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Mieli studentai,
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – tai kūrybinga bendruomenė,
kurios dalimi esame kiekvienas. Čia susitelkiame studijoms, susikaupiame meno kūrybai ir tyrimams, dalinamės patirtimi ir idėjomis bei
randame bendraminčių. LMTA puoselėja ilgametes menininkų rengimo
tradicijas, kurių rezultatas – Lietuvos ir pasaulio scenose sėkmingai
įsitvirtinę Akademijos absolventai. Ir kartu esame atviri naujovėms bei
eksperimentams, nes ugdome rytdienos meno kūrėjus.
Sveikinu tapus LMTA studentu ir kviečiu atsakingai studijuoti, aktyviai
įsilieti į Akademijos veiklas, drąsiai klausti ar išsakyti, naudotis visomis
mūsų studentams suteikiamomis galimybėmis bei ištekliais.

^

Linkiu atrasti savo kelią, kūrybinį stilių ir vertės supratimą bei studijavimo džiaugsmą!

LMTA rektorė

Judita Zukiene.
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LIETUVOS MUZIKOS IR
TEATRO AKADEMIJA
Lietuvos muzikos ir teatro akademija yra specializuotas meno universitetas, kurio
misija – užtikrinti tvarią meno ir tiriamąją veiklą, dalyvauti formuojant šalies meninio
švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį
tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui.
LMTA studijos: Akademijoje vykdomos muzikos, teatro, kino, šokio ir menotyros
studijos bei šių krypčių meno ir mokslo veikla. LMTA studijuoja apie 1000
studentų.
LMTA meno ir mokslo veikla: vidutiniškai per metus Akademijoje surengiama
daugiau kaip 500 viešų meno renginių: apie 300 koncertų, apie 170 teatro ir šokio
spektaklių, apie 30 kino filmų peržiūrų. Dauguma renginių nemokami ir atviri vilniečiams ir miesto svečiams. Akademijos tyrėjų darbai publikuojami trijuose LMTA
mokslo žurnaluose ir kituose leidiniuose.
https://www.facebook.com/lmta.lt/
https://lmta.lt

LMTA vizija: atvira ir kūrybiška akademinė meno ir mokslo bendruomenė,
inspiruojanti kultūros proveržius ir kurianti vertes.
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INSTITUCINIS ŽEMĖLAPIS

LMTA struktūra
STUDENTŲ
ATSTOVYBĖ
TARYBA

REKTORATAS

REKTORIUS

SENATAS

REKTORIAUS
BIURAS

ADMINISTRACIJA
NEAKADEMINIAI
PADALINIAI

DARBUOTOJŲ
PROFSĄJUNGA

VIDAUS
AUDITO SKYRIUS

FAKULTETAI
KLAIPĖDOS
FAKULTETAS

FINANSŲ DIREKCIJA

MUZIKOS
FAKULTETAS

TEATRO IR KINO
FAKULTETAS

INFRASTRUKTŪROS
DIREKCIJA
Akademijos kolegialūs valdymo organai yra Akademijos Taryba,
Senatas ir rektorius
REKTORIUS – Akademijos vadovas
PROREKTORIUS – Akademijos rektoriaus pavaduotojas

Akademijoje veikia trys fakultetai, administracijos padaliniai bei kiti
su studijomis ir mokslo bei meno veikla susiję centrai ir skyriai
Fakultetuose veikia studijas vykdantys padaliniai – katedros

5

LMTA FAKULTETAI IR KATEDROS
Klaipėdos fakultetas
Muzikos katedra
Šokio katedra
Teatro katedra

Muzikos fakultetas

LMTA Klaipėdos fakultetas,
K. Donelaičio g. 5, Klaipėda
Tel. +370 462 46302
El. p. klaipedosfakultetas@lmta.lt
Kabinetai: 214, 302
Fakulteto dekanė
Loreta Jonavičienė
Fakulteto administratorė
Deimantė Žiulpienė

Akordeono katedra
Bendrojo fortepijono katedra
LMTA II (Kongresų) rūmai,
Choro dirigavimo katedra
Vilniaus g. 6-2, Vilnius
Dainavimo katedra
Tel. +370 526 28537
Dirigavimo katedra
El. p. muzikosfakultetas@lmta.lt
Kabinetai: 2216, 2218, 2220
Džiazo katedra
Etnomuzikologijos katedra
Fakulteto dekanas
Filosofijos ir kultūros mokslų katedra
prof. Deividas Staponkus
Fakulteto administratorės
Fortepijono ir vargonų katedra
Rasa Dzimidaitė
Kalbų katedra
Asta Vaitkevičiūtė-Skliutė
Kamerinio ansamblio katedra
Kompozicijos katedra
Koncertmeisterio katedra
Liaudies instrumentų katedra
Muzikologijos katedra
Pedagogikos katedra
Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra
Styginių instrumentų katedra

Teatro ir kino fakultetas
Kino ir televizijos katedra
Meno istorijos ir teorijos katedra
Meno vadybos skyrius
Šokio ir judesio katedra
Vaidybos ir režisūros katedra

LMTA IV rūmai,
T. Kosciuškos g. 10, Vilnius
Tel. +370 526 12028
El. p. teatroirkinofakultetas@lmta.lt
Kabinetai: 4202, 4203, 4204
Fakulteto dekanė
Elona Bajorinienė
Fakulteto administratorė
Kristina Kazilionienė

INFRASTRUKTŪROS ŽEMĖLAPIS

LMTA VILNIUJE

I rūmai

Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius

II rūmai

Vilniaus g. 6-2, 01101 Vilnius

IV rūmai

T. Kosciuškos g. 10, 01100 Vilnius

V rūmai

T. Kosciuškos g. 12, 01100 Vilnius

VI rūmai

Pamėnkalnio g. 15, 01114 Vilnius

Visų LMTA rūmų darbo laikas nuo 7.00 iki 22.00 val. Apie rūmų darbo laiką švenčių dienomis ir vasaros metu informuojama atskirai.
Auditorijų raktai studentams išduodami tik pateikus studento pažymėjimą (iki 21:30 val.).
LMTA auditorijų naudojimo taisyklės

LMTA KLAIPĖDOJE
Klaipėdos fakultetas
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
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STUDENTO PASKYRA
Kiekvienas studentas turi asmeninę LMTA paskyrą vardas.pavarde@stud.lmta.lt. Paskyra suteikia išskirtines teises
naudotis visomis LMTA elektroninėmis paslaugomis.
Prisijungti prie paskyros galite adresu https://mail.lmta.lt/.
Paskyros

slaptažodį

galite

rasti

savo

asmeninėje

el.

pašto

dėžutėje, kurią nurodėte pildydami priėmimo studijuoti dokumentus.
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A K A D E M I J O S S T U D E N T O PA S K Y R A S U T E I K I A

• Asmeninę el. pašto dėžutę - net 50 GB!
• 1024 GB arba 1TB vietos Microsoft OneDrive debesijos saugykloje, kad svarbūs duomenys niekada nedingtų
• Dviejų faktorių autentifikaciją (2FA) naudojantis telefonu, kuri užtikrina paskyros saugumą. Patogesniam prisijungimui rekomenduojame naudoti nemokamą Microsoft Authentificator aplikaciją, kurią
galite rasti Google Play ir Apple Store programėlių parduotuvėse
• Galimybę naudotis pagrindinėmis Microsoft Office 365
aplikacijomis naršyklėje (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,
Calendar, OneDrive, Teams, Forms,OneNote, Visio, Sway ir kt.)
• Galimybę pasiekti visus LMTA studentus, dėstytojus ir
administracijos darbuotojus naudojantis Microsoft Teams ir Outlook
aplikacijomis
• Išskirtinę galimybę naudotis LMTA ir daugelio pasaulio šalių universitetuose veikiančiu WiFi ryšiu – eduroam
• Galimybę nemokamai naudoti saugų LMTA VPN ryšį.
Daugiau informacijos adresu: http://instrukcijos.lmta.lt
• Galimybę dalintis milžiniško dydžio failais (net 100 GB) adresu:
https://filesender.vu.lt/ (Jungiantis pasirinkti instituciją Lithuanian
Academy of Music and Theatre)
• Galimybę pasinaudoti universaliu mobilaus telefono įkrovikliu visuose
LMTA rūmuose (kreiptis į budėtojas);
• Galimybę kokybiškai spausdinti ir kopijuoti dokumentus nekomercinėmis kainomis visuose LMTA rūmuose / fakultetuose /
padaliniuose, daugiau informacijos https://biblioteka.lmta.lt/paslaugos/kopijavimas-skenavimas-spausdinimas/.

Daugiau informacijos:
IT klausimais informacija suteikiama tinklalapyje pagalba.lmta.lt, el. p. adresu
pagalba@lmta.lt arba telefonu +370 526 10028 (d. d. 8:00 – 17:00).
Vaizdo stebėjimo kamerų klausimais informacija suteikiama el. p. adresu
vaizdostebejimas@lmta.lt arba telefonu +370 682 34340 (d. d. 8:00 – 17:00).
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STUDENTO PAŽYMĖJIMAS
Kad gautumėte Lietuvos studento pažymėjimą (LSP), užsiregistruokite lsp.lt.
Tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC) galite gauti užsiregistravę isic.lt.
Šie studento statusą patvirtinantys dokumentai leidžia naudotis įvairiomis LMTA
paslaugomis, viešojo transporto lengvatomis bei tik studentams skirtomis
nuolaidomis.
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STUDIJŲ INFORMACINĖ
SISTEMA EDINA
Nauja LMTA studijų informacinė sistema EDINA! Sistemoje matysite studijuojamos
programos (specializacijos) studijų planą ir dalykų išdėstymą per semestrus, savo
įvertinimus, galėsite registruotis į studijų dalykus, užsisakyti pažymas (akademines,
apie studijas ir kt.), bendrauti su dėstytojais bei gausite aktualią informaciją, susijusią

KAS YRA EDINA

su studijų procesu.

EDINA (angl. Education Information Association) informacinių sistemų
visuma, kuri apima pagrindinius aukštojo mokslo veiklos elementus.
Studijoms naudojamas sprendimas Oracle PeopleSoft Campus Solutions – universalus produktas, sukurtas aukštojo mokslo institucijų
poreikiams patenkinti.
Pagrindiniai EDINA studijų sistemos moduliai:
• Akademinė bendruomenė
• Studentų priėmimas
• Akademiniai reikalavimai
• Dalykai ir užsiėmimai
• Studentų įrašų procesų grupės
• Studijų savitarna
• Studijų finansai
• Duomenų analitika
Daugiau
informacijos
apie
sistemos
funkcines
modulius rasite adresu: https://edina.lt/studijos-stud/

sritis

ir
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KAIP PRISIJUNGTI

Prisijungti prie studijų informacinės sistemos galite adresu
https://stud.edina.lt/

Žingsniai:
• Pasirinkite kalbą ir spauskite „Prisijungti“;
• Pasirinkite aukštąją mokyklą „Lietuvos muzikos ir teatro
akademija“;
• Prisijunkite su savo asmeniniu LMTA el. pašto adresu ir
slaptažodžiu;
• Jeigu turite veikiantį LMTA el. pašto adresą, tačiau nepavyksta
prisijungti prie sistemos, informuokite el. paštu edina@lmta.lt;
• Jeigu neturite LMTA el. pašto adreso arba neprisimenate
slaptažodžio, informuokite el. paštu pagalba@lmta.lt.
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STUDIJOS
LMTA specializuojasi muzikos, teatro, šokio, kino ir menotyros kryptyse,
visose vykdydama visų trijų pakopų studijas. Šiuo metu Akademija vienintelė
Lietuvoje vykdo kino, teatro ir šokio krypčių universitetines studijas, muzikos bei
teatro ir kino krypčių doktorantūrą.

I pakopa

I pakopos (bakalauro) studijų programos skiriamos bendrajai erudicijai ugdyti,
teoriniams studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams įgūdžiams, kurie
būtini savarankiškam darbui, formuoti. Šios studijų programos yra orientuotos
į universalų išsilavinimą, teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius
gebėjimus. Asmenims, baigusiems pirmosios pakopos universitetines studijas,
suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas magistrantūroje.
Bendra studijų apimtis – 240 kreditų*. Vieno studijų semestro apimtis – 30 kreditų*.

II pakopa

II

pakopos

(magistrantūros)

studijų

programos

skiriamos

pasirengti

savarankiškam meno, mokslo ar kitam darbui, kuriam atlikti reikia mokslo žinių,
meninių, kūrybinių ir analitinių gebėjimų. Asmenims, baigusiems antrosios pakopos studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, suteikiantis teisę
užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūroje.
Bendra studijų apimtis – 120 kreditų*. Vieno studijų semestro apimtis – 30 kreditų*.
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III pakopa

III pakopos studijos vykdomos meno doktorantūroje ir mokslo doktorantūroje.
Meno doktorantūros paskirtis – rengti menininkus tyrėjus, kurie gebėtų kurti,
interpretuoti ir plėtoti meno praktika pagrįstus tyrimus. Meno projektą apgynusiems asmenims suteikiamas meno daktaro laipsnis. Mokslo doktorantūros
paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo
problemas. Disertaciją apgynusiems asmenims suteikiamas mokslo daktaro
laipsnis.
Bendra studijų apimtis – 240 kreditų*. Vieno studijų semestro apimtis – 30 kreditų*.
*Studijų
kreditas
–
studijų
apimties
vienetas,
kuriuo
skaičiuojamas
vidutinis
studijuojančiojo
darbo
krūvis,
reikalingas
studijų
rezultatams
pasiekti. Vienas kreditas Akademijoje sudaro 26,66 studento darbo valandų, kurias
sudaro kontaktinės (auditorinės) ir savarankiško darbo valandos. Daugiau informacijos
LMTA Studijų programų reglamente.

STUDIJŲ ADMINISTRAVIMAS
Įstojus į LMTA, fakulteto dekanatas, kurį sudaro dekanas, fakulteto administratoriai ir
kiti darbuotojai, padedantys organizuoti fakulteto darbą, tampa pagrindiniu Jūsų studijų
proceso administratoriumi.
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STUDIJŲ TVARKARAŠTIS
Savo studijuojamos programos (specializacijos) tvarkaraštį galite rasti LMTA
internetinėje svetainėje prie fakulteto skelbiamos informacijos.
• Klaipėdos fakultetas LMTA | Klaipėdos fakultetas
• Muzikos fakultetas LMTA | Muzikos fakultetas
• Teatro ir kino fakultetas LMTA | Teatro ir kino fakultetas

STUDIJŲ PERTRAUKIMAS,
NUTRAUKIMAS IR ATNAUJINIMAS
Dėl studijų pertraukimo (akademinių atostogų suteikimo), nutraukimo ir
atnaujinimo kreipkitės į fakulteto dekanatą. Daugiau informacijos rasite
LMTA studijų nuostatuose.

APKLAUSOS

Akademija, siekdama užtikrinti grįžtamąjį ryšį, periodiškai atlieka suinteresuotųjų šalių apklausas, todėl kviečiame Jus aktyviai dalyvauti LMTA
vykdomose apklausose.
Dalyvavimas apklausose yra savanoriškas ir anonimiškas. Apklausų

rezultatai

yra

naudojami

atnaujinant

studijų

daly-

kus, vertinant dėstytojų darbą, peržiūrint ir atnaujinant studijų programą. Bendrieji apklausų rezultatai yra aptariami rektorato, dekanatų bei katedrų posėdžiuose. Daugiau informacijos rasite
https://lmta.lt/lt/kokybe/apklausos/
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STUDIJŲ FINANSAVIMAS
Akademijoje studijuoja studentai, kurių studijas finansuoja valstybė, ir studentai,
patys mokantys už savo studijas Akademijoje.
Studentui, kurio pirmosios pakopos studijos yra valstybės finansuojamos, po
Akademijos nustatyto vertinamojo laikotarpio, valstybės finansavimas studijoms
išlieka, jeigu jis atitinka nustatytus gero mokymosi kriterijus. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansavimo.
Valstybės finansavimo studijoms netekęs studentas už studijas turi mokėti nustatytą
studijų kainą, o atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą Akademijos
nustatyta tvarka užima geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse
valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero
mokymosi kriterijus. Valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studentų
vietos užimamos pagal Akademijoje nustatytą tvarką. Daugiau informacijos rasite
LMTA studentų pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarkos apraše.
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STIPENDIJOS IR PARAMA
LMTA SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS
Skatinamoji stipendija (daugkartinė arba vienkartinė išmoka) skiriama pirmosios ir
antrosios studijų pakopų valstybės finansuojamiems gerai besimokantiems studentams už studijų rezultatus, aktyvią meninę (dalyvavimą konkursuose, festivaliuose,
kūrybiniuose projektuose ir/ar vadybinėje veikloje), mokslinę ir visuomeninę veiklą.

F I N A N S I N Ė PA R A M A , A D M I N I S T R U O J A M A
VA L S T Y B I N I O S T U D I J Ų F O N D O

Daugiau informacijos rasite LMTA skatinamųjų stipendijų nuostatuose.
• Valstybės remiamos paskolos. Akademijos studentai gali gauti valstybės
remiamas paskolas studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms
studijoms.
• Socialinės stipendijos. Socialines stipendijas gali gauti visi Akademijos pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų studentai, atitinkantys keliamus kriterijus.
• Studijų kainos kompensavimas. Už studijas sumokėta kaina gali būti
kompensuojama pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams, kurie visą
studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose
vietose. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama studentams, pabaigusiems vienerius studijų metus ir pasiekusiems geriausių studijų rezultatų.
• Studijų krepšelio grąžinimas – jei studijuojate valstybės finansuojamoje
studijų vietoje ir nutraukiate studijas arba esate pašalinamas iš Akademijos,
tuomet turite grąžinti lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamoje
studijų vietoje apmokėti (išskyrus atvejus, kai pirmosios studijų pakopos
studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą).
• Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems studentams – už studijas
sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo
tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems studentams.
• Parama užsienio lietuviams – Valstybinis studijų fondas teikia paramą
užsienio lietuviams, studijuojantiems Akademijoje.
Daugiau informacijos rasite vsf.lrv.lt.
• Parama neįgaliesiems (tikslinės išmokos) – Akademijos studentais, turinčiais
negalią, rūpinasi ir dėl paramos konsultuoja atsakingi Akademijos darbuotojai.
Daugiau informacijos rasite vsf.lrv.lt ir LMTA | Neįgaliesiems.
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K I TA L M TA T E I K I A M A PA R A M A

• Studijų kainos sumažinimas. LMTA studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose menų krypčių (muzikos, teatro, kino ir šokio) programas,
įmokos už studijų semestrą (semestro studijų kaina) gali būti sumažintos. Daugiau informacijos rasite Įmokų už studijas LMTA mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše;
• Psichologinė ir dvasinė pagalba. LMTA studentai turi galimybę gauti nemokamą
profesionalią psichologinę pagalbą, siekiant spręsti iškilusius sunkumus, atpažinti
ir paveikti su sveikata susijusią riziką bei sutrikimus, kuriuos skatina psichologiniai veiksniai. Taip pat LMTA studentai ir kiti bendruomenės nariai gali kreiptis
dvasiniam pokalbiui į LMTA kapelioną. Daugiau informacijos rasite LMTA |
Psichologinė ir dvasinė pagalba;
• LMTA bendrabutis. LMTA studentai gali kreiptis į LMTA studentų bendrabutį dėl
vietos skyrimo. Daugiau informacijos rasite LMTA | – Kontaktai / Informacija;
• Parama meninei / kūrybinei veiklai. Akademija remia studentų kūrybinę saviraišką: apmoka kelionių išlaidas į festivalius / konkursus / konferencijas, apmoka tokių renginių dalyvių mokesčius. Jei tam nėra galimybės, informuoja studentus apie galimą finansinę paramą ir rekomenduoja studentus valstybiniams,
visuomeniniams ir (ar) privatiems fondams.
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TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ GALIMYBĖS
Akademija suteikia daug galimybių išvykti studijuoti ar atlikti praktiką pagal
Erasmus+ mainų programą, studijuojant visose studijų pakopose (bakalauro,

magistrantūros, doktorantūros).

Erasmus+ mainų programa trunka nuo

3 iki 12 mėn., o praktika 2 mėnesius. Studentai išvykimui renkasi užsienio
aukštąsias mokyklas, su kuriomis LMTA yra sudariusi dvišales sutartis.
Mokyklų sąrašą rasite čia: LMTA | Erasmus partnerinės mokyklos.
Išvykti leidžiama daugiau negu vieną kartą, tačiau prioritetas skiriamas
dar nedalyvavusiems

Erasmus+ programoje studentams. Išvykstantiems

Akademija skiria stipendijas. Plačiau apie stipendijų dydžius skaitykite čia https://
lmta.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-plus/erasmus-studentu-mobilumas/erasmus-studijos/

Kaip dalyvauti?

Kilus klausimų, susisiekite el. paštu: erasmus@lmta.lt

Studentų atranka:
Erasmus+ mainų programa: nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d.
Erasmus praktika: spalio 1-31 d.; sausio 1-31 d.; kovo 1-31 d. ir gegužės
1-31 d.
Užsienio kalbų žinojimo patikrinimas:
Erasmus studentai privalo pasitikrinti užsienio kalbų žinojimo lygį internetu (online) iki studijų užsienyje periodo pradžios. Testą galite atlikti
užsiregistravus Erasmus OLS sistemoje (Online Linguistic Support)
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-the-basics-of-22-languages-with-the-online-
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BIBLIOTEKA
Jūs jau bibliotekos skaitytojas! Su savo LMTA el. paštu (vardas.pavarde@stud.lmta.lt), prisijungsite prie:
• bibliotekos el. katalogo;
• prenumeruojamų duomenų bazių ir kitų el. išteklių;
• spausdinimo/kopijavimo/skenavimo įrenginio MyQ;
• bibliotekoje esančių kompiuterių ir bevielio interneto.

Leidinių skolinimas
Leidinių paiešką galite atlikti ne tik atėję į biblioteką, bet ir nuotoliniu būdu: el.
kataloge ar LMTA virtualioje bibliotekoje.
Iš anksto užsakytus leidinius atsiimti ar paimtus grąžinti galite pasinaudodami
knygomato paslauga.
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BIBLIOTEKOS PADALINIAI

Muzikos fakulteto biblioteka
Adresas: Vilniaus g. 6-2, III aukštas, 321 kab.
Darbo laikas studijų metais: I-V 9-17 val.
Muzikos fakulteto skaitykla
Adresas: Gedimino pr. 42, III aukštas
Darbo laikas studijų metais: I-V 9-17 val.
Teatro ir kino fakulteto biblioteka
Adresas: Kosciuškos g. 10, III aukštas
Darbo laikas studijų metais: I-V 9-17 val.
Klaipėdos fakulteto biblioteka
Adresas: K. Donelaičio g. 4, III a., Klaipėda
Darbo laikas studijų metais: I-V 9-16 val.

Paskutinis mėnesio penktadienis - švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami).
Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.
Kilus klausimų, susisiekite el. paštu: biblioteka@lmta.lt

https://www.facebook.com/lmtabiblioteka
https://biblioteka.lmta.lt/
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LMTA RENGINIAI

Daugiau informacijos apie Meno
centro veiklą, renginių
organizavimą rasite Meno gide

Akademija yra aktyvi Lietuvos kultūros ir meno lauko dalyvė. Organizuodama
koncertus, teatro ir šiuolaikinio šokio spektaklius, kino filmų peržiūras, festivalius,
tarptautinius ir nacionalinius konkursus, Akademija tampa aktyvia ir svarbia jaunos
kūrybinės energijos raiškos platforma, veiklos apimtimi ir principais artima didžiosioms profesionalioms šalies meno organizacijoms. LMTA meno veiklą organizuoja
Meno centras, kuris įsikūręs LMTA Centriniuose rūmuose, Gedimino pr. 42, 01110

Meno renginiai vyksta

Vilnius, 1117a, 1118 kab.
Muzika. LMTA Centrinių rūmų (Gedimino pr. 42) Didžiojoje salėje (III a.), Juozo
Karoso salėje (II a.), Vargonų auditorijoje (III a.) ir Kongresų rūmų (Vilniaus g. 6-2)
Kamerinėje salėje. Inovatyvius muzikos ir tarpdisciplininio meno renginius dažniausiai aptiksite Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sferoje (Centrinių rūmų III aukšte).
Klaipėdoje – Klaipėdos fakulteto (K. Donelaičio g. 4) salėje (II a.).
Teatras. LMTA Balkono teatre (LMTA Centrinių rūmų II aukšte) bei Teatro ceche
(Sluškų rūmuose, T. Kosciuškos g. 10).
Klaipėdoje – Klaipėdos fakulteto (K. Donelaičio g. 4) salėje
Kinas. Kino salėje (III a., T. Kosciuškos g. 12) ir „Šoblės“ auditorijoje (I a., T. Kosciuškos g. 10)

Informaciją apie renginius rasite:
https://www.facebook.com/LMTAMenoCentras
https://lmta.lt
Ieškokime galimybių veikti kartu! Meno centras atviras įvairiems LMTA bendruomenės
narių pasiūlymams. Jeigu turite kultūros projekto idėją ir norite ją įgyvendinti, bet
nežinote, nuo ko pradėti, arba Jums reikalinga vadybinė ar kitokia pagalba – kviečiame
kreiptis menas@lmta.lt
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JŪSŲ KARJERA
Karjeros ir kompetencijų centras (KKC) yra Akademijos padalinys, kurio viena svarbiausių veiklų yra kurti ir tobulinti vieningą bei efektyviai veikiančią Akademijos studentų ir absolventų karjeros stebėsenos sistemą. KKC planuoja, inicijuoja ir organizuoja Akademijos studentų ir absolventų karjeros ugdymo renginius.
Pagrindinis KKC tikslas ir rūpestis – Jūsų karjera!
Siekdamas Jums padėti, KKC:
• dalijasi kvietimais į festivalius, konkursus bei meistriškumo kursus;
• skelbia laisvas praktikos ir darbo vietas;
• užtikrina studentų konsultavimą bei nemokamą dalyvavimą karjeros valdymo
sistemoje www.karjera.lt;
• ruošia studentų praktikos sutartis;
• vykdo apklausas, kurių rezultatai padeda tobulinti studijų programas, stebėti
absolventų karjerą, identifikuoti specialistų poreikį.
Turite pasiūlymų ar idėjų karjeros renginiui? Reikia pagalbos ar patarimo? Kviečiame
užsukti į Karjeros ir kompetencijų centrą arba kreiptis kkc@lmta.lt!
Bendraukime ir bendradarbiaukime!

https://www.facebook.com/LMTAkkc
http://kkc.lmta.lt/
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STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
LMTA studentų atstovybė (LMTA SA) – Akademijos studentus vienijanti organizacija,
siekianti, kad studijos LMTA būtų kokybiškos, sklandžios ir naudingos. LMTA SA tikslas – atstovauti kiekvieno studento interesams, spręsti visas iškilusias problemas.
Atstovaudama studentus atstovybė siekia sukurti tinkamiausias sąlygas kiekvieno
studento tobulėjimui, rūpinasi studentiškos kultūros ir bendruomenės puoselėjimu.
Prie LMTA SA prisijungę studentai:
• gina Akademijos studentų teises
• aktyviai dalyvauja LMTA valdymo institucijų veikloje
• prisideda prie studijų aplinkos ir jų proceso tobulinimo
• organizuoja renginius, konferencijas
• kuria ir prisideda prie įvairių projektų
• suteikia visą studijų metu reikalingą informaciją apie studijas bei kultūrinį

gyvenimą už Akademijos ribų
• bendradarbiauja su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei organizacijomis
• rūpinasi per tarptautinių mainų programas atvykusių studentų integracija į

Akademijos bendruomenę.

LMTA SA adresas: LMTA II (Kongresų) rūmai, Vilniaus g. 6-2, Vilnius
LMTA SA prezidentas Imantas Jonas Marijus Šimkus
El. paštas: lmtasa@lmta.lt, president@lmta.lt
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2022–2023 METŲ
AKADEMINIS KALENDORIUS
RUDENS SEMESTRAS
Rugsėjo 1 d. Studijų metų rudens semestro pradžia
Rugsėjo 2 d. Informacinė diena pirmo kurso studentams
Rugsėjo 2 - 8 d. Individualių paskaitų tvarkaraščių sudarymas
Rugsėjo 7 d. Studentų registracijos į studijas ir į pasirenkamuosius studijų dalykus pabaiga
Spalio 7 d. Diplomantų baigiamųjų kūrybinių projektų programų, rašto darbų temų darbinių
pavadinimų pateikimo pabaiga
Spalio 18 - 29 d. Muzikos atlikimo studijų programos studentų simfoninio orkestro sesija
Spalio 24 - lapkričio 4 d. Rudens semestro tarpiniai atsiskaitymai
Gruodžio 19 -23 d. Paskutinė rudens semestro paskaitų savaitė. Rudens semestro sesijos pradžia
Gruodžio 24 - sausio 2 d. Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos
Sausio 2 - 20 d. Rudens semestro sesija
Sausio 24 - 28 d. Akademinių skolų likvidavimo laikotarpis
Sausio 24 - 31 d. Studentų žiemos atostogos
PAVASARIO SEMESTRAS
Vasario 1 d. Pavasario semestro pradžia
Vasario 1 - 3 d. Individualių paskaitų tvarkaraščio tikslinimas
Vasario 7 d. Studentų registracijos į pasirenkamuosius dalykus pabaiga
Kovo 20 - balandžio 1 d. Muzikos atlikimo studijų programos studentų simfoninio orkestro sesija
Balandžio 7 - 11 d. Šv. Velykų atostogos
Balandžio 12 - 22 d. Pavasario semestro tarpiniai atsiskaitymai
Gegužės 22 - 26 d. Paskutinė pavasario semestro paskaitų savaitė. Pavasario semestro sesijos
pradžia
Gegužės 30 - birželio 17 d. Pavasario semestro sesija
Birželio 20 - 23 d. Akademinių skolų likvidavimo laikotarpis
AKADEMIJOS BENDRUOMENEI SVARBIOS DATOS
Spalio 1 d. Pasaulinė muzikos diena
Lapkričio 17 d. Tarptautinė studentų diena
Gruodžio 28 d. Pasaulinė kino diena
Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Kovo 27 d. Tarptautinė teatro diena
Balandžio 1 d. LMTA gimtadienis
Balandžio 15 d. Kultūros diena
Balandžio 29 d. Tarptautinė šokio diena
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AKADEMIJOS SIMBOLIKA

LMTA ženklas:
Grafinis ženklas yra skydo formos, kuriame įkomponuotos baltos raidės „LMTA“ mėlynos spalvos
fone, žemiau, tamsiai raudonos spalvos fone lyra ir kaukė.

Rektoriaus vėliava:
Tamsiai raudonos spalvos fone įkomponuoti
grafiniai simboliai: LMTA ženkle vaizduojamas
skydas, kurį laiko dvi mūzos, globojančios
menus.

Oficialios ženklo spalvos:
Tamsiai mėlyna ir tamsiai raudona spalvos.
Spalvų kodai RGB skalėje:
Tamsiai mėlyna: R-36 %, G-19 %, B-90 %
Tamsiai raudona: R-144 %, G-42 %, B-49%
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