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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
STUDENTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų rėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka)
nustato, bet neriboja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – Akademija, LMTA)
studentų rėmimo rūšis, rėmimo teikėjus, reglamentuoja Akademijos finansinių lėšų, skirtų
studentų skatinimui, skirstymo ir panaudojimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis:
2.1.Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis;
2.2.Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin. 2012, Nr. 53-2639);
2.3.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 402 „Dėl norminių
studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti
skyrimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo asmenų,
priimtų į valstybes aukštąsias mokyklas iki 2009 metų, studijoms finansuoti tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
2.4.LMTA statutu (Žin. 2012, Nr. 81-4232).
3. Akademijos studentams yra teikiama akademinė ir socialinė parama, skiriama lėšų studentų
finansiniam rėmimui.
II. AKADEMINĖ PARAMA
4. Akademinė parama apima:
4.1. Informacijos sklaidą apie LMTA studijų programas ir jų pokyčius;
4.2. Studentų konsultavimą studijų vykdymo klausimais;
4.3. Studentų konsultavimą apie karjeros galimybes.
5. Informacijos sklaida apie LMTA studijų programas ir jų pokyčius apima:
5.1. priėmimo studijuoti reikalavimus;
5.2. suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas;
5.3. meno ir mokslo veiklą;
5.4. studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę;
5.5. vidinius ir išorinius studijų programų vertinimus;
5.6. tarptautines studijas.
6. Studentų konsultavimas apie studijų vykdymą apima:
6.1. studijų akademinį kalendorių;
6.2. registravimąsi studijoms;
6.3. registravimąsi gretutinės krypties studijoms;
6.4. registravimąsi pasirenkamiesiems dalykams;
6.5. studijų rezultatų įskaitymą ir vertinimą;
6.6. akademines skolas ir jų likvidavimą;
6.7. akademinį judumą;
6.8. individualų studijų planą,
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6.9. baigiamojo darbo kūrimą (rengimą), atlikimą, pristatymą (gynimą) ir pan.
7. Informaciją apie studijų programas, jų pokyčius ir studijų vykdymą teikia:
7.1. specialybės (pagrindinio studijų krypties) dalyko dėstytojai, kursų vadovai, katedrų
vedėjai, dekanatų darbuotojai, fakulteto dekanas;
7.2. Studijų informacijos ir duomenų skyriaus darbuotojai;
7.3. Studijų programų skyriaus darbuotojai;
7.4. Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai;
7.5. Kokybės vadybos skyriaus darbuotojai.
8. Konsultuojant studentus apie karjeros galimybes yra ugdoma jų karjeros valdymo kompetencija,
teikiama informacija apie praktikos atlikimą, potencialius darbdavius, organizuojami
Akademijos studentų, absolventų ir/ar darbdavių susitikimai ir pan.
9. Studentus apie karjeros galimybes konsultuoja:
9.1. Karjeros ir kompetencijų centro karjeros koordinatorius;
9.2. specialybės (pagrindinio studijų krypties) dalyko dėstytojai, kursų vadovai, katedrų
vedėjai.
10. Šios Tvarkos 5 ir 6 punktuose aprašyta studentams teikiama akademinė parama reglamentuota
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų nuostatuose.
11. Informacijos, susijusios su akademine parama, skelbimą ir atnaujinimą viešojoje erdvėje
organizuoja Viešųjų ryšių skyrius kartu su Akademijos padaliniais ir darbuotojais, nurodytais
šios Tvarkos 7 ir 9 punktuose.
IV. FINANSINĖ PARAMA
12. Finansinė parama apima:
12.1. Valstybinio studijų fondo (https://www.vsf.lt/index.php) teikiamą paramą (studijų paskolos
ir socialinės stipendijos);
12.2. Neįgaliųjų reikalų departamento (http://www.ndt.lt/) paramą neįgaliesiems;
12.3. Švietimo mainų paramos fondo (http://www.smpf.lt/lt) administruojamas Erasmus ir
valstybines stipendijas studijoms ir praktikai užsienyje;
12.4. Nordplus ir kitų programų (pvz. DAAD, BAFF, Fulbright ir kt.) teikiamas stipendijas
studijoms, stažuotėms ir praktikai užsienyje;
12.5. Tikslines stipendijas pedagogų rengimo programų studentams;
12.6. Kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų bei fondų teikiamą paramą;
12.7. Akademijos teikiamą studentų rėmimą.
13. Informaciją apie Valstybinio studijų fondo ir Neįgaliųjų reikalų departamento skiriamą paramą,
taip pat tikslines stipendijas pedagogų rengimo programų studentams teikia LMTA Studijų
informacijos ir duomenų skyrius.
14. Informaciją apie Švietimo mainų paramos fondo teikiamą finansavimą teikia Tarptautinių ryšių
skyrius. Erasmus stipendijų dydžių ir stipendijų skaičiavimo metodiką, Erasmus stipendijų
mokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Erasmus studijų ir
praktikos organizavimo tvarka.
15. Informaciją apie studijų ir praktikos stipendijas užsienyje pagal Nordplus ir kitas programas
teikia Tarptautinių ryšių skyrius.
16. Akademijos teikiamas finansinis rėmimas apima:
16.1. Studijų kainos mažinimą savo lėšomis studijuojantiems studentams;

3
16.2. Bendrabučio mokesčio mažinimą;
16.3. Skatinamąsias stipendijas;
16.4. Studentų kultūrinės, meninės, mokslinės, sportinės ir visuomeninės veiklos rėmimą;
16.5. LMTA studentų atstovybės (toliau – LMTA SA) ir kitų studentų organizacijų veiklos
rėmimą.
17. Studijų kainos mažinimas savo lėšomis studijuojantiems studentams reglamentuotas Įmokų už
studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkoje.
18. Bendrabučio mokesčio mažinimas reglamentuotas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėse ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
mokesčio už gyvenimą studentų bendrabutyje sumažinimo tvarkoje.
19. Skatinamųjų stipendijų skyrimo sąlygos, mokėjimo tvarka reglamentuota Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos stipendijų nuostatuose.
20. Kiekvienais metais Akademijos Tarybos tvirtinamoje Metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje yra
numatoma lėšų LMTA SA ir kitų studentų organizacijų veiklai, taip pat studentų kultūrinei,
meninei, mokslinei, sportinei ir visuomeninei veiklai finansuoti. Šių lėšų paskirstymo ir
atskaitomybės už panaudotas lėšas tvarką nustato Akademijos Senatas.
V. SOCIALINĖ PARAMA
21. Socialinė parama apima:
21.1. psichologinę, sporto, sveikatos paramą;
21.2. aprūpinimą bendrabučiais.
22. Psichologinę paramą studentai gali gauti:
22.1. dalyvaudami Informacinėse studijų dienose, kurios vyksta kasmet studijų metų pradžioje,
22.2. dalyvaudami Karjeros ir kompetencijų centro organizuojamuose mokymuose, kuriuos veda
kvalifikuoti psichologai.
23. Sporto paramą studentai gali gauti:
23.1. naudodamiesi LMTA sporto sale ir sporto inventoriumi:
23.2. dalyvaudami Kūno kultūros centro organizuojamuose sportiniuose renginiuose: treniruotėse,
sporto varžybose ir kt.
24. Sveikatos paramą studentams teikia Akademijoje veikiančio LOR (ausų, nosies ir gerklės)
kabineto darbuotojai.
25. Akademijos studentų aprūpinimas bendrabučiais reglamentuotas Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėse.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Tvarka įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.
27. Tvarka keičiama LMTA Tarybos sprendimu.

