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Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacija LMTA atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

1.  

Vertinimo grupė rekomenduoja susieti 

smulkias studijų turinio dalis, kad 

teisiniai reikalavimai būtų 

vienareikšmiškai tenkinami (žr. 2.1 

papunktį) 

2015 m. priėmimui atnaujintame pirmosios pakopos studijų programos Teatro režisūra 

studijų plane, lyginant jį su studijų planu, skirtu 2014 m. priėmimui, praplėsta „Spektaklio 

kūrimo studija“: anksčiau buvę vieno semestro trukmės dalykai „Spektaklio scenografija“, 

„Spektaklio muzika“ ir „Šviesos dizainas“ 2015 m. studijų plane yra praplėsti iki dviejų 

semestrų trukmės. Į atnaujintą studijų planą integruotas naujas studijų dalykas 

„Scenografijos pagrindai“, taip pat – „Šiuolaikinio teatro alternatyvos“. 

Studijų planas tobulinamas ir atnaujinamas vadovaujantis teisiniais reikalavimais. 

LMTA vykdomos 

studijų programos 

atnaujinamos 

(tobulinamos) ne 

rečiau kaip kartą 

per dvejus metus. 2.  

Vertinimo grupė rekomenduoja studijų 

turinyje stiprinti techninius teatro 

režisūros elementus (tokius kaip 

apšvietimas ir garsas) (žr. 2.5 papunktį) 

3.  

Vertinimo grupė rekomenduoja 

tobulinti studijų turinį, į jį įtraukiant 

verslumo mokymų elementus (žr. 2.6 

papunktį) 

2014-2015 studijų metų pavasario semestre ir 2015-2016 studijų metų rudens semestre 

LMTA studentams bakalaurams buvo siūlomas laisvai pasirenkamas dalykas „Kūrybos 

verslas: kūrimas ir plėtra“, turinio požiūriu susijęs su verslumu ir jo kaip kompetencijos 

ugdymu.  

2016 m. LMTA pradėta kurti „Asmeninės antreprenerystės“ modulio koncepcija. Šis 

modulis yra planuojamas kaip „Profesijos praktikos“ dalis, ugdanti studentų gebėjimą 

efektyviai pristatyti save, gebėti valdyti finansus, rengti paraiškas inicijuojamiems meno 

projektams, planuoti asmeninę karjerą ir pan. Preliminari modulio įgyvendinimo pradžia – 

2016-2017 studijų metai. 

Atlikta  

4.  

Vertinimo grupė rekomenduoja 

studentams ir personalui efektyviau ir 

nuosekliau naudoti informacines 

technologijas (žr. 4.2 papunktį) 

2015 m. buvo tobulinama LMTA studijų informacijos duomenų kaupimo ir valdymo 

sistema STUDIUM, kuri suteikia galimybes:  

• efektyviai valdyti akademinius studentų duomenis;  

• efektyviai valdyti dėstytojų pedagoginio krūvio duomenis;  

• efektyviai bendrauti su studentais, atsakyti į visus jiems rūpimus klausimus;  

• teikti studentams įvairią informaciją, susijusią su studijų procesu;  

Nuolat  



• studentams registruotis į laisvai pasirenkamų dalykų užsiėmimus, užsisakyti reikalingas 

pažymas (akademines, apie studijas ir kt.);  

• efektyviai atlikti studentų statistinę analizę. 

 

2015 m. įdiegtas STUDIUM sistemos papildomas bendradarbiavimo ir informacijos 

valdymo erdvės modulis, susidedantis iš: 1) laiko organizavimo ir planavimo 

funkcionalumo, 2) dokumentų valdymo, 3) idėjų fiksavimo ir valdymo. 

 

Studentai ir dėstytojai, prisijungę prie LMTA elektroninio pašto dėžutės: 

- gauna prieigą prie vienos pažangiausių „debesų technologijų“ sistemos Microsoft Cloud 

Services. Kiekvienas vartotojas gauna po pašto dėžutę, One drive prieigą laikyti savo 

duomenims, Word, Excell, PowerPoint, One Note online programas, Skype for business, 

galimybę kurti puikias prezentacijas su moderniu Sway įrankiu. Kiekvienam vartotojui 

Microsoft duoda po 500 GB disko erdvės; 

- gauna prieigą prie LMTA prenumeruojamų mokslinių duomenų bazių bei didžiulės ir 

unikalios akademinės muzikos bibliotekos „Naxos music library“. Šiuo metu biblioteka 

siūlo pasiklausyti apie 120 000 klasikinės muzikos plokštelių; 

- gauna prieigą prie Moodle virtualios mokymosi sistemos. 

„Debesų paslaugų“ sistema pasiekiama adresu http://mail.lmta.lt  arba 

https://login.microsoftonline.com/  

Duomenų bazių prenumeratas galima pasiekti adresu https://ezproxy.lmta.lt  

Moodle sistemos adresas https://moodle.lmta.lt  

5.  

Vertinimo grupė rekomenduoja 

bakalauro studijų programoje Teatro 

režisūra labiau išnaudoti nuolat 

augančius internetinius arba 

skaitmeninius ar nemokamus išteklius, 

tokius kaip elektroninės knygos (žr. 4.4 

papunktį) 

Kryptingai komplektuojami bibliotekos fondai naujomis spausdintomis knygomis ir 

elektroniniais informaciniais ištekliais. Prenumeruojamos Lietuvos ir užsienio elektroninės 

duomenų bazės , atvirosios prieigos talpyklos ir archyvai, nemokamos e-knygos 

(www.epaveldas.lt; www.lituanistikadb.lt; http://www.daobooks.org; 

https://www.gutenberg.org; https://doaj.org; www.whsmith.co.uk; 

www.digitalbookindex.org . 

Šie ištekliai aktyviai viešinami Akademijos internetinėje svetainėje, rengiami individualūs 

ir grupiniai bibliotekos vartotojų mokymai, vartotojai informuojami apie informacinių 

išteklių nuotolinę prieigą per IT/ Išmanieji telefonai ir t. t.  

Nuolat pildoma eLaba /Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka/ http://lmta.lvb.lt . Joje 

be elektroninio bibliotekos katalogo vartotojai gali rasti ir LMTA bibliotekos kuriamas 

ETD /Elektroninės tezės ir disertacijos /, PDB /Publikacijų duomenų bazė/duomenų bazes. 

Nuolat 
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Aktyviai skatinami elektroniniais bibliotekoje kuriamais ištekliais naudotis Akademijos 

mokslininkai, doktorantai, studentai, siekiant jų motyvuoto minėtų išteklių papildymo savo 

darbais.  

Skaitmeninama bibliotekos fonduose esanti reta, paklausi literatūra: knygos, rankraščiai, 

straipsniai. 

6.  

Vertinimo grupė rekomenduoja 

Akademijai atkreipti didesnį dėmesį į 

studentų aprūpinimo ir gerovės 

klausimus (socialiniai, medicininiai, 

psichologiniai aspektai) (žr. 5.5 

papunktį) 

2016 m. pavasarį LMTA bendruomenei buvo skaitomas psichologijos paskaitų kursas1. 

Planuojama jį pakartoti 2016 m. rudens semestre. 
 

7.  

Vertinimo grupė rekomenduoja visada 

informuoti studentus apie vertinimo 

kriterijus (žr. 5.6 papunktį) 

Kiekvieno Programos studijų dalyko vertinimo kriterijai yra nurodomi konkretaus dalyko 

apraše. Su vertinimo kriterijais, vadovaujantis LMTA Studijų nuostatų 100 punktu, 

dėstytojai privalo supažindinti studentus pirmosios paskaitos metu. 

LMTA vykdomos 

studijų programos 

atnaujinamos 

(tobulinamos) ne 

rečiau kaip kartą 

per dvejus metus. 
8.  

Vertinimo grupė rekomenduoja pateikti 

studentams trumpą jų atliktų užduočių 

įvertinimą raštu (žr. 5.6 papunktį) 

Studentams yra pateikiamas trumpas jų atliktų užduočių įvertinimas žodžiu. 

9.  

Vertinimo grupė rekomenduoja 

sistemingai ir anonimiškai rinkti 

studentų atsiliepimus (žr. 6.2 papunktį) 

2015 m. buvo peržiūrėta ir atnaujinta studentų apklausos apie studijuotus studijų dalykus 

anketa. 2015 m. lapkričio 10 ir gruodžio 11 d. d. fakultetams ir katedroms išsiųsti 

informaciniai laiškai apie studentų apklausos organizavimą. Siekiama studentų apklausą 

vykdyti kartu su LMTA studentų atstovybe. Parengtos ir atspausdintos 837 apklausos 

anketos, apklausa taip pat vykdoma naudojant atviros prieigos apklausos.lt2  įrankį 

apklausoms organizuoti. 2016 m. kovo mėnesį studentų nuomonės apie studijų dalykų 

dėstymo ir turinio kokybę ataskaita pateikta Akademijos bendruomenei. 

Kasmet  

10.  

Nors materialieji ištekliai tobulinami ir 

atnaujinami, tobulėti dar yra kur, ypač 

šiose srityse: 

a) Studentams skirtos erdvės 

(įskaitant maitinimo paslaugas); 

b) Biblioteka ir studijų patalpos; 

c) Techninė teatro įranga 

(pavyzdžiui, kad būtų galima 

daugiau išmokti apie garsą ir 

apšvietimą. 

2015 m. atlikus remonto darbus, pagerinta Teatro ir kino fakulteto skaityklos infrastruktūra. 

2015 m. buvo atliekami ir kiti studijoms skirtų erdvių remonto ir turto atnaujinimo darbai. 

Tarp svarbiausių paminėtini: Teatro ir kino fakultete suremontuotos 4205, 5006, 5011, 5230 

auditorijos. 

2016 m. kovo 7 d.,  Teatro ir kino fakultete pradėjo veikti valgykla- kavinė, priklausanti 

UAB „Pylimėlis“. 

 

2015 m. lapkričio 11 d. Akademijoje atidaryta atnaujinta erdvė – Balkono teatras (buvęs 

Mokomasis teatras). Po rekonstrukcijos teatre įrengta nauja scena, 120 sėdimų vietų 

žiūrovų salė, įsigyta vaizdo, šviesos, garso aparatūra. Balkono teatre bus tęsiamas aktorių 

Nuolat  
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ir režisierių studijų procesas, praktikoje įtvirtinamos studentų žinios. Į Balkono teatro veiklą 

įsitrauks ir jaunieji teatro analitikai, vyks diskusijos, kūrybos vakarai, tarptautiniai 

meistriškumo kursai. Taip pat bus tęsiamas šiuolaikinės dramaturgijos festivalis 

„Dramokratija“, šiuolaikinio šokio festivalis „Shock Academia“, „Teatro dienos“ bei kiti 

sumanymai. 

 

2015 m. pradžioje, bendradarbiaujant su Lietuvos architektų sąjunga, buvo paskelbtas 

supaprastintas atviras projekto konkursas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų 

miestelio Olandų g., Vilniuje architektūrinių projektinių pasiūlymų parengimui. Šiam 

konkursui buvo pateikti 28 pasiūlymai. Vertinimo komisija pirmąją vietą skyrė UAB 

„Paleko Archstudija“ komandai. 2016 m. balandžio 26 d. Premjeras Algirdas Butkevičius 

lankėsi LMTA. Susitikimo metu buvo aptarti konkretūs ateities planai, susiję su naujo 

LMTA studijų miestelio statybos projektu. Naujo Akademijos miestelio statybos prasidės 

nuo Teatro ir kino fakulteto pastato statybos. 

11.  

Studijų programoje reikėtų toliau 

įgyvendinti kai kuriuos formalius 

aukštojo mokslo aspektus, pavyzdžiui: 

a) Sistemingai rinkti anoniminius 

studentų atsiliepimus; 

b) Užtikrinti, kad studentai visada 

žinotų vertinimo kriterijus; 

c) Įdiegti formalesnes vidaus 

kokybės užtikrinimo 

procedūras; 

d) Daugiau studentų užduočių 

vertinti raštu; 

e) Optimaliau įtraukti socialinius 

partnerius ir alumnus į studijų 

programos turinio tobulinimą. 

Studijų programoje nuolat įgyvendinami formalieji aukštojo mokslo aspektai: 

1) 2014 m. rudenį baigtas vykdyti projektas „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vidinės 

studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, finansuotas pagal 2007-2013 

m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 

gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. 

2014 m. spalio 1 d. pateiktoje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų kokybės 

vadybos nepriklausomo ekspertinio vertinimo ataskaitoje aprašomas Vilniaus universiteto 

Tarptautinio verslo mokyklos atliktas Akademijos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos 

atitikties Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio kriterijams, LST EN ISO 

9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ ir IWA 2:2007 „Kokybės vadybos 

sistemos. ISO 9001:2000 taikymo mokymui gairės“ standartų reikalavimams, Europos 

aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių reikalavimams vertinimas ir 

nurodomos tobulinimo rekomendacijos. 

2) Peržiūrėtas ir atnaujintas LMTA kokybės vadovas3, išverstas į anglų kalbą4. Kokybės 

vadovas (lietuvių ir anglų kalbomis) buvo patvirtintas 2015 m. gegužės 27 d. Senato 

nutarimu (protokolo Nr. 4–SE). Kokybės vadove pateikta atnaujinta Akademijos veiklos 

procesų žemėlapio versija. 

3) Senato 2015 m. spalio 21 d. nutarimu (protokolo Nr. 7-SE) patvirtinta atnaujinta Studijų 

programų reglamento redakcija.  

Nuolat  
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4) 2014 m. spalio 28 d. LMTA rektoriaus įsakymu Nr. 164VĮ patvirtintas Vaidybos ir teatro 

režisūros studijų programų komitetas  

1. Doc. Aidas Giniotis – dėstytojas, katedros vedėjas, komiteto pirmininkas; 

2. Martynas Budraitis – darbdavių atstovas, Nacionalinis dramos teatras;  

3. Lekt. Ieva Stundžytė – dėstytoja; 

4. Prof. Jonas Vaitkus – dėstytojas; 

5. Doc. Gintaras Varnas – dėstytojas; 

6. Doc. Vesta Grabštaitė – dėstytoja; 

7. Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė – dėstytoja; 

8. Kamilė Gudmonaitė – Teatro režisūros studentė (B2); 

9. Justas Vanagas – Vaidybos studentas (M1); 

10. Eglė Kižaitė – Teatro režisūros studentė (M1). 

 

Daigiau informacijos apie šios rekomendacijos įgyvendinimą pateikta 7, 8, 9 

rekomendacijų įgyvendinimo aprašymuose. 

 

 


