LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATO
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2021 m. vasaris
Vilnius
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SENATAS
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) senatas (toliau –
Senatas) yra Akademijos akademinių reikalų valdymo organas1.
SENATO SUDĖTIS
2020 m. dirbo tokios sudėties Senatas2:
Eil.
Nr.

Senato narys

Pastabos

Anusauskas Artūras, profesorius
Armonas Rimantas, profesorius
Geniušas Petras, profesorius
Ibelgauptas Zbignevas, profesorius
Karnavičius Jurgis, profesorius
Krikščiūnaitė Asta, profesorė
dr. Kryžauskienė Ramunė, profesorė
dr. Kučinskas Antanas, profesorius
dr. Marcinkevičiūtė Ramunė, profesorė
habil. dr. Melnikas Leonidas, profesorius
habil. dr. Vyčinienė Daiva, profesorė
Vyšniauskas Petras, profesorius
Aidukas Rolandas, docentas
dr. Navickaitė-Martinelli Lina, profesorė
dr. Savickienė Rūta, profesorė
Skirmantas Petras, profesorius
dr. Umbrasienė Vida, docentė
Varnas Gintaras, profesorius
dr. Žukienė Judita, docentė
Bajorinienė Elona, lektorė
Kilsch Charlotte, studentė
Vasaitytė Vismantė, studentė
Šimkus Imantas, studentas
Latovinas Nedas, studentas
Martišauskaitė Vaiva, studentė
25.
Kavaliauskas Vismantas, studentas
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Iki 2020-09-01
Nuo 2020-09-01

SENATO KOMISIJOS
2020 m. dirbo nuolatinės Senato komisijos3:
Senato komisija

STUDIJŲ KOMISIJA

MENO KOMISIJA

Senato komisijos nariai

prof. Rimantas Armonas, komisijos pirmininkas
lekt. Elona Bajorinienė
doc. dr. Vida Umbrasienė
doc. Rolandas Aidukas
prof. dr. Antanas Kučinskas
studentė Vismantė Vasaitytė
prof. Gintaras Varnas, komisijos pirmininkas
prof. dr. Rūta Savickienė

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. patvirtinto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto antrojo
skirsnio 31 punktas.
2
Senato sudėtis skelbiama https://lmta.lt/lt/senatas/
3
Informacija apie nuolatines Senato komisijas skelbiama https://lmta.lt/lt/senatas/senato-komisija/
1
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MOKSLO KOMISIJA

STUDENTŲ REIKALŲ

prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
prof. Petras Skirmantas
prof. Petras Vyšniauskas
studentas Nedas Latovinas
prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, komisijos pirmininkė
prof. dr. Ramunė Kryžauskienė
doc. dr. Judita Žukienė
prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli
studentas Imantas Jonas Marijus Šimkus
prof. Jurgis Karnavičius, komisijos pirmininkas
prof. Artūras Anusauskas
prof. Asta Krikščiūnaitė
prof. Petras Geniušas
studentė Charlotte Kilsch
studentė Vaiva Martišauskaitė (iki 2020-09-01)
studentas Vismantas Kavaliauskas (nuo 2020-09-01)

SENATO FUNKCIJOS
Senatas, vadovaudamasis Senato darbo reglamentu, atlieka šias funkcijas:
1) nustato studijų tvarką, tvirtina Akademijos studijų nuostatus;
2) tvirtina studijų, mokslo ir meno tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros,
meno programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Akademijos struktūros
pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos
Akademijos mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį;
3) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
4) nustato Tarybos narių, nurodytų LMTA statuto 17 punkto 2 ir 3 papunkčiuose, atrankos,
skyrimo ir atšaukimo tvarką;
5) nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų
ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;
6) tvirtina Priėmimo ir atestacijos komisijos sudarymo tvarkos aprašą;
7) šaukia Akademijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems
Akademijos veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją)
informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Akademijos interneto
svetainėje ir kitais Senato nustatytais būdais;
8) fakulteto tarybos siūlymu, atsižvelgdamas į asmens meno, mokslo, pedagoginės ar kitos
visuomenei ir Akademijai reikšmingos veiklos rezultatus, teikia Akademijos pedagoginius ir garbės
vardus;
9) fakulteto tarybos teikimu už ypatingus nuopelnus menui ir (arba) mokslui suteikia
profesoriaus emerito vardą Akademijos profesoriams, aktyviai dirbusiems meninį, mokslinį ir
pedagoginį darbą;
10) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Akademijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos
plano;
11) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;
12) išklauso kandidatų rektoriaus pareigoms eiti rinkimų programas, svarsto ir teikia
siūlymus Tarybai dėl jų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas;
13) svarsto rektoriaus teikiamus Akademijos struktūros pertvarkos planus, būtinus
strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę Tarybai;
14) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Akademijos reorganizavimo arba likvidavimo
planų, Akademijos filialų ar atstovybių steigimo ar veiklos nutraukimo;
15) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Akademijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų
administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
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16) tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdamas į galimybes
užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
17) nustato asmenų priėmimo į studijų programas tvarką ir tvirtina taisykles;
18) tvirtina fakultetų tarybų pateiktus studijų planus ir programas, doktorantūros komitetų
pateiktus meno doktorantų ir mokslo doktorantų meno ir mokslo vadovus, konsultantus, disertacijų
ir meno projektų tematiką;
19) Statute nustatyta tvarka pritaria arba nepritaria rektoriaus teikiamoms prorektorių,
dekanų, katedrų vedėjų, institutų ir kitų akademinių padalinių vadovų kandidatūroms iki darbo
sutarties su šiais asmenimis sudarymo;
20) išklauso ir nagrinėja fakulteto tarybos siūlymą dėl dekano atstatydinimo;
21) savo kadencijos laikotarpiui sudaro nuolatines arba laikinąsias Senato komisijas,
tvirtina jų nuostatus, išklauso jų siūlymus ir ataskaitas;
22) inicijuoja Akademijos meno, mokslo veiklos ir studijų kokybės auditą;
23) suderinęs su studentų atstovybe, nustato skatinamųjų, Senato ir vardinių stipendijų
skyrimo tvarką;
24) atlieka kitas funkcijas, neprieštaraujančias Statutui, įstatymams ir kitiems teisės aktams.
SENATO VEIKLA

Registracijos
numeris

2020 m. iš viso įvyko 9 (devyni) Senato posėdžiai:

Data

1-SE

2020-02-19

2-SE

2020-03-25

3-SE

2020-04-30

Dokumento
pavadinimas
(antraštė)
Posėdžio protokolas

Darbotvarkės klausimai

1. LMTA aktualijos
2. Dėl Muzikos fakulteto dekano patvirtinimo
3. Dėl įvykusio dėstytojų ir mokslo darbuotojų
konkurso pareigoms eiti rezultatų pristatymo
4. Dėl LMTA senato 2019 m. veiklos ataskaitos
5. Dėl LMTA Teatro ir kino fakulteto nuostatų
patvirtinimo
6. Dėl Studentų priėmimo 2020 m. taisyklių
patvirtinimo
7. Dėl LMTA stipendijų nuostatų punktų pakeitimo
8. Dėl doktorantų meno projekto kūrybinės ir
tiriamosios dalių vadovų ir konsultantų patvirtinimo
9. Dėl išorinio vykdomų studijų krypčių vertinimo
10. Dėl vidaus audito ataskaitos
Balsavimo nuotoliniu
1. Dėl LMTA 2019 m. veiklos ataskaitos teikimo
būdu protokolas
Tarybai tvirtinti
2. Dėl LMTA 2020-2022 m. strateginio veiklos plano
teikimo Tarybai tvirtinti
3. Dėl LMTA Muzikos fakulteto nuostatų patvirtinimo
4. Dėl magistrantūros studijų programos Meno teorija
dviejų specializacijų – Teatrologija ir Kinotyra – sujungimo
į vieną specializaciją – Teatrologija ir kinotyra
5. Dėl docento ir profesoriaus pedagoginių vardų
suteikimo
Virtualaus posėdžio
1. LMTA aktualijos
protokolas
2. Dėl Atlikimo meno ir Muzikos atlikimo studijų
programų studentų baigiamojo vertinimo egzaminų
vykdymo 2020 metais
3. Dėl LMTA 2019-2020 s. m. akademinio
kalendoriaus
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4-SE

2020-06-08

5-SE

2020-06-29

6-SE

2020-07-17

7-SE

2020-09-23

4. Dėl Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo
tvarkos aprašo kai kurių punktų įgyvendinimo,
organizuojant baigiamųjų darbų vertinimą 2020 metais
5. Dėl LMTA studijų nuostatų kai kurių punktų
įgyvendinimo, vykdant 2019-2020 s. m. pavasario sesijos
egzaminus ir įskaitas
6. Dėl magistrantūros studijų programos Muzikos
atlikimas specializacijos Baroko opera
7. Dėl meno doktoranto meno projekto kūrybinės
dalies vadovo
Balsavimo nuotoliniu
1. Dėl leidimo 2020 m. diplomantų meno projektų
būdu protokolas
baigiamuosiuose egzaminuose, vykstančiuose LMTA
patalpose, dalyvauti kviestiniams registruotiems asmenims,
laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo Sprendimo dėl kultūros, pramogų ir kitų
renginių organizavimo būtinų sąlygų.
Posėdžio protokolas
1. LMTA aktualijos
2. Dėl LMTA struktūros pakeitimų
3. Dėl katedrų vedėjų kandidatūrų patvirtinimo
4. Dėl įvykusio dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkurso
pareigoms eiti rezultatų pristatymas
5. Dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkurso
pareigoms eiti
6. Dėl docento ir profesoriaus pedagoginių vardų
suteikimo
7. Dėl LMTA dėstytojų ir koncertmeisterių darbo krūvio
apskaitos tvarkos aprašo 34 punkto 34.1 papunkčio
pakeitimo
8. Dėl studijų programų planų ir profilio aprašų ir vieno
gretutinių studijų Menų pedagogikos modulio patvirtinimo
9. Dėl 2020-2021 s. m. akademinio kalendoriaus
patvirtinimo
10. Dėl LMTA inventorizacijos tvarkos aprašo projekto
teikimo Tarybai tvirtinti
11. Dėl Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo,
inventorizavimo ir nurašymo tvarkos aprašo 9 punkto
pakeitimo teikimo Tarybai tvirtinti
12. Kiti klausimai: 2019-2020 s. m. akademinio
kalendoriaus patikslinimas.
Balsavimo nuotoliniu
1. LMTA valstybės finansuojamų ir valstybės
būdu protokolas
nefinansuojamų studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami
studentai, skaičių tvirtinimas
2. LMTA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų
studijų, į kurias 2020 metais priimami studentai, kainų
tvirtinimas
3. Pirmosios pakopos gretutinių pedagoginių studijų,
kurias pasirinks 2020 m. priimti studentai, kainos tvirtinimas
Posėdžio protokolas
1. LMTA aktualijos
2. Dėl LMTA struktūros pakeitimo
3. Dėl Teatro ir kino fakulteto katedrų vedėjų
kandidatūrų patvirtinimo
4. Dėl LMTA statuto projekto teikimo LMTA tarybai
5. Dėl LMTA Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo
5 bei 6 punktų pakeitimo
6. Dėl doktorantų meno projektų (kūrybinės ir
tiriamosios dalių), disertacijų vadovų ir konsultantų bei
meno projektų tematikų patvirtinimo
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8-SE

2020-11-18

9-SE

2020-12-23

7. Dėl LMTA skaitmeninių studijų (e. studijų) ir
studijų nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
8. Dėl Dalinių studijų rezultatų įskaitymo LMTA
tvarkos aprašo atnaujinimo ir patvirtinimo
9. Dėl LMTA stipendijų nuostatų VII skyriaus
pakeitimo
10. Dėl
LMTA
garbės
medalio
teikimo
nusipelniusiems LMTA bendruomenės nariams
11. Dėl Senato posėdžių preliminaraus tvarkaraščio
2020-2021 studijų metais
12. Informacijos apie pasikeitusius Muzikos fakulteto
tarybos narius išklausymas
13. Informacijos apie Senato ir vardinių stipendijų
paskyrimą išklausymas
Virtualaus posėdžio
1. LMTA aktualijos
protokolas
2. Dėl Dainavimo bei Šokio ir judesio katedrų vedėjų
kandidatūrų patvirtinimo
3. Dėl Teatro ir kino doktorantūros komiteto sudėties
pakeitimo
4. Dėl LMTA meno doktorantūros reglamento
patvirtinimo
5. Dėl 2020 m. studentų priėmimo rezultatų
6. Dėl darbo grupės LMTA senato narių rinkimų
tvarkos aprašui peržiūrėti ir atnaujinti
Virtualaus posėdžio
1. LMTA aktualijos
protokolas
2. Dėl LMTA organizacinės struktūros
3. Dėl LMTA senato 2020 m. birželio 29 d. nutarimo
Nr. 13-SN „Dėl dėstytojo ir koncertmeisterio kontaktinio
darbo santykio Dainavimo katedroje 2020-2021 studijų
metais” nustatymo netekusiu galios
4. Dėl LMTA studijų nuostatų punktų pakeitimo
5. Dėl LMTA stipendijų nuostatų punktų pakeitimo

Registracijos
numeris

2020 m. atskirai įforminti nutarimai4:

4

Data

Dokumento pavadinimas (antraštė)

1-SN
2-SN
3-SN
4-SN
5-SN
6-SN
7-SN
8-SN

2020-02-19
2020-02-19
2020-02-19
2020-03-25
2020-03-25
2020-03-25
2020-04-30
2020-04-30

Dėl Teatro ir kino fakulteto nuostatų patvirtinimo
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų nuostatų pakeitimo
Dėl Muzikos fakulteto dekano kandidatūros patvirtinimo
Dėl Muzikos fakulteto nuostatų patvirtinimo
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo
Dėl 2019-2020 s. m. akademinio kalendoriaus pakeitimo
Dėl Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo tvarkos aprašo kai kurių
punktų įgyvendinimo, organizuojant baigiamųjų darbų vertinimą 2020 metais

9-SN

2020-04-30

Dėl LMTA studijų nuostatų kai kurių punktų įgyvendinimo, vykdant 20192020 s. m. pavasario sesijos egzaminus ir įskaitas

10-SN

2020-06-08

Dėl leidimo 2020 m. diplomantų meno projektų baigiamuosiuose
egzaminuose, vykstančiuose LMTA patalpose, dalyvauti kviestiniams
registruotiems asmenims

Senato nutarimai skelbiami https://lmta.lt/lt/senatas/senato-nutarimai/
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11-SN
12-SN
13-SN

2020-06-29
2020-06-29
2020-06-29

Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo
Dėl dėstytojo ir koncertmeisterio kontaktinio darbo santykio Dainavimo
katedroje 2020-2021 studijų metais

14-SN

2020-09-23

15-SN

2020-09-23

Dėl LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo naujos redakcijos
patvirtinimo
Dėl LMTA skaitmeninių studijų (e. studijų) ir studijų nuotoliniu būdu
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

16-SN
17-SN
18-SN
19-SN
20-SN

2020-09-23
2020-09-23
2020-11-18
2020-11-18
2020-12-23

Dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo LMTA tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl LMTA stipendijų nuostatų aktualios redakcijos patvirtinimo
Dėl sąlygų pasiruošti 2020-2021 s. m. žiemos sesijai sudarymo
Dėl LMTA meno doktorantūros reglamento naujos redakcijos patvirtinimo
Dėl Senato 2020-06-29 nutarimo Nr. 13-SN „Dėl dėstytojo ir
koncertmeisterio kontaktinio darbo santykio Dainavimo katedroje 2020-2021
studijų metais” nustatymo netekusiu galios

21-SN

2020-12-23

Dėl LMTA studijų nuostatų pakeitimo

Senato posėdžiuose svarstyti klausimai apima šias pagrindines sritis:
1) LMTA valdymo klausimai;
2) Akademiniai reikalai;
3) Meno ir mokslo veiklos reikalai;
4) Studentų reikalai;
5) Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir koncertmeisterių atestacijos ir konkursai;
6) Garbės vardų ir apdovanojimų teikimas;
7) Pedagoginių vardų teikimas.
SVARSTYTI LMTA VALDYMO KLAUSIMAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI
1.

LMTA tarybai tvirtinti pateikta:
1.1. 2019 m. LMTA metinė veiklos ataskaita.
1.2. LMTA 2020-2022 m. strateginio veiklos planas.
1.3. Pasiūlymai dėl LMTA organizacinės strukūros pakeitimų:
1.3.1. panaikinti Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros Garso įrašų laboratoriją;
1.3.2. steigti Muzikologijos katedrą sujungiant Muzikos istorijos ir Muzikos teorijos
katedras;
1.3.3. panaikinti Akademinių reikalų centro Priėmimo skyrių;
1.3.4. vietoj Personalo skyriaus steigti Personalo ir teisės skyrių, įtraukiant į šį skyrių
teisininko pareigybę.
1.4. LMTA inventorizacijos tvarkos aprašo projektas.
1.5. Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo, inventorizavimo ir nurašymo tvarkos
aprašo 9 punkto pakeitimas.
1.6. LMTA statuto projektas.
2.
Patvirtinti LMTA Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 5 bei 6 punktų pakeitimai.
3.
Sudaryta darbo grupė LMTA senato narių rinkimų tvarkos aprašui peržiūrėti ir atnaujinti.
4.
Patvirtinti LMTA Muzikos fakulteto nuostatai.
5.
Prof. Deividas Staponkus patvirtintas Muzikos fakulteto dekanu.
6.
Patvirtinti LMTA Teatro ir kino fakulteto nuostatai.
7.
Patvirtinti LMTA fakultetų katedrų vedėjai 5 metų kadencijai:
7.1. Muzikos istorijos katedra – doc. dr. Laima Budzinauskienė;
7.2. Kompozicijos katedra – prof. Vaclovas Augustinas;
7.3. Dirigavimo katedra – doc. Dainius Pavilionis;
7.4. Kamerinio ansamblio katedra – prof. Rimantas Armonas;
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7.5. Liaudies instrumentų katedra – doc. dr. Aistė Bružaitė;
7.6. Choro dirigavimo katedra – doc. Gintautas Venislovas;
7.7. Džiazo katedra – prof. Artūras Anusauskas;
7.8. Etnomuzikologijos katedra – prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė;
7.9. Koncertmeisterio katedra – prof. Irena Armonienė.
7.10. Kino ir televizijos katedra – doc. dr. Giedrė Beinoriūtė;
7.11. Meno istorijos ir teorijos katedra – doc. dr. Ramunė Balevičiūtė;
7.12. Dainavimo katedra – prof. Asta Krikščiūnaitė;
7.13. Šokio ir judesio katedra – lekt. Andrius Katinas.
8. Nutarta pakeisti LMTA dėstytojų ir koncertmeisterių darbo krūvio apskaitos tvarkos aprašo
34 punkto 34.1 papunktį, reglamentuojantį dėstytojo ir koncertmeisterio darbo krūvio santykį.
9.
Išklausyta informacija apie pasikeitusius Muzikos fakulteto tarybos narius.
10.
Išklausyta LMTA vidaus audito ataskaita.
SVARSTYTI AKADEMINIAI REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI
1. Išklausyta informacija dėl išorinio vykdomų studijų krypčių vertinimo
2. Patvirtinti LMTA studijų nuostatų pakeitimai
3. Patvirtinti LMTA stipendijų nuostatų pakeitimai
4. Patvirtintas LMTA skaitmeninių studijų (e. studijų) ir studijų nuotoliniu būdu tvarkos
aprašas
5. Patvirtintas atnaujintas Dalinių studijų rezultatų įskaitymo LMTA tvarkos aprašas
6. Magistrantūros studijų programos Meno teorija dvi specializacijos – Teatrologija ir Kinotyra
– sujungtos į vieną specializaciją – Teatrologija ir kinotyra
7. Priimtas nutarimas dėl Atlikimo meno ir Muzikos atlikimo studijų programų studentų
baigiamojo vertinimo egzaminų vykdymo 2020 metais
8. Priimtas nutarimas dėl Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo tvarkos aprašo kai kurių
punktų įgyvendinimo, organizuojant baigiamųjų darbų vertinimą 2020 metais
9. Priimtas nutarimas dėl LMTA studijų nuostatų kai kurių punktų įgyvendinimo, vykdant
2019-2020 s. m. pavasario sesijos egzaminus ir įskaitas
10. Priimtas nutarimas dėl leidimo 2020 m. diplomantų meno projektų baigiamuosiuose
egzaminuose, vykstančiuose LMTA patalpose, dalyvauti kviestiniams registruotiems asmenims,
laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo Sprendimo dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo
būtinų sąlygų
11. Patvirtintas 2020-2021 s. m. akademinis kalendorius
12. Patvirtintas magistrantūros studijų programos Muzikos atlikimas specializacijos Baroko
opera studijų planas
13. Patvirtinti žemiau lentelėje nurodyti studijų programų planai ir profilio aprašai:
Eil.
Nr.

Studijų
pakopa

Studijų programa

1.

pirmoji Muzikos atlikimas

2.
3.
4.

antroji Muzikos atlikimas
pirmoji Kino menas
antroji Kino menas

5.

pirmoji Teatro menas

6.

antroji

7.

pirmoji Muzikos studijos

8. pirmoji
9. antroji
10. antroji

Studijų programos specializacija

taip
Miuziklas

taip
taip
taip
taip
taip

Vaidyba
Teatro ir renginių režisūra

Teatro menas

Scenos ir kino menų istorija ir kritika
Kompozicija
Meno teorija

Tvirtinamas dokumentas
Profilio aprašas Studijų planas

taip
taip
Muzika ir edukacija

taip
taip
taip
taip
taip
taip

taip
taip
taip

taip
taip
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14. Nutarta sujungti Vilniuje vykdomų gretutinių Meno pedagogikos studijų ir Klaipėdoje
vykdomų gretutinių Pedagogikos studijų modulius į vieną gretutinių studijų modulį – Menų
pedagogika (specializacijos – Muzika, Šokis, Teatras).
SVARSTYTI MENO IR MOKSLO VEIKLOS REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI
NUTARIMAI
1. Patvirtinti 2020 m. priimtų meno doktorantų meno projektų kūrybinės ir tiriamosios dalies
vadovai, konsultantai ir meno projektų tematikos, disertacijų tematikos.
2. Nutarta pakeisti teatro ir kino doktorantūros komiteto sudėtį: vietoje prof. Janinos
Lapinskaitės įtraukti doc. dr. Giedrę Beinoriūtę, vietoje prof. Vytauto Anužio – prof. Darių
Meškauską.
3. Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros reglamento nauja
redakcija.
SVARSTYTI STUDENTŲ REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI
1. Patvirtintos Studentų priėmimo 2020 m. taisyklės.
2. Patvirtintas LMTA valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų, į
kurias 2020 metais priimami studentai, skaičius.
3. Patvirtintos LMTA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų, į kurias 2020 metais
priimami studentai, kainos.
4. Patvirtinta pirmosios pakopos gretutinių pedagoginių studijų, kurias pasirinks 2020 m.
priimti studentai, kaina.
5. Išklausyta informacija apie 2020 m. studentų priėmimo rezultatus.
6. Išklausyta informacija apie Senato ir vardinių stipendijų studentams paskyrimą.
DĖSTYTOJŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KONCERTMEISTERIŲ ATESTACIJOS IR
KONKURSAI
1. Išklausyta informacija apie įvykusius dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkursus pareigoms
eiti
2. Linas Balandis patvirtintas lektoriaus pareigoms Choro dirigavimo katedroje.
GARBĖS VARDŲ IR APDOVANOJIMŲ SUTEIKIMAS
2020 m. LMTA garbės medalis suteiktas:
Choro
Profesorė Irena Laurušienė
dirigavimo
katedra
Profesorė Audronė Marija
Vainiūnaitė

Kamerinio
ansamblio
katedra

Už nuopelnus Lietuvos muzikinei kultūrai ir
ilgametės aukščiausios kvalifikacijos
pedagoginės veiklos rezultatus ugdant
naujas muzikų kartas

Klaipėdos
fakultetas

Už ilgametį pedagoginį ir administracinį
darbą bei nuopelnus Lietuvos muzikinei
kultūrai

Profesorius Vilmantas Bružas
Docentas Vytautas Alenskas
Docentas Algis Jonas Lukoševičius
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PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMAS
Docento pedagoginis vardas suteiktas LMTA pedagogams:
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Dėstytojo vardas, pavardė

Katedra

Martynas Staškus
Dainavimo katedra
Dainius Pavilionis
Dirigavimo katedra
Gediminas Dačinskas
Styginių instrumentų katedra
Marius Baranauskas
Kompozicijos katedra
Lina Navickaitė-Martinelli Muzikos istorijos katedra

Suteikiamas pedagoginis vardas

Scenos ir ekrano menų docentas
Scenos ir ekrano menų docentas
Scenos ir ekrano menų docentas
Scenos ir ekrano menų docentas
Humanitarinių mokslų docentas

Profesoriaus pedagoginis vardas suteiktas LMTA pedagogams:
Eil.
Dėstytojo vardas, pavardė
Nr.

1. Adomas Kontautas
Rusnė Mataitytė
Antanas Kučinskas
Audrius Stonys
Rūta StanevičiūtėKelmickienė
6. Aidas Giniotis
2.
3.
4.
5.

Katedra

Suteikiamas pedagoginis vardas

Pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų katedra
Styginių instrumentų katedra
Kino ir televizijos katedra
Kino ir televizijos katedra
Muzikos istorijos katedra

Scenos ir ekrano menų profesorius

Vaidybos ir režisūros katedra

Scenos ir ekrano menų profesorius

Scenos ir ekrano menų profesorius
Scenos ir ekrano menų profesorius
Scenos ir ekrano menų profesorius
Humanitarinių mokslų profesorius

Senato pirmininkas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
2021 m. vasario 24 d.

