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Ką vadiname studijų pakopa?

- Tai vienas iš trijų aukštojo mokslo kvalifikacijos lygmenų. 

LMTA yra vykdomos šių pakopų studijos:

❑ Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos;

❑ Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos;

❑ Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos.



Ką vadiname studijų programa?

– Tai krypties studijų įgyvendinimo visuma ir jos aprašas,

kuriame numatyti studijų rezultatai ir jiems pasiekti

reikalingas studijų turinys, mokymosi veiklos, metodai,

priemonės, žmogiškieji ir kiti ištekliai (MSĮ, 2016).

Įvykdžius numatytą studijų programą

ir sukaupus minimalų kreditų skaičių yra suteikiamas

atitinkamas kvalifikacinis laipsnis.



Studijų trukmė ir apimtis kreditais

- priklauso nuo studijų pakopos ir teisės aktų 

nustatytų normų:

STUDIJŲ PAKOPA TRUKMĖ METAIS APIMTIS KREDITAIS

Pirmoji 3-4 180-240

Antroji 1,5-2 90-120

Trečioji 2-4 120-240



Įgyjamas laipsnis ir kvalifikacija

Sėkmingai baigus tam tikros pakopos studijas, atitinkamai

yra suteikiamas bakalauro, magistro ar daktaro

kvalifikacinis laipsnis. Pavyzdžiui:

❑ Menų bakalauras;

❑ Verslo vadybos magistras;

❑ Humanitarinių mokslų magistras;

❑ Menų bakalauras, pedagogo kvalifikacija.



Profesinė kvalifikacija 

Įstoję į bakalauro studijų programas Muzikos atlikimas,

Muzikos studijos (Kompozicija, Muzikinis folkloras, Muzikos

tyrimai), Šokis, Šokio subkultūros, studentai gali pasirinkti

paraleliai studijuoti ir gretutinės krypties studijų programą

Menų pedagogika ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.

! Gretutinės studijos yra mokamos, išskyrus studijų programas,

kuriose jos yra pilnai integruotos.



Studijų programos sandara

– Tai studijų programos sudedamųjų dalių išdėstymas,

atsižvelgiant į studijų rezultatus. Ji gali būti:

❑ dalykinė arba

❑ modulinė.

Abiem atvejais yra fiksuojamas 30 (ECTS) kreditų

skaičius per semestrą.



Kodėl kreditai taip svarbu?

Kreditas – tai studijų apimties vienetas,

kuriuo skaičiuojamas studento darbo krūvis,

reikalingas studijų rezultatams pasiekti.

1 kreditas = 25-30 studento darbo valandų.

!!! Per visą studijų laikotarpį nesurinkus

numatyto minimalaus kreditų skaičiaus,

studentas netenka galimybės įgyti diplomą.



Studijų planas

Kiekvieną semestrą studijuojami dalykai (moduliai), jų

apimtis kreditais ir kontaktinėmis bei savarankiško darbo

valandomis atsispindi studijų plane.

Pagal studijų planą kiekvieną semestrą jums yra

sudaromas paskaitų tvarkaraštis.



Studijų planas

SVARBU! Visi studijų planai pagal priėmimo metus:

https://lmta.lt/lt/studiju-programos/trumpieji-studiju-programu-planai/

Kaip surasti neturint nuorodos?

lmta.lt → Studijos → Studijų programų planai

https://lmta.lt/lt/studiju-programos/trumpieji-studiju-programu-planai/


Gretutinės studijos ir 

pasirenkamieji dalykai



Studijų planas – gretutinės Meno pedagogikos studijos



Studijų planas – Muzikos istorijos alternatyvos



Studijų planas – Klausos lavinimo alternatyvos



Studijų planas - specializacijos



Studijų planas - laisvai pasirenkamas dalykas / LPD



Registracija

į studijas, 

laisvai pasirenkamą (-us) dalyką (-us) ir 

S lygio muzikos istorijos alternatyvas 

vyksta internetu anketa.lmta.lt

Pasibaigus registracijai į pasirenkamuosius dalykus ir viršijus galimą studentų 

skaičių arba nesusidarius grupei,  studentas informuojamas el. paštu. 



Studijų planas – praktika 



Studijų planas – praktika 

Profesijos praktikos sudedamoji dalis – paskaitų 

ciklas / modulis „Karjeros valdymas ir 

antreprenerystė“

Tai kiekvienam kūrėjui ir atlikėjui aktualus 1 metų 

trukmės paskaitų ciklas, kurio turinį formuoja 

net 10 skirtingų LMTA ir kitų institucijų lektorių.



I DALIS (KVAM I) – teorės paskaitos temomis:

✓ kūrybiška lyderystė,

✓ karjeros planavimas ir valdymas,

✓ kūrybinės veiklos teisinių ir finansinių rizikų valdymas,

✓ meno projektų rengimo ir valdymo ypatumai.

II DALIS (KVAM II) – praktiniai užsiėmimai temomis: 

✓ psichologinis savęs ir kitų pažinimas,

✓ kūno lavinimas ir fizinis aktyvumas.

Koks šio paskaitų ciklo turinys?



Kviečiame kreiptis:

natalija.verbickiene@lmta.lt
Studijų programų skyrius

LMTA Centriniai rūmai (Gedimino pr. 42, 210 kab.)

Turite klausimų

mailto:natalija.verbickiene@lmta.lt

