PATVIRTINTA
LMTA Senato posėdyje
2012 m. lapkričio 28 d.,
(protokolo Nr. 12-SE)

LMTA MENO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis reglamentas nustato Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA arba
Akademija) trečiosios universitetinių studijų pakopos – meno doktorantūros (toliau –
doktorantūros) – organizavimo, studijų, meno projekto rengimo bei gynimo ir meno daktaro laipsnio
suteikimą.
2. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų reikšmę, nustatytą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1263 patvirtintuose Meno doktorantūros
nuostatuose.
3. Doktorantūros paskirtis – rengti menininkus tyrėjus, kurie sugebėtų derinti meninę kūrybą ir
jos tyrimus, remdamiesi savo menine branda ir tyrėjo įgūdžiais praturtintų atstovaujamą meno kryptį
vertingomis įžvalgomis ir naujomis žiniomis, dalyvautų publicistinėje meno sklaidoje. Meno
daktaro laipsnį įgijęs asmuo yra pasirengęs menininko karjerai, turi tiriamojo darbo ir visuminių
kompetencijų.
4. Doktorantūra apima muzikos, teatro, kino, šokio krypčių studijas, meno projekto rengimą ir
viešą jo pristatymą (gynimą). Doktorantūros trukmė – iki 4 metų.
5. Doktorantas naudojasi visomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose, LMTA statute ir
LMTA studijų nuostatuose įtvirtintomis studentų teisėmis. Doktorantūros studijų laikotarpis
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įskaitomas į mokslinio pedagoginio darbo stažą.
6. Doktorantūra finansuojama iš Akademijai studijoms, mokslo ir meno veiklai skiriamų
valstybės biudžeto lėšų, taip pat iš už dalyvavimą mokslo ir meno projektuose gautų lėšų.
II. PRIĖMIMAS Į DOKTORANTŪRĄ
7. Maksimalų valstybės lėšomis Akademijoje studijuojančių meno doktorantų skaičių kasmet
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
8. Doktorantūroje gali studijuoti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam
prilygintą aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus atitinkamos meno krypties studijas,
pasiekę profesinės brandos, aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija,
kritiniu mąstymu, atitinkamos meno krypties išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys generuoti ir
argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu.
9. Į doktorantūrą priimama atviro konkurso būdu. Priėmimo į doktorantūrą tvarka ir konkurso
sąlygos skelbiamos viešai Akademijos tinklalapyje.
Priėmimo komisija
10. Konkursą į doktorantūrą vykdo priėmimo komisija, kurią doktorantūros komiteto teikimu
savo įsakymu patvirtina rektorius.
11. Į priėmimo komisiją skiriami doktorantūros komiteto nariai ir kviestiniai nariai,
mokslininkai, pripažinti menininkai ar (ir) meno daktarai. Priėmimo komisijos narių skaičius yra
nelyginis. Priėmimo komisijos sudėtis formuojama taip, kad į ją paskirtų pripažintų menininkų ar/ir
meno daktarų skaičius vienu komisijos nariu viršytų mokslininkų skaičių.
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Konkurso vykdymo ir priėmimo tvarka
12. Konkursą į doktorantūrą skelbia rektorius. Informacija apie konkursą skelbiama
Akademijos tinklalapyje.
13. Stojantysis į doktorantūrą turi pateikti:
13.1. prašymą rektoriaus vardu;
13.2. gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
13.3. magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo
priedėlį;
13.4. dvi rekomendacijas, teikiamas pripažinto menininko arba meno daktaro ir
mokslininko;
13.5. savo meninių kūrybinių darbų (koncertų, garso/vaizdo įrašų, kompozicijų, vaidintų ar
režisuotų spektaklių, kino ir TV filmų ir pan.) sąrašą;
13.6. konkursų, festivalių diplomų kopijas, spaudos atsiliepimus ir kita;
13.7. magistro tiriamąjį darbą, publikacijas kultūros, meno ir mokslo leidiniuose, jeigu jų
turi;
13.8. planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3 000 iki 5 000 žodžių; atspausdintą ir
elektroninį teksto variantus);
13.9. dvi fotonuotraukas.
14. Stojančiojo prašymas ir kiti dokumentai pateikiami likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms
iki stojimo į doktorantūrą konkurso pradžios.
15. Stojantysis į doktorantūrą dalyvauja konkurse, kuris susideda iš dviejų dalių:
kūrybos/atlikimo pristatymo ir planuojamo rengti meno projekto pristatymo bei jo aprašo pateikimo
ir pokalbio.
16. Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai,
meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30–40 minučių. Galimos pristatymo
formos ir rekomenduojamas turinys nurodomi Priėmimo į LMTA meno doktorantūrą tvarkos apraše.
17. Planuojamo rengti meno projekto pristatymas susideda iš dviejų dalių:
17.1. projekto ir jo aprašo pristatymo;
17.2. pokalbio pasirinktos studijų krypties klausimais;
18. Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas
žodžiu ir meno projekto aprašo svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
19. Per pokalbį tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, kompetencija pasirinktos studijų
krypties klausimais, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai ir sklandžiai reikšti savo požiūrį.
20. Stojančiuosius vertina doktorantūros priėmimo komisija.
21. Stojantieji vertinami balais. Vertinimo balas yra kompleksiškas. Jį sudaro:
21.1. kūrybos pristatymo dalies vertinimas (maksimalus balas – 50);
21.2. meno projekto pristatymo ir jo aprašo vertinimas (maksimalus balas – 25);
21.3. pokalbio vertinimas (maksimalus balas – 25).
22. Priėmimo komisija šioms vertinimo dalims gali nustatyti mažiausią teigiamą stojamąjį
balą. Jeigu stojantysis bent iš vienos konkurso dalies gauna neigiamą įvertinimą, tolesniame
konkurse jis nedalyvauja.
23. Stojančiojo gauti balai sumuojami. Stojimo į doktorantūrą vertinimo kriterijai pateikiami
Priėmimo į LMTA meno doktorantūrą tvarkos apraše.
24. Kompleksiškai įvertinusi stojančiojo meninę brandą, profesinį pasirengimą, kūrybinę
potenciją, analitinius sugebėjimus, planuojamo rengti meno projekto aktualumą, originalumą ir
svarbą, priėmimo komisija nusprendžia, ar stojantysis atitinka keliamus reikalavimus ir tinka
studijuoti doktorantūroje.
25. Konkursą į doktorantūrą (į nustatytą doktorantūros vietų skaičių) laimi daugiausia balų
surinkę stojantieji.
2

26. Priėmimo komisijai pasiūlius ir pritarus Doktorantūros komitetui, gali būti skelbiamas
papildomas priėmimas į meno doktorantūrą.
27. Doktorantūros komitetas, gavęs priėmimo komisijos išvadą, aptaria konkurso rezultatus ir
teikia siūlymą rektoriui dėl asmenų priėmimo į doktorantūrą.
28. Remiantis doktorantūros komiteto siūlymu konkursą laimėję asmenys rektoriaus įsakymu
priimami į doktorantūrą ir paskiriami į Akademijos katedrą, kurios studijų, meninės ir mokslinės
veiklos kryptis atitinka doktoranto studijų kryptį.
III. MENO DOKTORANTŪROS VYKDYMAS
29. Už doktorantūros turinį, kokybę, organizavimą ir vykdymą atsakingas doktorantūros
komitetas.
30. Doktorantūrą organizuoja, koordinuoja ir doktorantūros komiteto nutarimus įgyvendina
doktorantūros skyrius bei doktoranto studijų kryptį atitinkančios katedros.
Doktorantūros komitetas
31. Doktorantūros komitetas koordinuoja meno doktorantūros studijas, vertina meno projektą,
atsako už doktorantūros turinį, kokybę, organizavimą ir vykdymą.
32. Doktorantūros komitetas:
32.1. nustato priėmimo į doktorantūrą, doktorantų egzaminų, atsiskaitymų, meno projektų
gynimo terminus ir datas (doktorantūros komitetas gali pavesti dalį šių funkcijų atlikti
doktorantūros skyriui);
32.2. teikia rektoriui stojimo į doktorantūrą konkursą laimėjusių asmenų sąrašą; teikia
Senatui tvirtinti doktorantų vadovų kandidatūras;
32.3. įvertina ir tvirtina doktorantų darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą;
32.4. parengia ir tvirtina bendrąją, visiems doktorantams privalomą studijų programos dalį,
tvirtina atitinkamų katedrų konkretiems doktorantams parengtas specialiųjų dalykų programas,
skiria egzaminų komisijas;
32.5. skiria meno projektų recenzentus;
32.6. sudaro ir tvirtina meno projektų gynimo tarybų narių sudėtis;
32.7. kasmet įvertina doktorantūros vyksmą ir apie tai praneša Senatui.
33. Doktorantūros komitetas sudaromas iš 9 tarptautiniu lygiu pripažintų menininkų, aukšto
lygio mokslinius tyrimus vykdančių mokslininkų ir (ar) meno daktarų, dirbančių LMTA.
Doktorantūros komitetą sudaro penki ekspertai menininkai ir (ar) meno daktarai ir keturi ekspertai
mokslininkai. Doktorantūros komiteto nariais gali būti profesoriai arba šioms pareigoms keliamus
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys asmenys. Doktorantūros komiteto pirmininku skiriamas
pripažintas menininkas arba meno daktaras. Tas pats asmuo gali būti ne daugiau kaip 2
doktorantūros komitetų nariu.
34. Doktorantūros komiteto nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma. Nutarimų
įgyvendinimą organizuoja doktorantūros skyrius.
Doktorantūros skyrius
35. Doktorantūros skyrius yra administracinė struktūra, organizuojanti doktorantūros komiteto
nutarimų įgyvendinimą, priėmimo į doktorantūrą, doktorantūros studijų, meno projekto rengimo bei
gynimo, meno daktaro laipsnio suteikimo procesus ir procedūras.
Katedra
36. Doktoranto meno projekto kūrybinės dalies planavimą, vykdymą ir atsiskaitymą, dalį
doktorantūros studijų koordinuoja katedra, kurios studijų, meninės ir mokslinės veiklos kryptis
atitinka doktoranto studijų kryptį. Šio padalinio vadovas kartu su doktoranto vadovu (vadovais)
kuruoja doktoranto studijas, meninę kūrybinę ir mokslinę veiklą.
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37. Meno projekto tiriamosios dalies vykdymo priežiūrai doktorantūros komiteto sprendimu
papildomai gali būti paskirta viena iš Akademijos menotyros katedrų.
Doktoranto vadovai
38. Doktoranto studijoms vadovauja doktoranto vadovai (-as), kuriuos, pagal galimybes
atsižvelgus į doktoranto pageidavimą, ne vėliau kaip per mėnesį nuo priėmimo į doktorantūrą dienos
doktorantūros komiteto teikimu skiria Senatas.
39. Doktoranto meno vadovas – profesorius arba docentas, arba šioms pareigoms keliamus
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis asmuo – turi būti žymus studijų krypties specialistas,
pripažintas menininkas, per pastaruosius penkerius metus aktyviai dalyvavęs meninėje veikloje arba
meno daktaras.
40. Doktoranto mokslo vadovas yra profesorius arba docentas, turintis mokslo laipsnį, per
pastaruosius penkerius metus aktyviai dalyvavęs mokslinėje tiriamojoje veikloje.
41. Doktoranto meno vadovas, turintis mokslo laipsnį, gali būti skiriamas ir šio doktoranto
mokslo vadovu.
42. Doktoranto vadovai (-as):
42.1. kartu su doktorantu sudaro doktorantūros darbo planą;
42.2. teikia doktorantui meninę, mokslinę ir metodinę pagalbą, reguliariai konsultuoja
doktorantą, rengiant meno projektą (kūrybinę ar (ir) tiriamąją dalį) bei ruošiant jį ginti.
43. Jeigu doktoranto netenkina LMTA Senato sprendimas dėl jam paskirto meno vadovo ar
mokslo vadovo, doktorantas gali teikti motyvuotą prašymą Senatui pakeisti šį sprendimą. Senatas
prašymą išnagrinėti perduoda doktorantūros komitetui ir per du mėnesius nuo prašymo gavimo
dienos turi priimti sprendimą.
44. Doktoranto vadovai (-as) vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip 4 doktorantams.
Doktoranto darbo planas
45. Doktoranto darbo planas sudaromas ir tvirtinamas kiekvienam doktorantui individualiai.
46. Doktoranto darbo plane numatomi:
46.1. studijuojami dalykai, atsiskaitymo už juos formos ir terminai;
46.2. meno projekto rengimo etapai ir terminai;
46.3. meno projekto gynimo būdas (kūrybinė ir tiriamoji dalys gali būti ginamos atskirai
arba kartu);
46.4. dalyvavimas tarptautinio judumo ir (ar) meno bei mokslo renginių programose.
47. Doktoranto darbo planą parengia doktorantas kartu su jam paskirtais vadovais (-u).
Doktoranto darbo planas turi būti suderintas su katedra, kurios meninės veiklos kryptis sutampa su
doktoranto studijų kryptimi.
48. Doktoranto darbo planas turi atitikti Meno doktorantūros nuostatų 19 punkto reikalavimus.
49. Doktoranto darbo planą įvertina ir tvirtina doktorantūros komitetas.
Doktorantūros studijų organizavimo ir vykdymo tvarka
50. LMTA vykdoma meno doktorantūra apima:
50.1. muzikos ar teatro ir kino krypties studijas (bendra studijuojamų dalykų apimtis – ne
mažesnė kaip 40);
50.2. meninę-kūrybinę praktiką (apimtis – ne mažesnė kaip 80 studijų kreditų);
50.3. mokslinius tyrimus (apimtis – ne mažesnė kaip 80 studijų kreditų);
50.4. visa doktorantūros apimtis turi sudaryti 240 studijų kreditų.
51. Doktorantūros studijų dalykų programą sudaro bendroji, visiems Akademijos meno
doktorantams privaloma dalis ir specialieji dalykai, kuriuos paskiria atitinkama katedra.
Doktorantūros studijų dalykų programos apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 40 studijų kreditų.
52. Bendrąją, visiems meno doktorantams privalomą studijų programos dalį parengia
doktorantūros komitetas ir teikia ją tvirtinti Senatui. Specialiųjų dalykų programas doktorantams
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individualiai suformuoja atitinkamos katedros ir teikia tvirtinti doktorantūros komitetui. Bendrieji ir
specialieji dalykai įrašomi į individualų doktoranto darbo planą.
53. Doktorantams skaityti paskaitas bei vadovauti pratyboms (išskyrus užsienio kalbos) gali
pedagoginį vardą ar/ir mokslo laipsnį turintys asmenys, kurių pastarųjų penkerių metų meninės ar
mokslinės veiklos kryptys atitinka dėstomo dalyko kryptį.
54. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Egzaminuoja ne mažiau kaip trys
doktorantūros komiteto paskirti dėstytojai, vienas iš jų – paskaitas skaitęs ar pratyboms vadovavęs
pedagogas.
55. Meninės-kūrybinės praktikos programą sudaro ir kūrybinės meno projekto dalies
rengimo etapus numato doktorantas, doktoranto meno vadovas ir atitinkama katedra. Meninėskūrybinės praktikos programa ir kūrybinės meno projekto dalies rengimo etapai įtraukiami į
doktoranto darbo planą.
56. Mokslinių tyrimų programą ir tiriamosios meno projekto dalies rengimo etapus numato
doktorantas, doktoranto mokslo vadovas ir atitinkama menotyros katedra (jei tokia yra priskirta).
Mokslinių tyrimų programa ir tiriamosios meno projekto dalies rengimo etapai įtraukiami į
doktoranto darbo planą.
Atestavimo tvarka
57. Siekiant nustatyti, ar sėkmingai vykdomi doktorantūros darbo planai, kas pusę metų
(rudens ir pavasario semestrų pabaigoje) doktorantai doktorantūros komiteto posėdyje yra
atestuojami teigiamai (tuo pritariant doktorantūros tęsimui ir patikslinant ateinančių mokslo
metų/semestro darbo planą) arba neigiamai (tuo siūlant doktorantūrą nutraukti).
58. Neatestuoto arba neatsiskaičiusio doktoranto studijų skoloms panaikinti skiriamas
pusmetis. Jei skolos nelikviduojamos, doktorantas šalinamas iš doktorantūros.
59. Dėl svarbių priežasčių (ligos, gimdymo atostogų ir pan.) doktorantas, gavęs doktorantūros
vadovų, katedros ir doktorantūros komiteto sutikimą, gali teikti prašymą rektoriaus vardu atidėti
atestaciją, doktorantūros studijų egzaminus, darbo plane numatytus kūrybinius atsiskaitymus.
60. Rektorius, gavęs doktoranto prašymą, savo įsakymu gali:
60.1. atidėti doktoranto darbo plane nurodytą egzaminų laikymo, kūrybinių darbų
įvykdymo ir atestacijų terminą;
60.2. suteikti doktorantui nemokamas akademines atostogas.
IV. MENO PROJEKTAS IR JO GYNIMAS
Meno projekto reikalavimai
61. Per doktorantūros studijas doktorantas turi parengti ir apginti meno projektą, susidedantį iš
lygiaverčių kūrybinės ir tiriamosios dalių. Šių meno projekto dalių tematikos turi būti susijusios.
62. Kūrybinę meno projekto dalį sudaro studijuojant doktorantūroje sukurti, atlikti ir viešai
pristatyti meno kūriniai. Jų visuma turi atskleisti doktoranto profesinį tobulėjimą, meninį
individualumą ir kūrybinę brandą.
63. Doktorantūros meno projekto kūrybinė dalis gali būti realizuojama įvairiomis formomis,
pagal pasirinktą doktorantūros studijų kryptį:
63.1. didelės apimties muzikos kūrinio, kelių dalių ciklo ar kelių (mažiausiai 5) nedidelės
apimties muzikos kūrinių sukūrimas;
63.2. su meno projektu susijusios tematikos koncertų ar (ir) jų ciklo parengimas ir
atlikimas;
63.3. vaidmens monospektaklyje arba vaidmenų dramos/šokio/muzikos spektakliuose ar
kino filmuose sukūrimas;
63.4. vieno ar kelių dramos/šokio/muzikos spektaklių, kino filmo (-ų) režisavimas;
63.5. kitų konceptualių didelės apimties (ar trukmės) muzikos ar teatro ir kino krypčių
kūrinių sukūrimas ar atlikimas.
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64. Meno projekto kūrybinė dalis pateikiama ginti kartu su kūrinį ar atlikimą (interpretaciją)
pristatančia ir liudijančia medžiaga (partitūromis, vaizdo ir garso įrašais, kritikų atsiliepimais bei
kita dokumentine medžiaga).
65. Tiriamoji meno projekto dalis apibendrina studijuojant doktorantūroje doktoranto
atliktus tyrimus. Jie turi atskleisti metodiško tiriamojo darbo įgūdžius, gebėjimą savarankiškai
interpretuoti ir argumentuotai gvildenti aktualias meno ir kultūros procesų problemas.
66. Galimas įvairus tiriamojo darbo pobūdis:
66.1. išsamus ir argumentuotas savo kūrybos ar/ir interpretacijos metodų atskleidimas ir
pagrindimas;
66.2. meno kūrinių (ar ir meno interpretacijos) analizė ir vertinimas;
66.3. aktualių meno teorijos, metodikos ir praktikos problemų gvildenimas;
66.4. teorinio metodologinio pobūdžio tyrimas;
66.5. kiti savos meno krypties ar tarpdisciplininiai tyrimai.
67. Ginti teikiamą tiriamąjį darbą sudaro tekstas (su pavyzdžiais, iliustruojančia medžiaga,
bibliografija, nuorodomis, priedais ir panašiai), kurio apimtis 30 000–40 000 žodžių, ir apie 5 000
žodžių santrauka. Tiriamajame darbe turi būti nurodytas tiriamasis objektas, tyrimo tikslas,
atskleista tyrimo koncepcija ir metodai, aptarti tyrimo rezultatai, atskleista temos plėtojimo
perspektyva, padarytos išvados ir pateikti paaiškinimai.
68. Tiriamojo darbo tekstas rašomas lietuvių, o jeigu pritaria doktorantūros komitetas, kita
kalba. Tiriamojo darbo santrauka rašoma kita kalba. Jeigu tiriamojo darbo tekstas yra parašytas ne
lietuvių kalba, privalu pateikti santrauką lietuvių kalba. Tekstai turi būti parašyti taisyklinga kalba.
Recenzentai
69. Recenzentai vertina, ar meno projektas atitinka šiame reglamente nurodytus reikalavimus
(60–67 punktai). Meno projekto recenzentus skiria doktorantūros komitetas.
70. Kūrybinei meno projekto daliai įvertinti skiriamas recenzentas per doktorantūros studijas
arba likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki gynimo. Kūrybinės meno projekto dalies recenzentu
skiriamas pripažintas menininkas, per pastaruosius penkerius metus aktyviai dalyvavęs meninėje
veikloje arba meno daktaras.
71. Tiriamajai meno projekto daliai įvertinti skiriamas bent vienas recenzentas, kuris per
mėnesį nuo tiriamosios projekto dalies pateikimo turi įvertinti doktoranto atliktą tyrimą ir parengti
rašytines išvadas bei pasiūlymus. Tiriamosios meno projekto dalies recenzentu skiriamas mokslo
laipsnį turintis asmuo, per pastaruosius penkerius metus aktyviai dalyvavęs mokslo tiriamojoje
veikloje.
72. Meno projekto tiriamąją dalį recenzentams pateikia doktorantūros skyrius. Recenzentai per
mėnesį po jos gavimo savo išvadas raštu pateikia doktorantūros komitetui.
Gynimo taryba
73. Kiekvienam meno projektui doktorantūros komitetas sudaro gynimo tarybą, kuri vertina
ginamą meno projektą ir sprendžia, ar doktorantui suteiktinas meno daktaro laipsnis.
74. Gynimo taryba susideda iš penkių narių – trijų pripažintų menininkų ir (ar) meno daktarų
ir dviejų mokslininkų. Ne mažiau kaip vienas tarybos narys turi būti iš giminingą doktorantūrą
vykdančios užsienio institucijos. Vienas iš gynimo tarybos narių gali būti tarptautinį pripažinimą
pelnęs menininkas ne iš doktorantūrą vykdančios aukštosios universitetinės mokyklos.
75. Gynimo tarybos nariai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, keliamus asmenims,
siekiantiems eiti profesoriaus pareigas.
76. Doktorantūros komitetas vieną iš gynimo tarybos narių (menininką ar meno daktarą) skiria
pirmininku, kuris gynimo tarybos posėdyje dalyvauti privalo.
Meno projekto pateikimo ginti tvarka
77. Doktorantas meno projektą gali pateikti ginti, jei įvykdė šiuos reikalavimus:
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77.1. išlaikė doktoranto plane numatytus doktorantūros studijų egzaminus;
77.2. įvykdė doktoranto plane numatytus kūrybinius darbus;
77.3. pagrindines tiriamosios dalies idėjas paskelbė kultūros, meno ar (ir) mokslo
leidiniuose (ne mažiau kaip 2 publikacijos);
77.4 parengė ginti abi meno projekto dalis.
78. Iki doktorantūros studijų pabaigos likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams doktorantas turi
pateikti pabaigtą ir parengtą ginti meno projektą (kūrybinės dalies programą ir užbaigtą tiriamąją
dalį) doktorantūros skyriui. Meno projektas turi būti aprobuotas doktoranto vadovų (-o).
79. Doktorantūros skyriui doktorantas turi pateikti prašymą doktorantūros komiteto vardu ginti
meno projektą, meno projektą, paskelbtų publikacijų sąrašą ir pačias publikacijas.
80. Pateikiamos šios meno projektą sudarančios dalys:
80.1. kūrybinė dalis, kurią sudaro sukurtas kūrinys (-iai) (partitūros, vaizdo ar (ir) garso
įrašai) arba jau įvykusių koncertų, spektaklių vaizdo įrašai, kino filmai, jų recenzijos (jei tokios
yra), juos atspindinti reklaminė medžiaga, planuojamo kūrybos pristatymo gynimo metu
programa;
80.2. tiriamoji dalis, kurią sudaro tiriamasis darbas (5 egz.) ir santrauka (15 egz.).
81. Doktorantūros skyrius, patikrinęs, ar doktorantas yra įvykdęs doktoranto darbo planą ir
kitus reglamente nustatytus reikalavimus, teikia meno projektą doktorantūros komitetui.
82. Doktorantūros komitetas skiria recenzentus kūrybinei ir tiriamajai meno projekto dalims.
83. Per 5 dienas nuo doktorantūros komiteto nutarimo doktorantūros skyrius pateikia meno
projektą recenzentams: kūrybinę projekto dalį – kūrybinės meno projekto dalies recenzentui,
tiriamąjį darbą – tiriamosios meno projekto dalies recenzentui.
84. Ne vėliau kaip po mėnesio nuo meno projekto pateikimo recenzentams, gavęs recenzentų
raštiškas išvadas, doktorantūros komitetas priima sprendimą, ar meno projektas teiktinas ginti, ir
apie tai informuoja doktorantą. Jei nusprendžiama, kad projektą reikia taisyti, komitetas nustato, per
kiek laiko projektas, atsižvelgiant į recenzentų pastabas, turi būti pataisytas.
85. Su doktorantūros komiteto sprendimais, recenzentų pastabomis ir išvadomis doktorantą
supažindina doktorantūros skyrius.
86. Jei doktorantūros komitetas nusprendžia, kad projektas teiktinas ginti, jis gali būti ginamas
kaip visuma (kartu ginamos ir kūrybinė, ir tiriamoji dalys) arba dalimis (kūrybinė ir tiriamoji dalys
ginamos atskiruose gynimo tarybos posėdžiuose). Kai kūrybinė ir tiriamoji dalys ginamos atskiruose
tarybos posėdžiuose, laikoma, kad vyksta vienas tarybos posėdis.
87. Doktorantūros komitetas skiria meno projekto gynimo datą (-as) ir sudaro 5 narių gynimo
tarybą, o vieną iš jos narių (menininką ar meno daktarą) paskiria pirmininku.
88. Ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki meno projekto gynimo doktorantūros skyrius
meno projektą pateikia gynimo tarybos nariams ir išsiunčia pranešimą apie numatomą ginti meno
projektą Lietuvos mokslo tarybai, doktorantūros komiteto nustatytoms Lietuvos ir užsienio meno,
mokslo ir studijų institucijoms. Pranešime nurodoma: doktoranto vardas, pavardė, institucija, kurioje
buvo parengtas meno projektas, vadovas (-ai) ir gynimo tarybos nariai, informacija apie meno
projekto kūrybinę dalį, tiriamosios dalies pavadinimas, gynimo vieta ir laikas, interneto svetainė,
kurioje skelbiama išsami informacija apie meno projektą. Jeigu meno projekto dalys ginamos
atskirai, pateikiama informacija apie abiejų meno projekto dalių gynimo vietą ir laiką.
89. Jeigu doktorantas iki doktorantūros pabaigos nepateikia ginti meno projekto, jis laikomas
pašalintu iš doktorantūros.
90. Jei doktorantas iki doktorantūros pabaigos pateikia meno projektą ginti, bet dėl svarbių
priežasčių nespėja jo apginti, doktorantūros komiteto sprendimu meno projektą gali būti leidžiama
ginti dar 12 mėnesių nuo doktorantūros pabaigos.
Gynimo tvarka
91. Meno projektas ginamas viešame gynimo tarybos posėdyje. Posėdis vyksta lietuvių kalba.
Kai posėdyje vartojama kita kalba, turi būti užtikrintas vertimas į lietuvių kalbą. Posėdžiui
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vadovauja gynimo tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip
keturi gynimo tarybos nariai. Jei vienas gynimo tarybos narys nedalyvauja, posėdyje perskaitomas
jo atsiliepimas apie meno projektą. Jei yra gauti kiti atsiliepimai apie meno projektą, jie viešai
perskaitomi posėdžio metu.
92. Per viešą meno projekto gynimą pristatydamas kūrybinę projekto dalį, doktorantas
komentuoja kūrybines idėjas ir (ar) savo technologinius, interpretacinius sprendimus, argumentuotai
pagrindžia meninę koncepciją, kūrinio (kūrinių) aktualumą, atsako į pateiktus klausimus ir
komentuoja pareikštas pastabas. Gynimo taryba įvertina pateikto kūrybinio projekto originalumą,
profesionalumą, meninę doktoranto brandą, jo gebėjimą argumentuoti projekto idėjas, diskutuoti
kultūros ir meno klausimais.
93. Pristatydamas tiriamąjį darbą, doktorantas pateikia svarbiausius savo darbo rezultatus ir
išvadas, nurodo savo indėlį į tiriamąją problematiką. Doktorantas atsako į pateiktus klausimus ir
komentuoja pareikštas pastabas. Gynimo tarybos nariai įvertina tiriamojo darbo kokybę, rezultatų
naujumą ir originalumą, išvadų pagrįstumą, nurodo darbo trūkumus ir netikslumus. Gynimo metu
tarybos nariai įvertina doktoranto bendruosius gebėjimus, kultūrinį išprusimą, intelektą, pasirengimą
dirbti savarankišką tiriamąjį darbą.
94. Po diskusijų su doktorantu gynimo tarybos nariai balsuodami sprendžia, ar jam suteiktinas
meno daktaro laipsnis. Sprendimas suteikti meno daktaro laipsnį laikomas priimtu, jeigu posėdyje ar
kiekvienoje jo dalyje (kai meno projekto dalys ginamos atskirai) už jį balsuoja ne mažiau kaip keturi
gynimo tarybos nariai. Posėdyje nedalyvaujantis tarybos narys savo vertinimą ir balsą gali pateikti
raštu. Jei viena iš meno projekto dalių (kūrybinė ar tiriamoji) neapginama, meno daktaro laipsnis
nesuteikiamas. Balsavimo protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę gynimo tarybos nariai.
95. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po meno projekto gynimo tarybos posėdžio
doktorantūros skyrius apie gynimo rezultatus praneša Lietuvos mokslo tarybai.
96. Per dvi savaites vieną apginto meno projekto tiriamojo darbo egzempliorių doktorantūros
skyrius pateikia Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir paskelbia Lietuvos
elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje.
97. Jei gynimo taryba nusprendžia, kad meno daktaro laipsnis nesuteiktinas, asmuo turi teisę
pataisytą ir (ar) papildytą meno projektą vieną kartą pakartotinai pateikti ginti ne anksčiau kaip po
vienų ir ne vėliau kaip po dvejų metų. Šiuo atveju pakartotinio meno projekto gynimo organizavimo
išlaidas padengia pats pretendentas.
98. Nustačius mokslinio nesąžiningumo faktą (plagiatą ir pan.), meno projektas negali būti
ginamas, o jau suteiktas meno daktaro laipsnis doktorantūros komiteto sprendimu panaikinamas.
Interesų konflikto sprendimo tvarka
99. Tarp gynimo tarybos narių ir doktoranto, jo vadovų (-o) ir recenzentų neturi kilti interesų
konflikto. Jam kilus, konfliktą nagrinėja doktorantūros komitetas. Nepavykus konflikto išspręsti
doktorantūros komitete, klausimą nagrinėja Akademijos ginčų nagrinėjimo komisija. Nepavykus
konflikto išspręsti Akademijoje, jis sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
V. DOKTORANTŪRA MENO LICENCIATAMS
100. Meno licenciatas turi teisę įgyti meno daktaro laipsnį Meno doktorantūros nuostatų
nustatyta tvarka studijuodamas valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje doktorantūros vietoje
ir parengęs ir apgynęs Nuostatų 30–31 punktų ir šio reglamento 61–68 punktų reikalavimus
atitinkantį meno projektą.
101. Meno licenciatas, po meno aspirantūros studijų baigimo ne mažiau kaip 2 metus vykdęs
intensyvią meno aspirantūroje studijuotos studijų krypties tiriamąją ir kūrybinę veiklą (parengęs
aukšto meninio lygio koncertų, sukūręs reikšmingų vaidmenų, kūrinių, spektaklių ar kino filmų) ir
paskelbęs publikacijų kultūros, meno ir (ar) mokslo leidiniuose (ne mažiau kaip 2 publikacijos),
pripažįstamas turintis tiriamojo ir kūrybinio praktinio darbo patirties.
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Meno licenciatų priėmimo į doktorantūrą tvarka
102. Konkursą meno licenciatams į doktorantūrą skelbia rektorius. Informacija apie konkursą
skelbiama Akademijos tinklalapyje.
103. Stodamas į doktorantūrą meno licenciatas turi pateikti:
103.1. prašymą rektoriaus vardu;
103.2. gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
103.3. magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo
priedėlį;
103.4. meno licenciato diplomą;
103.5. meno aspirantūros studijų metu apgintą meno projektą (kūrybinės dalies baigiamojo
egzamino programą ir teorinės dalies darbą);
103.6. išsamią po meno aspirantūros studijų baigimo vykdytos meninės-kūrybinės veiklos
ataskaitą;
103.7. profesionalių meno vertintojų atsiliepimus ir kitą informaciją apie licenciatą
oficialiuose šaltiniuose;
103.8. publikacijų kultūros, meno ar (ir) mokslo leidiniuose (ne mažiau kaip 2 publikacijų)
kopijas;
103.9. planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3 000 iki 5 000 žodžių; atspausdintą ir
elektroninį teksto variantus);
103.10. dvi fotonuotraukas.
104. Stojančiojo prašymas ir kiti dokumentai pateikiami likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms
iki stojimo į doktorantūrą konkurso pradžios.
105. Stodamas į doktorantūrą meno licenciatas dalyvauja konkurse, kuris susideda iš trijų
dalių:
105.1. kūrybos pristatymo ir pokalbio;
105.2. meno projekto pristatymo bei jo aprašo vertinimo;
105.3. meno aspirantūros studijų metu apginto meno projekto pristatymo.
106. Stojančiuosius vertina doktorantūros priėmimo komisija.
107. Stojantieji vertinami balais. Vertinimo balas yra kompleksiškas. Jį sudaro:
107.1. kūrybos pristatymo ir pokalbio vertinimas (maksimalus balas – 40);
107.2. meno projekto pristatymo ir jo aprašo vertinimas (maksimalus balas – 30);
107.3. meno aspirantūros studijų metu apginto meno projekto pristatymo vertinimas
(maksimalus balas – 30).
108. Vertinimo procedūra vykdoma remiantis šio reglamento 22–28 punktais.
Meno licenciatų doktorantūros studijų vykdymo tvarka
109. LMTA meno licenciatų doktorantūros studijos vykdomos remiantis Meno doktorantūros
nuostatais ir pagal šio reglamento 29–60 punktų reikalavimus.
110. Meno aspirantūros studijas prilyginus trečiosios studijų pakopos meno doktorantūros
studijų daliai (120 kreditų) (Žin., 2012, Nr. 793-4057), meno licenciatų doktorantūros studijos
vykdomos Meno doktorantūros nuostatų nustatyta tvarka.
111. LMTA vykdoma doktorantūra meno licenciatams apima:
111.1. meninę-kūrybinę praktiką (apimtis – ne mažesnė kaip 25 studijų kreditai);
111.2. mokslinius tyrimus (apimtis – ne mažesnė kaip 25 studijų kreditai);
111.3. išlyginamąsias studijas (apimtis – ne mažesnė kaip 10 studijų kreditų).
112. Meno licenciatams, atitinkantiems šio reglamento 101 punkto reikalavimus, tiriamojo ir
kūrybinio darbo patirtis gali būti prilyginama 60 meno doktorantūros studijų kreditų.
113. Maksimalų valstybės finansuojamų meno doktorantūros vietų, į kurias kasmet priimami
Meno doktorantūros nuostatų 56 punkto ir šio reglamento 101 punkto reikalavimus atitinkantys
meno licenciatai, skaičių nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
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VI. MENO DAKTARO LAIPSNIO ĮGIJIMAS EKSTERNU
114. Siekti eksternu įgyti meno daktaro laipsnį gali asmuo (toliau – eksternas), turintis
kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsislavinimą, aktyviai besireiškiantis
kūrybinėje veikloje bei savarankiškai parengęs Meno doktorantūros nuostatų 30 ir 31 punkto ir šio
reglamento 61–68 punktų reikalavimus atitinkantį meno projektą – kūrybinę jo dalį ir tiriamąjį darbą
(tai gali būti išleista monografija) ir jo santrauką.
115. Eksterno prašymas pateikiamas Akademijos rektoriaus vardu. Prie prašymo pridedama:
115.1. magistro kvalifikacinio laipsnio ar jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir
jo priedų kopijos;
115.2. išsami paskutiniųjų 5 metų meninės-kūrybinės veiklos ataskaita bei savarankiškai
parengtas meno projektas – kūrybinės jo dalies aprašas ir tiriamasis darbas (gali būti išleista
monografija) ir jo santrauka;
115.3. profesionalių meno vertintojų atsiliepimai ir kita informacija apie pretendentą
oficialiuose šaltiniuose;
115.4. publikacijų kultūros, meno ar (ir) mokslo leidiniuose (mažiausiai dvi) sąrašas ir
kopijos;
115.5. patvirtintos doktorantūros studijų egzaminų (jei tokių buvo) protokolų kopijos ir jų
išrašai;
115.6. gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas – Curriculum Vitae.
116. Doktorantūros komitetas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos
išnagrinėja pateiktą medžiagą, kūrybinei ir tiriamajai meno projekto dalims įvertinti paskiria po
vieną recenzentą, kurie pateikia rašytines išvadas ir pasiūlymus.
117. Jeigu priimamas teigiamas sprendimas, doktorantūros komitetas:
117.1. nurodo, kas taisytina meno projekte ir per kiek laiko jis turi būti pataisytas pagal
recenzentų pastabas;
117.2. nustato studijuotinus doktorantūros dalykus ir jų egzaminų laikymo terminus;
117.3. sudaro egzaminų komisijas;
117.4. paskiria meno projekto gynimo datą (datas) – ne vėliau kaip 18 mėnesių nuo
sprendimo priėmimo.
118. Doktorantūros komitetui leidus ginti meno projektą, eksternas jį gina pagal Meno
doktorantūros nuostatų 35–42 punktų ir šio doktorantūros reglamento 73–76, 86–88 ir 91–99 punktų
reikalavimus. Eksternas Akademijai padengia tik tiesiogiai su meno daktaro laipsnio įgijimu
susijusias išlaidas.
119. Jei doktorantūros komitetas nusprendžia atmesti eksterno prašymą ginti meno projektą
arba jei gynimo taryba nusprendžia, kad meno daktaro laipsnis eksternui nesuteiktinas, pakartotinai
teikti prašymą leisti ginti meno projektą jis gali ne anksčiau kaip po 2 metų nuo doktorantūros
komiteto sprendimo atmesti eksterno prašymą arba gynimo tarybos sprendimo nesuteikti meno
daktaro laipsnio priėmimo.
VII. MENO DAKTARO LAIPSNIO SUTEIKIMAS
120. Doktorantūros studijas baigusiam ir meno projektą apgynusiam asmeniui meno daktaro
laipsnį ir diplomą suteikia Akademija. Nutarimą dėl meno daktaro laipsnio suteikimo doktorantūros
komiteto teikimu priima Akademijos senatas. Meno daktaro diplomą pasirašo Senato pirmininkas ir
rektorius.
121. Apeliacija dėl nesuteikto meno daktaro laipsnio svarstoma LMTA Ginčų nagrinėjimo
komisijoje. Motyvuotą jos išvadą svarsto ir galutinį sprendimą priima Akademijos senatas.
122. Skundas dėl nesuteikto meno daktaro laipsnio teisės aktų nustatyta tvarka gali būti
teikiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
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123. Akademijos senatas doktorantūros komiteto teikimu gali atšaukti sprendimą suteikti
meno daktaro laipsnį:
123.1. kai meno projekte nustatomas plagiatas ar kitas meninio ar mokslinio
nesąžiningumo faktas;
123.2 kai meno daktaro laipsnis suteiktas šiurkščiai pažeidus Meno doktorantūros
nuostatus ar šį reglamentą.
124. Meno daktaro laipsnio diplomo forma parengiama ir diplomo blankų gamyba, apskaita ir
registravimas vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Doktorantūros dokumentų saugojimo tvarka
125. Akademijos archyve saugomi su doktorantūros veikla susiję Akademijos senato ir
rektorato nutarimai, doktorantūros komiteto protokolai, rektoriaus įsakymai, taip pat (doktorantų
asmens bylose) šie dokumentai:
125.1. prašymas priimti į doktorantūrą su priedais, nurodytais šių nuostatų 13 punkte;
125.2. priėmimo į doktorantūrą dokumentai;
125.3. doktoranto vadovo (vadovų) skyrimo dokumentai;
125.4. doktoranto darbo planas;
125.5. doktoranto meno ir mokslo tiriamosios veiklos viešinimą įrodantys dokumentai;
125.6. doktoranto atestavimo dokumentai ir egzaminų, aptarimų protokolai;
125.7. doktoranto studijų ir meno projekto rengimo atsiskaitymo terminų grafikas ir (ar) jų
atidėjimo dokumentai;
125.8. parengto meno projekto aprašas ir kita meno projektą apibūdinanti medžiaga
(projektą sudarantys meno darbai, vieši atsiliepimai apie juos, mokslo tiriamąjį ar metodinį
darbą atspindintys tekstai ir publikacijos);
125.9. sprendimo nutraukti doktorantūrą dokumentai;
125.10. doktoranto apeliacijos ir prašymai bei jų nagrinėjimo dokumentai;
125.11. meno projekto gynimo dokumentai;
125.12. Senato nutarimas dėl meno daktaro laipsnio suteikimo;
125.13. meno daktaro diplomo kopija.
______________________________
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