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 Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

(4 metai / 240 kreditų);

 Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

(1,5 – 2 metai / 90-120 kreditų);

 Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos 

(4 metai / 240 kreditų).

LMTA yra vykdomos šių pakopų studijos:



Įgyjamas laipsnis ir kvalifikacija

Sėkmingai baigus tam tikros pakopos studijas, atitinkamai

yra suteikiamas bakalauro, magistro ar daktaro laipsnis.

Pavyzdžiui,

 Menų bakalauras;

 Verslo vadybos magistras;

 Humanitarinių mokslų magistras;

 Menų bakalauras, pedagogo kvalifikacija.



Pedagogo profesinė kvalifikacija 

Muzikos atlikimo, Muzikos studijų (Kompozicijos, Muzikinio

folkloro, Muzikos tyrimų specializacijų), Šokio, Šokio subkultūrų
studijų programų studentai gali pasirinkti, paraleliai studijuoti ir

gretutines Menų pedagogikos studijas (60 kr.) ir įgyti pedagogo

kvalifikaciją.

Teatro meno Teatro ir renginių režisūros ir Muzikos studijų Muzikos ir
edukacijos specializacijose gretutinės pedagoginės studijos yra

integruotos.

! Gretutinės studijos yra mokamos, išskyrus studijų programas,

kuriose jos yra pilnai integruotos.



Studijų programos sandara -

 Dalykinė

Modulinė

Abiem atvejais – 30 (ECTS) kreditų skaičius per semestrą.

studijų programos sudedamųjų dalių išdėstymas, atsižvelgiant į 
studijų rezultatus. Ji gali būti:



Kodėl kreditai taip svarbu?

Kreditas – tai studijų apimties vienetas,

kuriuo skaičiuojamas studento darbo krūvis,

reikalingas studijų rezultatams pasiekti.

1 kreditas = 26,66 studento kontaktinio ir

savarankiško 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



Pasirenkamieji dalykai, 

alternatyvos, gretutinės studijos



Studijuojant gretutinės Menų pedagogikos studijas, 

pasirenkamųjų dalykų rinktis nereikia

Laisvai pasirenkami dalykai (LPD)



Muzikos istorijos alternatyvos



Muzikos krypties alternatyvos



Klausos lavinimo alternatyvos



REGISTRACIJA į studijas, 

laisvai pasirenkamą (-us) dalyką (-us),  

S lygio muzikos istorijos alternatyvas, 

Muzikos krypties alternatyvas vyksta internetu 

anketa.lmta.lt 

Pasibaigus registracijai į pasirenkamuosius dalykus ir viršijus galimą studentų 

skaičių arba nesusidarius grupei, studentas ir dėstytojas informuojami el. paštu. 



STUDIJŲ PROGRAMA IR SPECIALIZACIJOS



PROFESIJOS PRAKTIKA

INSTITUCIJOJE            KAUPIAMOJI INTEGRUOTA



Kaupiamosios profesinės praktikos sudedamoji 

dalis – Karjeros valdymo ir antreprenerystės 

(KVAM) modulis, skirtas susipažinti su meninės 

veiklos organizavimo, teisinio reguliavimo 

principais, kūno ir emocijų valdymo scenoje ir už 

jos ribų metodikomis.



Kviečiame kreiptis:

natalija.verbickiene@lmta.lt
Studijų programų skyrius

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

Turite klausimų

mailto:natalija.verbickiene@lmta.lt

