą
remdamasis grupinėm analitinėm sąvokom ir gali savo samprotavimus išdėstyti raštu. Darbe turi
atsispindėti studento asmeninis augimas ir gebėjimas pasinaudoti supervizijomis viso mokymosi
metu. Turi būti panaudota tinkama konkrečiam praktiniam darbui literatūra, studentas turi parodyti,
jog suprato ir gali remtis teorija savo darbe. Pageidautina, kad darbe atsispindėtų kaip studentas
supranta grupės dinamikos procesus ir kaip mąsto apie savo kaip terapeuto rolę konkrečios grupės
kontekste.
Medžiaga
Rašto darbas rašomas naudojantis grupės, kurią studentas vedė ir supervizavo kvalifikacinio kurso
metu medžiaga. Pradžioje aprašoma grupė ir pristatomi pacientai. Ši dalis gali būti pateikiama
lentelėje kurioje atsispindėtų bendra informacija: pacientų lytis, amžius, diagnozės, problemos,
lankymosi laikotarpis, darbo grupėje nutraukimai ir t.t..
Darbas turi remtis asmenine klinikine patirtimi. Studentas turi iliustruoti savo darbą grupinio
proceso pavyzdžiais, kuriuose atsispindėtų jo paties asmeninis augimas. Pavyzdžiai iš grupės sesijų
protokolų galėtų iliustruoti grupinį procesą, terapeuto intervencijas, perkėlimo ir kontrperkėlimo
pasireiškimus. Grupinis procesas gali būti atskleistas per atskirų pacientų darbą grupėje ar per visos
grupės dinamiką.
Forma/Metodas
„Atvejo analizės metodas“ yra naudojamas sistemingai medžiagos apžvalgai. Tai reiškia, jog
studentas turi išsirinkti iš savo medžiagos probleminę temą ir ją analizuoti. Probleminė tema yra
darbo pagrindas, taigi klinikinės iliustracijos, literatūros parinkimas ir diskusijos turi kuo geriau ją
atskleisti. Studentas turi parodyti sugebėjimą formuluoti hipotezes ir jas svarstyti.

Praktiniai patarimai
I. Rašto darbo apimtis nuo 6000 iki 10 000 žodžių.
II. Darbas turi būti suskirstytas skyriais:
1.Darbo temos formuluotė ir pagrindinės temos išryškinimas.
2. Literatūros atitinkančios darbo temą apžvalga.
3. Bendras grupės aprašymas.
4. Pagrindinę darbo dalį sudaro klinikinė medžiaga susijusi su pagrindine darbo tema: grupės
istorijos dalys; su atskirais individais susiję fenomenai; grupinės interakcijos; grupiniai fenomenai;
perkėlimo/kontrperkėlimo analizė ir terapeuto intervencijos.
5. Diskusijų dalis: asmeninė klinikinė patirtis aptariama susietai su pagrindinę problemą
atspindinčia literatūra.
6. Darbas baigiamas išvadomis ir trumpu apibendrinimu.
III. Pridedamas literatūros sąrašas.
IV. Darbas pristatomas LGAD Mokymo programos komitetui.
Baigiamojo darbo medžiaga yra konfidenciali. Ji saugojama 2 mėnesius po gynimo ir po to
grąžinama autoriui.

