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I. PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJOS
1. Studijų programos
1.1. Studijų programų, į kurias vykdomas studentų priėmimas 2017 m., sąrašas:
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Studijų programos specializacija

Studijų
forma ir
trukmė
metais
nuolatinė

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Menų studijų krypčių grupė
Muzikos studijų kryptis
6121PX002

Kompozicija

6121PX007
6121PX010

Muzikinis folkloras
Muzikos atlikimas

akademinė kūryba
skaitmeninė produkcija
akordeonas
fortepijonas
choro dirigavimas
dainavimas (baritonas)
dainavimas (bosas)
dainavimas (mecosopranas)
dainavimas (sopranas)
dainavimas (tenoras)
dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam orkestrui
džiazas (akordeonas)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
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džiazas (bosinė gitara)
džiazas (dainavimas)
džiazas (fleita)
džiazas (fortepijonas)
džiazas (gitara)
džiazas (klarnetas)
džiazas (kontrabosas)
džiazas (mušamieji instrumentai)
džiazas (saksofonas)
džiazas (trimitas)
džiazas (trombonas)
klavesinas
liaudies instrumentai (birbynė)
liaudies instrumentai (kanklės)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (baritonas)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (eufoniumas)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (fagotas)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (fleita)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (klarnetas)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (mušamieji
instrumentai)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (obojus)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (saksofonas)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (trimitas)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (trombonas)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (tūba)
pučiamieji ir mušamieji instrumentai (valtorna)
styginiai instrumentai (altas)
styginiai instrumentai (arfa)
styginiai instrumentai (gitara)
styginiai instrumentai (kontrabosas)
styginiai instrumentai (smuikas)
styginiai instrumentai (violončelė)
vargonai
6121PX005

Muzikos teorija ir kritika

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras
menų bakalauras

4

Teatro studijų kryptis
6121PX006
6121PX004

Scenos ir kino menų istorija
ir kritika
Teatro menas
režisūra
vaidyba

4

menų bakalauras

4
4

menų bakalauras
menų bakalauras

4

menų bakalauras

Kino studijų kryptis
6121PX008

Kino menas

dramaturgija
Šokio studijų kryptis

6121PX009

Šokis

6121MX002

Meno pedagogika

Meno vadyba1

6121NX007
1

Muzikologija

klasikinis šokis
4
šiuolaikinis šokis
4
Ugdymo mokslų studijų krypčių grupė
Pedagogikos studijų kryptis
muzika
4
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė
Vadybos studijų kryptis
3,5
Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupė
Menotyros studijų kryptis
4

menų bakalauras
menų bakalauras
ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

verslo vadybos bakalauras
humanitarinių mokslų bakalauras

Į šią studijų programą bus priimama studijuoti, jeigu programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

1.2. Studijų programų, kurios dėstomos anglų arba rusų kalbomis ir į kurias vykdomas priėmimas 2017 m., sąrašas skelbiamas šių Taisyklių 1 priede.
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2. Konkursinių eilių sudarymo principai
2.1. Konkursinio balo sandara

Studijų programa

Kompozicija

Muzikos atlikimas

Muzikinis folkloras
Muzikos teorija ir kritika
Kino menas
Scenos ir kino menų istorija ir kritika
Teatro menas
Šokis
Meno pedagogika2

Specializacija

akademinė kūryba
skaitmeninė produkcija
akordeonas
choro dirigavimas
dainavimas
dirigavimas kariniam
pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam
orkestrui
džiazas
fortepijonas
klavesinas
liaudies instrumentai
mušamieji instrumentai
pučiamieji instrumentai
styginiai instrumentai
vargonai

svertinis
koeficientas

bet kurio
dalyko,
nesutampančio
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

lietuvių
kalbos
ir literatūros
svertinis
koeficientas

stojamasis egzaminas (muzikos
krypties programoms kaip egzamino
dalis įskaitomas muzikologijos
egzamino įvertinimas)1

0,7

0,1

0,2

stojamasis egzaminas

0,7

0,1

0,2

stojamasis egzaminas

0,6

0,2

0,2

pirmasis
dalykas

svertinis
koeficient
as

antrasis
dalykas

dramaturgija

režisūra
vaidyba
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Meno vadyba

1
2
3

matematika
0,4
istorija
0,2
lietuvių
Muzikologija3
kalba ir
0,4
istorija
0,2
literatūra
Neturintiems muzikologijos egzamino įvertinimo įskaitomas muzikos dalyko metinis pažymys.
Stojantiesiems į Meno pedagogikos programą yra privalomas motyvacijos įvertinimas.
Šią studijų programą rekomenduojama rinktis turintiems muzikinį išsilavinimą. Stojamojo egzamino į šią programą nėra.

0,2

0,2

0,2

užsienio kalba
– 0,2

2.2. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių perskaičiavimas
Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymiai (balai) ir metiniai pažymiai perskaičiuojami pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017
metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2.3. Mokymosi rezultatų rodikliai
2.3.1. Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas nurodyti 2015 m. rugpjūčio 12 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-888
„Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“. Minimalūs reikalavimai
stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos
atestatas).
2.3.2. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2017 m. ir anksčiau ir stojantiems į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas,
nustatomi šie mažiausi konkursiniai balai:
Studijų kryptis
Studijų programa
Mažiausias
konkursinis balas
Muzika
Kompozicija
Muzikinis folkloras
Muzikos atlikimas
Muzikos teorija ir kritika
Teatras
Teatro menas
Scenos ir kino menų istorija ir kritika
4
Kinas
Kino menas
Šokis
Šokis
Menotyra
Muzikologija
Pedagogika
Meno pedagogika
Vadyba
Meno vadyba
2.4. Konkursinio balo formulė
Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus stojamųjų ir brandos egzaminų pažymius, padaugintus iš svertinių koeficientų.
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3. Priėmimo vykdymas
3.1. Į pirmosios pakopos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (toliau – Akademija, LMTA) priimama per bendrąjį priėmimą, kuris vykdomas Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Informacija apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo
procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt
3.2. Bendrasis priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
3.3.Į pirmosios pakopos studijas konkurso būdu pagal konkursinį balą priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę stojamuosius egzaminus.
Duomenys konkursiniam balui sudaryti imami iš dokumentų, liudijančių įgytą išsilavinimą.
3.4. Užsienio šalių institucijose išduoti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl užsienio šalių
institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo stojantieji privalo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (www.skvc.lt).
3.5. Asmenys, neišlaikę stojamųjų egzaminų, negali dalyvauti konkurse į menų studijų srities studijų programas. Stojamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jei stojantysis atliko
visas užduotis ir kiekvienos užduoties atlikimas yra įvertintas teigiamai. Stojamųjų egzaminų reikalavimai ir tvarkaraštis skelbiami Akademijos internetinėje
svetainėjehttp://www.lmta.lt ir LAMA BPO informacinėje sistemoje.
3.6. Tarp Akademijos ir pakviestų studijuoti asmenų sudaromos studijų sutartys. Jei kviečiamieji studijuoti pagal nustatytus terminus studijų sutarties su Akademija nepasirašo,
kvietimas studijuoti Akademijoje anuliuojamas. Priimtų studijuoti asmenų sąrašai tvirtinami Akademijos rektoriaus įsakymais.
4. Registracijos studijoms įmoka
4.1. Asmenys, priėmę kvietimą studijuoti Akademijoje, turi sumokėti kviečiamojo studijuoti registracijos įmoką.
4.2. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka turi būti įmokėta iki studijų sutarties pasirašymo. Nutraukus studijų sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.
4.3. Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka, įmokėta ne į LMTA sąskaitą, neįskaitoma ir kviečiamojo studijuoti prašymas nenagrinėjamas.
5. Reikalingi dokumentai
Pakviesti studijuoti asmenys turi Akademijos Priėmimo skyriui pateikti:
5.1. asmens tapatybės kortelės arba paso originalą (parodyti);
5.2. diplomo ir jo priedėlio (priedo) originalus (parodyti), jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla;
5.3. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų originalus (parodyti);
5.4. dokumentų, patvirtinančių pavardės arba vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde arba vardu, notaro patvirtintos kopijos;
5.5. stojančiojo prašymo priedą (pildomas Akademijoje);
5.6. 1 (vieną) asmens fotonuotrauką (3x4);
5.7. kviečiamojo studijuoti registracijos įmokos kvito kopiją;
5.8. studijų įmokos už semestrą kvito kopiją (jeigu asmuo kviečiamas studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje).
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6. Metinė studijų kaina
Pirmosios studijų pakopos metinė studijų kaina asmenims, priimtiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:
Eil.
Studijų programa
Metinė studijų kaina (Eur)
Nr.
1.
Kompozicija
2.
Muzikinis folkloras
5298
3.
Muzikos atlikimas
4.
Muzikos teorija ir kritika
5.
Kino menas
6
Scenos ir kino menų istorija ir kritika
3247
7.
Šokis
8.
Teatro menas
9.
Meno pedagogika
2242
10
Meno vadyba
1268
11. Muzikologija
7. Atvirų durų dienos ir parengiamosios konsultacijos
7.1.Didžioji atvirų durų diena
Studijų programa
Visos studijų programos
7.2.Mažosios atvirų durų dienos
Studijų programa
Meno pedagogika
Muzikinis folkloras
Muzikologija
Muzikos teorija ir kritika

Data
2017-03-25

Data
2017-04-29
2017-05-27
2017-01-14
2017-02-18
2017-03-04
2017-02-25
2017-04-29
2017-05-20

Laikas

Vieta
Didžioji salė, I rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius

Laikas
12 val.

Vieta
126 aud., I rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius

12 val.

152 aud., Tilto g. 16, Vilnius

11 val.

305 aud., I rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius

11 val.
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7.3. Stojantiesiems į žemiau išvardintas studijų programas teikiamos parengiamosios mokamos konsultacijos:
Studijų programa
Data
Laikas
Vieta
2017-02-25
12 val.
124 aud., V rūmai, T. Kosciuškos g. 12, Vilnius
Kino menas (dramaturgija)
2017-04-29
2017-05-27
2017-02-25
11 val.
225 aud., V rūmai, T. Kosciuškos g. 12, Vilnius
Scenos ir kino menų istorija ir kritika
2017-04-29
2017-05-27
2017-02-25
11 val.
Balkono teatras, I rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius
Šokis
2017-04-29
2017-05-27
2017-02-25
13 val.
Balkono teatras, I rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius
Teatro menas (režisūra, vaidyba)
2017-04-29
2017-05-27
7.4. Stojantieji į konsultacijas registruojasi LMTA interneto puslapyje adresu http://konsultacijos.lmta.lt/ ir prisega banko kvito kopiją apie sumokėtą įmoką už konsultaciją.
7.5. Vienos konsultacijos kaina – 11 Eur. Įmoka už konsultaciją turi būti įmokėta į LMTA sąskaitą. Įmokos už konsultaciją mokėjimo nurodyme reikia nurodyti šiuos duomenis:
103130
Įmokos kodas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gavėjas
„Swedbank“, AB
Gavėjo bankas
LT14 7300 0100 0245 5553
Gavėjo sąskaita
stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojas
stojančiojo asmens kodas
Mokėtojo kodas
už konsultaciją
Įmokos paskirtis
11 Eur
Įmokos suma skaičiais
7.6. Įmoka už konsultaciją, sumokėta ne į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos sąskaitą, neįskaitoma.
8. Priėmimo skyriaus adresas ir telefonas
120 kab., Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius; tel./faksas (8-5) 2610144, el. paštas priemimas@lmta.lt; internetinė svetainė http://www.lmta.lt;
9. Kita informacija
9.1. Stojantiesiems į Muzikos atlikimo studijų programos dainavimo ir choro dirigavimo specializacijas iki stojamojo egzaminų pradžios rekomenduojama nemokamai
pasitikrinti pas LMTA gydytoją foniatrą (107 kab., VI rūmai, Pamėnkalnio g. 15, Vilnius).
9.2. LMTA stojamųjų egzaminų vertinimo komisijos sprendimu į pirmosios pakopos aukštesnių kursų valstybės nefinansuojamas studijų vietas konkurso tvarka gali būti
priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę stojamuosius egzaminus.
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9.7. Asmenys, priimti į pirmosios studijų pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas, dokumentų įforminimo metu turi sumokėti ne mažiau kaip 20 proc. semestro studijų
kainos iki studijų sutarties pasirašymo. Užsienio šalių piliečiai, priimti į pirmosios studijų pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas, turi sumokėti visą semestro studijų
kainą iki studijų sutarties pasirašymo dienos.
9.8. Stojantieji gali pateikti apeliaciją dėl stojamojo egzamino įvertinimo techninių klaidų ir/ar procedūrų pažeidimo. Apeliacijos teikiamos raštu Akademijos Priėmimo skyriui
ne vėliau kaip per 24 valandas nuo stojamojo egzamino vertinimo rezultatų paskelbimo.
9.9. Visais šiose Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima LMTA Rektoriaus įsakymu sudaryta komisija 2017 m. studentų priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją taisyklėse nenumatytiems atvejams svarstyti.
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II. ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJOS
1. Studijų programos
1.1. Studijų programų, į kurias vykdomas studentų priėmimas 2017 m., sąrašas:
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Studijų
forma ir
trukmė
metais
nuolatinė

Studijų programos specializacija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Menų studijų krypčių grupė
Muzikos studijų kryptis
6211PX001

Kompozicija

6211PX004

Muzikos atlikimas

6211PX002

Teatro menas

6211NX004

Meno teorija

6211MX003

Muzikos edukologija

akademinė kūryba
skaitmeninės technologijos1
akordeonas, choro dirigavimas, dainavimas, dirigavimas kariniam
pučiamųjų orkestrui, dirigavimas simfoniniam orkestrui, džiazas,
fortepijonas, kamerinis ansamblis, kamerinis dainavimas,
klavesinas, koncertmeisteris, liaudies instrumentai, mušamieji
instrumentai, pučiamieji instrumentai, styginiai instrumentai,
šiuolaikinė muzika, vargonai
Teatro studijų kryptis
vaidyba
Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupė
Menotyros studijų kryptis
etnomuzikologija
muzikologija
kinotyra
teatrologija
Ugdymo mokslų studijų krypčių grupė
Pedagogikos studijų kryptis

2
2
2

menų magistras
menų magistras
menų magistras

2

menų magistras

2

humanitarinių mokslų magistras
humanitarinių mokslų magistras
humanitarinių mokslų magistras
humanitarinių mokslų magistras

1,5

ugdymo mokslų magistras

1,5

verslo vadybos magistras

2

sveikatos mokslų magistras

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė
Vadybos kryptis
6211LX005

Meno vadyba
Sveikatos mokslų ir menų studijų krypčių grupės
Reabilitacijos ir muzikos studijų kryptys

1

Muzikos terapija
Į šią specializaciją bus priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
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1.2. Studijų programų, kurios dėstomos anglų arba rusų kalbomis ir į kurias vykdomas priėmimas 2017 m., sąrašas skelbiamas šių Taisyklių 1 priede.
2. Konkursinių eilių sudarymo principai
2.1. Konkursinio balo sandara
Studijų programa
Kompozicija

Specializacija
akademinė kūryba

Kokio pasirengimo
asmenys priimami
Asmenys, baigę
muzikos krypties pirmosios pakopos
studijas

Atrankos
kriterijai
Stojamasis egzaminas

Svertiniai
koeficientai
0,6

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
Stojamasis egzaminas

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

skaitmeninės technologijos

Muzikos atlikimas

Muzikos atlikimas

Muzikos atlikimas

akordeonas, dainavimas, dirigavimas
kariniam pučiamųjų orkestrui, dirigavimas
simfoniniam orkestrui, džiazas,
fortepijonas, kamerinis dainavimas,
klavesinas, liaudies instrumentai, mušamieji
instrumentai, pučiamieji instrumentai,
styginiai instrumentai, šiuolaikinė muzika,
vargonai
kamerinis ansamblis

koncertmeisteris

Asmenys, baigę
muzikos krypties pirmosios pakopos
studijas

Asmenys, baigę
muzikos krypties pirmosios pakopos
studijas

Asmenys, baigę
muzikos krypties pirmosios pakopos
studijas

0,6

Stojamasis egzaminas:

1. Kamerinis ansamblis
2. Grojimas instrumentu

0,3
0,3

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
Stojamasis egzaminas:

0,2

1. Koncertmeisteris
2. Grojimas instrumentu

0,3
0,3

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2
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Muzikos atlikimas

Meno teorija

choro dirigavimas

etnomuzikologija
muzikologija

Asmenys, baigę
muzikos arba pedagogikos (meno
pedagogikos šakos) krypčių pirmosios
pakopos studijas
Asmenys, baigę
menotyros, muzikos, teatro ir kino
krypčių pirmosios pakopos studijas

kinotyra
teatrologija
Teatro menas

Meno vadyba

Muzikos
edukologija

vaidyba

Asmenys, baigę
teatro ir šokio krypčių pirmosios
pakopos studijas

Asmenys, baigę
meno studijų arba vadybos, arba
verslo, arba verslo ir vadybos krypčių
pirmosios pakopos studijas

Asmenys, baigę muzikos arba
pedagogikos (meno pedagogikos
šakos) krypčių pirmosios pakopos
studijas ir turintys pedagogo
kvalifikaciją

Stojamasis egzaminas

0,6

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
Stojamasis egzaminas

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
Stojamasis egzaminas

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
Pirmosios pakopos baigiamojo (-ųjų)
darbo (-ų) pažymys (pažymių
vidurkis)

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,5

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
Stojamasis egzaminas

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

0,6

0,6

0,3

0,6
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Muzikos terapija

Asmenys, baigę muzikos arba
pedagogikos (meno pedagogikos
šakos), arba slaugos, arba reabilitacijos
(kineziterapijos ir ergoterapijos šakų),
arba psichologijos, arba socialinio
darbo krypčių pirmosios pakopos
studijas, arba medicinos studijų
krypties vientisąsias studijas1

Pirmosios pakopos arba vientisųjų
studijų diplomo priedėlio (priedo)
pažymių vidurkis

0,2

Baigiamojo darbo pažymys arba
baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų)
pažymys (pažymių vidurkis)

0,2

Papildomų studijų egzaminų
pažymių vidurkis

0,4

Motyvacinis pokalbis
0,2
Būtiną išsilavinimą stojant į Muzikos terapijos programą nustato 2014 m. spalio 30 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1114 „Dėl profesinių kvalifikacinių
reikalavimų meno terapeutui patvirtinimo“.
1

2.2.Konkursinio balo skaičiavimas
Stojantiems į LMTA Tarybos patvirtintas visų studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus
stojamųjų egzaminų pažymius ir pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinį vidurkį, padaugintus iš svertinių koeficientų.
2.3. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių
Konkurso metu, stojantiesiems surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę turi tie, kurie stojamąjį egzaminą išlaikė aukštesniu balu.
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3. Priėmimo vykdymas
3.1. Į antrosios pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ir išlaikę stojamuosius egzaminus. Stojamųjų egzaminų reikalavimai ir tvarkaraštis
skelbiami Akademijos internetinėje svetainėje http://www.lmta.lt.
3.2. Asmenys, baigę kitų krypčių (šakų) pirmosios pakopos studijas, nei nurodyta 2.1. punkte, privalo pateikti ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės profesinės veiklos
patirtį įrodančius dokumentus (profesinės veiklos aplanką). Ši nuostata netaikoma stojantiesiems į Muzikos terapijos studijų programą.
3.3. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
3.4. Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Duomenys konkursiniam balui sudaryti imami iš dokumentų, liudijančių įgytą išsilavinimą.
3.5. Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma kiekvienoje studijų programoje (specializacijoje) konkursinio balo mažėjimo tvarka. Į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas
priimami stojantieji, kurių konkursiniai balai yra aukščiausi kiekvienos studijų krypties konkursinėje eilėje.
3.6. Užsienio šalių institucijose išduoti pirmosios studijų pakopos išsilavinimą liudijantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl
užsienio šalių institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo stojantieji privalo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (www.skvc.lt).
3.7. Priėmimo į antrosios pakopos studijas datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Pagrindinis priėmimas
Prašymų priėmimas
nuo 2017 m. birželio 1 d., bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki
stojamųjų egzaminų pradžios
Stojamieji egzaminai1
2017 m. birželio 15 d. – birželio 28 d.
Stojamojo egzamino rezultatų paskelbimas
Stojamojo egzamino dieną
Apeliacijų priėmimas (apeliacijos dėl stojamųjų egzaminų pateikiamos raštu
2017 m. birželio 16 d. – birželio 29 d. 9-14 val.
Akademijos Priėmimo skyriui per 24 valandas po rezultatų paskelbimo)
Kviečiamųjų į antrosios pakopos studijas paskelbimas
2017 m. birželio 30 d. iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
2017 m. liepos 3-14 dienomis
Papildomas priėmimas (likus laisvoms vietoms po pagrindinio priėmimo)
Prašymų priėmimas
nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d., bet ne vėliau kaip likus 24 val.
iki stojamųjų egzaminų pradžios
Stojamieji egzaminai1
2017 m. rugpjūčio 26 d. – rugpjūčio 27 d.
Stojamojo egzamino rezultatų paskelbimas
Stojamojo egzamino dieną
Apeliacijų priėmimas (apeliacijos dėl stojamųjų egzaminų pateikiamos raštu
2017 m. rugpjūčio 26 d. – rugpjūčio 28 d. 9-14 val.
Akademijos Priėmimo skyriui per 24 valandas po rezultatų paskelbimo)
Kviečiamųjų į antrosios pakopos studijas paskelbimas
2017 m. rugpjūčio 28 d. iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
2017 m. rugpjūčio 28-29 dienomis
1
Smulkesnę informaciją apie stojamųjų egzaminų datą ir laiką teikia Akademijos Priėmimo skyrius.
3.8. Tarp Akademijos ir pakviestų studijuoti asmenų sudaromos studijų sutartys. Jei kviečiamieji studijuoti pagal nustatytus terminus studijų sutarties su Akademija nepasirašo,
kvietimas studijuoti Akademijoje anuliuojamas. Priimtų studijuoti asmenų sąrašai tvirtinami Akademijos rektoriaus įsakymais.
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4. Stojamoji studijų įmoka
4.1. Stojantieji, pateikdami prašymus dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas, turi sumokėti stojamąją studijų įmoką.
4.2. Stojamoji studijų įmoka, įmokėta ne į LMTA sąskaitą, neįskaitoma ir stojančiojo prašymas nenagrinėjamas.
4.3. Atsiimant dokumentus arba nutraukus studijų sutartį, įmokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
5. Reikalingi dokumentai
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus
Nustatytos formos prašymas
Pirmosios studijų pakopos diplomo ir diplomo priedėlio
(priedo)originalai (parodyti)
Stojamosios studijų įmokos kvitas
Asmens tapatybės kortelės arba paso originalas (parodyti)

Įforminant priėmimą
Notaro arba LMTA vadovo įgalioto asmens Akademijos Priėmimo skyriuje
patvirtintos pirmosios studijų pakopos diplomo ir diplomo priedėlio (priedo)
kopijos
Prašymas skirti bendrabutį (jeigu reikia)
Atliktos karo tarnybos arba karinių mokymų pažymėjimo kopija (jeigu turi)
Studijų įmokos už semestrą kvito kopija (jeigu asmuo kviečiamas studijuoti
valstybės nefinansuojamoje vietoje)

1 (viena) asmens fotonuotrauka (3x4)
6. Metinė studijų kaina
Antrosios studijų pakopos metinė studijų kaina asmenims, priimtiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, bus patvirtinta ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio
15 d., vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais.
7. Priėmimo skyriaus adresas ir telefonas
120 kab., Gedimino pr. 42, LT-01101 Vilnius; tel./faksas (8-5) 261 0144, el. paštas, priemimas@lmta.lt; internetinis puslapis http://www.lmta.lt;
8. Kita informacija
8.1. Asmenys, priimti į antrosios studijų pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas, dokumentų įforminimo metu turi sumokėti ne mažiau kaip 20 proc. semestro studijų
kainos iki studijų sutarties pasirašymo. Užsienio šalių piliečiai, priimti į antrosios studijų pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas, turi sumokėti visą semestro studijų
kainą iki studijų sutarties pasirašymo dienos.
8.2. Stojantieji gali pateikti apeliaciją dėl stojamojo egzamino įvertinimo techninių klaidų ir procedūrų pažeidimo. Apeliacijos teikiamos raštu Akademijos Priėmimo skyriui
ne vėliau kaip per 24 valandas nuo stojamojo egzamino vertinimo rezultatų paskelbimo.
8.3. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima LMTA Rektoriaus įsakymu sudaryta komisija 2017 m. studentų priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją taisyklėse nenumatytiems atvejams svarstyti.
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III. PROFESINĖS STUDIJOS
1. Studijų programų sąrašas
Valstybinis
kodas

6310MX001

Studijų programa

Studijų programos
specializacija

Studijų forma ir trukmė metais

Suteikiama profesinė
kvalifikacija

nuolatinė

Muzikos pedagogika

1

pedagogas

2. Konkursinių eilių sudarymo principai
2.1. Konkursinio balo sandara
Studijų programa
Muzikos pedagogika

Kokio pasirengimo
asmenys priimami
Asmenys, baigę
muzikos arba pedagogikos (meno pedagogikos
šakos) krypčių pirmosios pakopos studijas

Atrankos
kriterijai

Svertiniai koeficientai

Stojamasis egzaminas

0,6

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio
(priedo) pažymių vidurkis

0,4

2.2. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių:
Konkurso metu, stojantiesiems surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę turi tie, kurie stojamąjį egzaminą išlaikė aukštesniu balu.
3. Priėmimo vykdymas
3.1. Į profesines studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ir išlaikę stojamąjį egzaminą. Stojamojo egzamino reikalavimai ir data skelbiami Akademijos
internetinėje svetainėjehttp://www.lmta.lt.
3.2. Asmenys, stojantys į profesines studijas, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
3.3. Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Duomenys konkursiniam balui sudaryti imami iš dokumentų, liudijančių įgytą išsilavinimą.
3.4. Užsienio šalių institucijose išduoti pirmosios studijų pakopos išsilavinimą liudijantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl
užsienio šalių institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo stojantieji privalo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (www.skvc.lt).
3.5. Priėmimo į profesines studijas datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Pagrindinis priėmimas
Prašymų priėmimas
nuo 2017 m. birželio 1 d., bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki
stojamojo egzamino pradžios
Stojamasisegzaminas1
2017 m. birželio 15 d. – birželio 28 d.
Stojamojo egzamino rezultatų paskelbimas
Stojamojo egzamino dieną
Apeliacijų priėmimas (apeliacijos dėl stojamųjų egzaminų pateikiamos raštu
2017 m. birželio 16 d. – birželio 29 d. 9-14 val.
Akademijos priėmimo skyriui per 24 valandas po rezultatų paskelbimo)
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Kviečiamųjų į profesines studijas paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
Papildomas priėmimas (likus laisvoms vietoms po pagrindinio priėmimo)
Prašymų priėmimas

2017 m. birželio 30 d. iki 15 val.
2017 m. liepos 3-14 dienomis
nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d., bet ne vėliau kaip likus 24 val.
iki stojamojo egzamino pradžios
2017 m. rugpjūčio 27 d.
Stojamojo egzamino dieną
2017 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d. 9-14 val.

Stojamasis egzaminas
Stojamojo egzamino rezultatų paskelbimas
Apeliacijų priėmimas (apeliacijos dėl stojamųjų egzaminų pateikiamos raštu
Akademijos Priėmimo skyriui per 24 valandas po rezultatų paskelbimo)
Kviečiamųjų į profesines studijas paskelbimas
2017 m. rugpjūčio 28 d. iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
2017 m. rugpjūčio 28-29 dienomis
1
Smulkesnę informaciją apie stojamojo egzamino datą ir laiką teikia Akademijos Priėmimo skyrius.

3.6. Tarp Akademijos ir pakviestų studijuoti asmenų sudaromos studijų sutartys. Jei kviečiamojo studijuoti pagal nustatytus terminus studijų sutarties su Akademija nepasirašo,
kvietimas studijuoti Akademijoje anuliuojamas. Priimtų studijuoti asmenų sąrašai tvirtinami Akademijos rektoriaus įsakymais.
4. Reikalingi dokumentai
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus
Nustatytos formos prašymas
Pirmosios studijų pakopos diplomo ir diplomo priedėlio
(priedo)originalai (parodyti)
Stojamosios studijų įmokos kvitas
Asmens tapatybės kortelės arba paso originalas (parodyti)
1 (viena) asmens fotonuotrauka (3x4)
Pažyma apie pedagoginį darbą švietimo įstaigoje ar kitoje su pedagogo
darbu susijusias veiklas vykdančioje įstaigoje (įmonėje, organizacijoje)

Įforminant priėmimą
Notaro arba LMTA vadovo įgalioto asmens priėmimo komisijos
Akademijos Priėmimo skyriuje patvirtintos pirmosios studijų pakopos
diplomo ir diplomo priedėlio (priedo) kopijos
Prašymas skirti bendrabutį (jeigu reikia)
Atliktos karo tarnybos arba karinių mokymų pažymėjimo kopija (jeigu
turi)
Studijų įmokos už semestrą kvito kopija (jeigu asmuo kviečiamas
studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje)
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5. Stojamoji studijų įmoka
5.1. Stojantieji, pateikdami prašymus dalyvauti konkurse į profesines studijas, turi sumokėti stojamąją studijų įmoką.
5.2. Stojamoji studijų įmoka, įmokėta ne į LMTA sąskaitą, neįskaitoma ir stojančiojo prašymas nenagrinėjamas.
5.3. Atsiimant dokumentus arba nutraukus studijų sutartį, įmokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
6. Metinė studijų kaina
Profesinių studijų metinė kaina asmenims, priimtiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, bus patvirtinta ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 15 d., vadovaujantis
galiojančiais LR teisės aktais.
7. Priėmimo komisijos adresas ir telefonas
120 kab., Gedimino pr. 42, LT-01101 Vilnius; tel./faksas (8-5) 261 0144, el. paštas, priemimas@lmta.lt; internetinė svetainėhttp://www.lmta.lt;
8. Kita informacija
8.1. Asmenys, priimti į profesinių studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, dokumentų įforminimo metu turi sumokėti ne mažiau kaip 20 proc. semestro studijų kainos
iki studijų sutarties pasirašymo. Užsienio šalių piliečiai, priimti į profesinių studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, turi sumokėti visą semestro studijų kainą iki studijų
sutarties pasirašymo dienos.
8.2. Stojantieji gali pateikti apeliaciją dėl stojamojo egzamino įvertinimo techninių klaidų ir procedūrų pažeidimo. Apeliacijos teikiamos raštu Akademijos Priėmimo skyriui ne
vėliau kaip per 24 valandas nuo stojamojo egzamino vertinimo rezultatų paskelbimo.
8.3. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Akademijos Rektoriaus įsakymu sudaryta komisija 2017 m. studentų priėmimo į Lietuvos muzikos ir
teatro akademiją taisyklėse nenumatytiems atvejams svarstyti.
_______________________________________

_______________________________________

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
studentų priėmimo 2017 m. taisyklių
1 priedas
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO
Į LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJĄ
TAISYKLĖS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsienio šalių piliečių (toliau – Užsieniečiai) priėmimas į Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos (toliau – Akademija) studijų programas vykdomas vadovaujantis šiomis Taisyklėmis,
Akademijos „Studentų priėmimo 2017 m. taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių
organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į
valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Užsieniečiai priimami į Akademiją konkurso būdu į valstybės finansuojamas arba
valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
3. Užsieniečiai, įgiję išsilavinimą užsienio valstybių institucijose ir pretenduojantys į
Akademijos pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopų studijų programas,
priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:
3.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės
erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
3.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių
Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
3.3. užsienio lietuviai.
4. Užsieniečiai, neatitinkantys šių Taisyklių 3 punkte nurodytų kriterijų, priimami į
Akademiją konkurso būdu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, jeigu tarptautinės sutartys ar
kiti teisės aktai nenustato kitaip.
5. Užsieniečiai, ketinantys stoti į Akademiją, privalo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo
centrą dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo įvertinimo ir pripažinimo. Informacija apie
dokumentų priėmimą teikiama Studijų kokybės vertinimo centre (www.skvc.lt).
6. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, įstoję į Akademiją, turi gauti
leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijos valstybės narės piliečio
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
7. Užsieniečių priėmimą į pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopų
studijų programas organizuoja ir priėmimo procedūras vykdo Akademijos priėmimo skyrius.
II.

STUDIJŲ PROGRAMOS

8. Užsieniečiai Akademijoje gali studijuoti studijų programas, kurios yra dėstomos
lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.
9. Užsieniečiai, pageidaujantys studijuoti programas lietuvių kalba, privalo mokėti
lietuvių kalbą. Būtiną lietuvių kalbos mokėjimo lygį asmenims, stojantiems į Akademijos studijų
programas, dėstomas lietuvių kalba, numato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017
m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės
finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Užsieniečiai, ketinantys studijuoti studijų programas anglų ar rusų kalbomis, privalo
pateikti kalbos, kuria pageidauja studijuoti, mokėjimo lygmens pažymą. Atitinkamos kalbos
mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1. Šis reikalavimas netaikomas užsieniečiams, kurie yra
baigę studijas ar įgiję išsilavinimą, suteikiantį teisę į aukštąjį mokslą, anglų ar rusų kalbomis.
11. Lietuvių kalba dėstomos studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas, yra
nurodytos Akademijos „Studentų priėmimo 2017 m. taisyklėse“.
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12. Priėmimas vykdomas į šias pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programas,
dėstomas anglų arba rusų kalbomis:
12.1. Muzikos atlikimas (akordeonas, altas, arfa, baritonas, choro dirigavimas,
dainavimas (baritonas), dainavimas (bosas), dainavimas (mecosopranas), dainavimas (sopranas),
dainavimas (tenoras), dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui, dirigavimas simfoniniam
orkestrui, džiazas (bosinė gitara), džiazas (dainavimas), džiazas (fleita), džiazas (fortepijonas),
džiazas (gitara), džiazas (klarnetas), džiazas (kontrabosas), džiazas (mušamieji instrumentai),
džiazas (saksofonas), džiazas (trimitas), džiazas (trombonas), eufoniumas, fagotas, fleita,
fortepijonas, gitara, klarnetas, klavesinas, kontrabosas, mušamieji instrumentai, obojus, saksofonas,
smuikas, trimitas, trombonas, tūba, valtorna, vargonai, violončelė);
12.2. Kompozicija (akademinė kūryba, skaitmeninė produkcija).
13.
Priėmimas vykdomas į šias antrosios (magistrantūros) pakopos studijų
programas, dėstomas anglų arba rusų kalbomis:
13.1. Muzikos atlikimas (akordeonas, altas, arfa, baritonas, choro dirigavimas,
dainavimas (baritonas), dainavimas (bosas), dainavimas (mecosopranas), dainavimas (sopranas),
dainavimas (tenoras), dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui, dirigavimas simfoniniam
orkestrui, džiazas (bosinė gitara), džiazas (dainavimas), džiazas (fleita), džiazas (fortepijonas),
džiazas (gitara), džiazas (klarnetas), džiazas (kontrabosas), džiazas (mušamieji instrumentai),
džiazas (saksofonas), džiazas (trimitas), džiazas (trombonas), eufoniumas, fagotas, fleita,
fortepijonas, gitara, kamerinis ansamblis, kamerinis dainavimas, klarnetas, klavesinas,
koncertmeisteris, kontrabosas, mušamieji instrumentai, obojus, saksofonas, smuikas, trimitas,
trombonas, tūba, valtorna, vargonai, violončelė);
13.2. Kompozicija (akademinė kūryba, skaitmeninės technologijos);
13.3. Meno vadyba (tik anglų kalba).
14. Užsieniečiai priimami į aukščiau nurodytas studijų programas, jei turi atitinkamo
lygmens išsilavinimą ir yra išlaikę stojamuosius egzaminus.
III.

STUDIJŲ KAINOS

15. Studijų kainą Užsieniečiams, priimtiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas
studijų vietas, nustato ir tvirtina Akademijos Taryba.
16. Studijų metinė kaina Užsieniečiams, priimtiems studijuoti į valstybės
nefinansuojamas studijų vietas, bus patvirtinta ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 15 d.,
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
IV.

PRIĖMIMO ETAPAI

17. Užsieniečių priėmimas į pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopos
studijų programas vykdomas konkurso būdu, žemiau nurodytais etapais.
Pirmasis etapas
18. Asmenys, ketinantys stoti į Akademijos siūlomas studijų programas, iki einamųjų
metų balandžio 1 d. Akademijos Priėmimo skyriui paštu, asmeniškai ar per įgaliotą asmenį privalo
pateikti:
18.1. nustatytos formos prašymą priimti studijuoti (prašymo forma skelbiama
www.lmta.lt);
18.2. vaizdo įrašą DVD formatu arba nuorodą internetinėje svetainėje.
Antrasis etapas
19. Katedrai įvertinus Užsieniečio atitikimą Akademijos nustatytiems priėmimo į
atitinkamą studijų programą reikalavimams ir galimybes laikyti stojamuosius egzaminus,
Akademijos Priėmimo skyrius organizuoja pokalbį su Užsieniečiu nuotoliniu būdu (interneto ryšiu)
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ir iki einamųjų metų gegužės 1 d. informuoja stojantįjį raštu apie kvietimą atvykti laikyti
stojamuosius egzaminus, nurodydamas stojamųjų egzaminų laiką ir vietą.
20. Stojamųjų egzaminų reikalavimai ir tvarkaraštis skelbiami Akademijos internetinėje
svetainėje www.lmta.lt.
21. Į pirmosios pakopos studijas Akademijoje priimama per bendrąjį priėmimą, kuris
vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau –
LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Informacija apie bendrojo priėmimo tvarką,
priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt .
22. Užsieniečiai, pateikę prašymą priimti studijuoti, Akademijos Priėmimo skyriui iki
einamųjų metų birželio 15 d. taip pat privalo pateikti šiuos dokumentus:
22.1. asmens dokumento kopiją;
22.2. išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
22.3. legalizuotas arba žyma Apostille patvirtintas išsilavinimą liudijančių dokumentų
kopijas (stojantieji į muzikos krypties programas – papildomai legalizuotas arba žyma Apostille
patvirtintas muzikinio išsilavinimo dokumentų kopijas). Tais atvejais, kai dokumentai yra išduoti
ne anglų arba rusų kalbomis, turi būti pateiktas ir šių dokumentų vertimas į anglų, rusų ar lietuvių
kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtinta
dokumento kopija, o susegimas patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu;
22.4.
1 (vieną) asmens fotonuotrauką (3x4);
22.5.
stojamosios studijų įmokos kvito kopiją (stojantiesiems į antrosios pakopos
(magistrantūros) studijas).
23. Pateikus ne visus ar nepilnai užpildytus dokumentus nustatytais terminais, prašymas
nenagrinėjamas.
Trečiasis etapas
24. Užsieniečiai, gavę rašytinį kvietimą, privalo atvykti į stojamuosius egzaminus ir juos
laikyti.
V.

PRIĖMIMO VYKDYMAS

25. Priėmimo į studijas konkurse dalyvauja ir į Akademijos pirmosios (bakalauro) ir
antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programas gali būti priimti tik tie Užsieniečiai, kurie
išlaikė stojamuosius egzaminus.
26. Konkursinio balo sandara ir jo procentinis svoris stojantiesiems į pirmosios pakopos
(bakalauro) studijų muzikos krypties programas:
26.1.
stojamojo egzamino įvertinimas – 60 %;
26.2.
muzikos dalykų išvestinis įvertinimas – 10 %;
26.3.
gimtosios kalbos įvertinimas – 20 %;
26.4.
užsienio kalbos (anglų, lietuvių, prancūzų, rusų, vokiečių) įvertinimas – 10 %.
27. Konkursinio balo sandara ir jo procentinis svoris stojantiesiems į antrosios pakopos
(magistrantūros) studijų muzikos krypties programas (išskyrus atlikimo meno kamerinio
ansamblio arba koncertmeisterio specializacijas):
27.1. stojamojo egzamino įvertinimas – 60 %;
27.2. motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas – 20 %;
27.3. bakalauro studijų diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis – 20 %.
28. Konkursinio balo sandara ir jo procentinis svoris stojantiesiems į antrosios pakopos
(magistrantūros) studijų muzikos krypties atlikimo meno programos kamerinio ansamblio
arba koncertmeisterio specializacijas:
28.1. stojamojo kamerinio ansamblio arba koncertmeisterio (priklausomai nuo pasirinktos
specializacijos) egzamino įvertinimas – 30 %;
28.2. stojamojo grojimo instrumentu egzamino įvertinimas – 30 %;
28.3. motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas – 20 %;
28.4. bakalauro studijų diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis – 20 %.
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29. Konkursinio balo sandara ir jo procentinis svoris stojantiesiems į antrosios pakopos
(magistrantūros) studijų vadybos krypties meno vadybos programą:
29.1. pirmosios pakopos baigiamojo (-ųjų) darbo (-ų) pažymys (pažymių vidurkis) – 30 %;
29.2. motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas – 50 %;
29.3. bakalauro studijų diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis – 20 %.
30. Pakviestais studijuoti laikomi tie Užsieniečiai, kurių konkursiniai balai ir vieta
konkursinėje eilėje yra aukščiausi.
VI.

PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

31. Tarp Akademijos ir pakviestų studijuoti asmenų sudaromos studijų sutartys. Priimtų
studijuoti asmenų sąrašai tvirtinami Akademijos rektoriaus įsakymais.
32. Įforminant priėmimą, pakviesti studijuoti Užsieniečiai turi Akademijos Priėmimo
skyriui pateikti:
32.1. asmens dokumento originalą (parodyti);
32.2. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų originalus (parodyti);
32.3. Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių įgytą
išsilavinimą originalus (parodyti).
32.4. registracijos įmokos sumokėjimą patvirtinantį kvitą (stojantiesiems į pirmosios
pakopos (bakalauro) studijas), o Užsieniečiai pakviesti studijuoti į valstybės nefinansuojamas
studijų vietas – ir įmokos už pirmąjį studijų semestrą kvito kopiją.
VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Studijos anglų ir rusų kalbomis vykdomos, jeigu į studijų programą priimta ne mažiau
kaip 3 (trys) Užsieniečiai.
34. Visais užsienio šalių piliečių priėmimo į Akademiją tvarkoje nenumatytais atvejais
sprendimus priima LMTA Rektoriaus įsakymu sudaryta komisija 2017 m. studentų priėmimo į
Lietuvos muzikos ir teatro akademiją taisyklėse nenumatytiems atvejams svarstyti.
35. Informaciją priėmimo klausimais teikia Akademijos Priėmimo skyrius (120 kab.,
Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva; tel./faks. +370 5 261 0144; el. p. priemimas@lmta.lt,
admission@lmta.lt; www.lmta.lt).
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