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SENATAS
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) senatas (toliau –
Senatas) yra Akademijos akademinių reikalų valdymo organas1.
SENATO SUDĖTIS
2017 m. dirbo tokios sudėties Senatas2:
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Senato narys

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. Beinaris Robertas, docentas
dr. Lipinaitytė Rūta, docentė
Skirmantas Petras, docentas
dr. Umbrasienė Vida, docentė
Varnas Gintaras, docentas
dr. Žukienė Judita, docentė
Bajorinienė Elona, lektorė
Bukantaitė Sigita, studentė
Jankūnaitė Deimantė, studentė
Miškinis Žilvinas Steponas, studentas
Nalivaikaitė Paulina, studentė
Šimkus Imantas, studentas
Charlotte Kilsch
Vismantė Vasaitytė
Elija Tamošiūnaitė

Pastabos

Senato narė iki 2017 m. birželio 21 d.
Senato narys iki 2017 m. birželio 21 d.
Senato narys iki 2017 m. birželio 21 d.
Senato narė nuo 2017 m. birželio 21 d.
Senato narė nuo 2017 m. birželio 21 d.
Senato narė nuo 2017 m. birželio 21 d.

2017 m. birželio 21 d. vykusio Senato posėdžio metu LMTA studentų atstovybės prezidentė
Deimantė Jankūnaitė pristatė studentus, 2017 m. gegužės 10 d. vykusios LMTA studentų atstovybės
ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu išrinktus į Senatą: Deimantė Jankūnaitė, Paulina
Nalivaikaitė, Charlotte Kilsch, Vismantė Vasaitytė, Elija Tamošiūnaitė.
SENATO KOMISIJOS
2017 m. dirbo nuolatinės Senato komisijos3, kurių sudėtis buvo atnaujinta nutarimu, priimtu
2017 m. rugsėjo 27 d. vykusio posėdžio metu:
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/
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Senato komisija

STUDIJŲ KOMISIJA

MENO KOMISIJA

MOKSLO KOMISIJA

STUDENTŲ REIKALŲ

Senato komisijos nariai

prof. Rimantas Armonas, komisijos pirmininkas
lekt. Elona Bajorinienė
doc. dr. Vida Umbrasienė
doc. Rolandas Aidukas
doc. dr. Robertas Beinaris
prof. dr. Antanas Kučinskas
studentė Sigita Bukantaitė (iki 2017 m. birželio 21 d.)
studentė Vismantė Vasaitytė (nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.)
doc. Gintaras Varnas, komisijos pirmininkas
doc. dr. Rūta Lipinaitytė
prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
doc. Petras Skirmantas
prof. Petras Vyšniauskas
studentas Imantas Šimkus (iki 2017 m. birželio 21 d.)
studentė Elija Tamošiūnaitė (nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.)
prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, komisijos pirmininkė
prof. dr. Ramunė Kryžauskienė
doc. dr. Judita Žukienė
prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
studentė Paulina Nalivaikaitė
prof. Jurgis Karnavičius, komisijos pirmininkas
prof. Artūras Anusauskas
prof. Asta Krikščiūnaitė
prof. Petras Geniušas
studentė Deimantė Jankūnaitė
studentas Žilvinas Steponas Miškinis (iki 2017 m. birželio 21 d.)
studentė Charlotte Kilsch (nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.)

SENATO FUNKCIJOS
Senatas, vadovaudamasis LMTA statutu ir Senato darbo reglamentu, atliko šias funkcijas4:
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;
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Šias funkcijas Senatas atliko iki 2017 m. liepos 1 d.
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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 ir teikia siūlymus Tarybai dėl Akademijos reorganizavimo arba likvidavimo
planų, Akademijos filialų ar atstovybių steigimo ar veiklos nutraukimo;
14) 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;
15) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo,
atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
16) nustato asmenų priėmimo į studijų programas tvarką ir tvirtina taisykles;
17) 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;
18) 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;
19) išklauso ir nagrinėja fakulteto tarybos siūlymą dėl dekano atstatydinimo;
20) savo kadencijos laikotarpiui sudaro nuolatines arba laikinąsias Senato komisijas,
tvirtina jų nuostatus, išklauso jų siūlymus ir ataskaitas;
21) inicijuoja Akademijos meno, mokslo veiklos ir studijų kokybės auditą;
22) suderinęs su studentų atstovybe, nustato skatinamųjų, Senato ir vardinių stipendijų
skyrimo tvarką;
23) nustato studentų atstovybės rėmimo ir atskaitomybės už panaudotas lėšas tvarką;
24) atlieka kitas funkcijas, neprieštaraujančias Statutui, įstatymams ir kitiems teisės aktams.
Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau
– MSĮ) naujai redakcijai Senatas atliko funkcijas, vadovaudamasis MSĮ nuostatomis:
„2. Aukštosios mokyklos senatas (akademinė taryba) atlieka šias funkcijas:
1) nustato studijų tvarką;
2) universitetuose tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno
programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir universiteto struktūros
pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros rezultatus ir visos universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
bei meno veiklos kokybę ir lygį;
3) kolegijose tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų
finansavimo ir dėl kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina
atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir kolegijos taikomųjų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos kokybę ir lygį;
4) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
5) nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
6) aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka šaukia aukštosios mokyklos akademinės
bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems aukštosios mokyklos veiklos klausimams
aptarti;
7) savo nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus;
8) svarsto ir derina su taryba siūlymus dėl aukštosios mokyklos statuto pakeitimų;
9) svarsto rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, kuriame
apibrėžiama ir aukštosios mokyklos misija ir vizija, ir teikia dėl jo nuomonę tarybai;
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10) svarsto rektoriaus (direktoriaus) teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos
planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę tarybai;
11) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus (direktoriaus)
pareigas;
12) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl aukštosios mokyklos reorganizavimo arba
likvidavimo planų;
13) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų
administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
14) tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdamas į galimybes
užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
15) atlieka kitas teisės aktuose ir aukštosios mokyklos statute nustatytas funkcijas.“
SENATO VEIKLA
2017 m. iš viso įvyko 8 (aštuoni) Senato posėdžiai, vyko 3 (trys) balsavimai nuotoliniu būdu:
Senato posėdžio ar balsavimo
nuotoliniu būdu protokolo
parengimo data ir numeris
2017-02-22
Posėdžio
protokolas
SE-1

2017-03-29

2017-04-19

Posėdžio
protokolas
SE-2

Svarbiausi posėdyje ar balsuojant nuotoliniu būdu svarstyti
klausimai
Dėl Senato 2016 m. veiklos ataskaitos
Dėl LMTA statuto projekto rengimo
Dėl LMTA vykdomų studijų programų perkodavimo
Dėl LMTA 2017-2019 m. strateginio veiklos plano svarstymo, siūlymų
teikimo Tarybai
Dėl ketinamos vykdyti pirmosios pakopos Meno vadybos studijų
programos aprašo tvirtinimo ir teikimo SKVC vertinti ir akredituoti
Dėl Muzikos inovacijų studijų centro veiklos krypčių
Dėl Priėmimo ir atestacijos komisijos pirmininko
Dėl LMTA garbės medalio suteikimo Pučiamųjų ir mušamųjų katedros
profesoriui Juozui Slankauskui,
Dėl LMTA garbės medalio suteikimo Kamerinio ansamblio katedros
profesorei Audronei Vainiūnaitei, Kamerinio ansamblio katedros
profesoriui Donatui Katkui, LMTA Alumnų draugijos prezidentui
profesoriui Petrui Kuncai
Dėl LMTA veiklos rodiklių sistemos
Dėl Meno doktorantūros projekto kūrybinės dalies vadovo
Dėl LMTA 2016 metų veiklos ataskaitos
Dėl informacijos apie LMTA 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatą
(biudžetą)
Dėl LMTA garbės medalio suteikimo Pedagogikos katedros profesorei
Liucijai Gražinai Drąsutienei
Dėl LMTA garbės medalio suteikimo Pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų katedros profesoriui Algirdui Budriui
Dėl LMTA garbės medalio suteikimo Pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų katedros profesoriui Taurui Adomavičiui
Dėl LMTA garbės medalio suteikimo Pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų katedros profesoriui Juozui Vytautui Rimui
Dėl muzikos krypties meno doktorantės Virginijos Levickienės
tiriamojo darbo vadovo tvirtinimo
Dėl ketinamos vykdyti studijų programos – Meno vadyba (pirmoji
studijų pakopa (bakalauras), verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių
grupė (L), vadybos studijų kryptis (L02)) – aprašo tvirtinimo
Dėl LMTA statuto naujos redakcijos projekto svarstymo
Dėl pedagoginių vardų suteikimo
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Posėdžio
protokolas
SE-3
2017-05-17

Posėdžio
protokolas
SE-4

2017-06-21

Posėdžio
protokolas
SE-5

2017-09-27

Posėdžio
protokolas
SE-6

2017-10-18

Posėdžio
protokolas
SE-7

2017-10-23

Balsavimo
nuotoliniu
būdu
protokolas
Posėdžio
protokolas
SE-8

2017-11-29

Dėl Studentų priėmimo į bakalauro, magistrantūros ir profesines studijas
2017 m. taisyklių aktualios redakcijos tvirtinimo
Dėl LMTA garbės medalio suteikimo Fortepijono katedros profesoriui
Kęstučiui Grybauskui
Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo
Dėl LMTA statuto naujos redakcijos projekto svarstymo ir teikimo
Tarybai
Dėl LMTA pedagoginių profesoriaus ir docento vardų suteikimo tvarkos
aprašo naujos redakcijos tvirtinimo
Dėl pedagoginių profesoriaus ir docento vardų suteikimo
Dėl Karjeros valdymo ir antreprenerystės modulio tvirtinimo
Dėl 2017-2018 s. m. akademinio kalendoriaus tvirtinimo
D4l LMTA reitingas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų
Dėl LMTA etikos komiteto informacijos
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos siūlymų dėl Lietuvos
valstybinių aukštųjų mokyklų, vykdančių muzikos, teatro, kino ir šokio
krypčių studijas, tinklo optimizavimo, dėl Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos rašto Klaipėdos universitetui
Dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkurso pareigoms eiti
Dėl pedagoginių profesoriaus ir docento vardų suteikimo
Dėl vykdomų studijų programų atnaujintų studijų planų tvirtinimo
(Muzikos atlikimo (iki 2017 m. – Atlikimo menas) studijų programos
specializacijų studijų planai; pirmosios studijų pakopos programos Kino
menas (specializacija: dramaturgija) studijų planas; pirmosios studijų
pakopos programos Scenos ir kino menų istorijos ir kritika studijų
planas; pirmosios studijų pakopos programos Teatro menas
(specializacija: režisūra) studijų planas; pirmosios ir antrosios studijų
pakopų programų Teatro menas (specializacija: vaidyba) studijų planas)
Dėl Kino meno studijų programų komiteto pirmininko tvirtinimo
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybės
deleguotų atstovų Senate pasikeitimo
Dėl LMTA studijų miestelio projekto I etapo finansavimo
Dėl Senato ir vardinių stipendijų studentams paskyrimo
Dėl studijų kainos sumažinimo
Dėl meno doktorantų meno projektų vadovų ir temų patvirtinimo
Dėl nuolatinių Senato komisijų (studijų, meno, mokslo ir studentų
reikalų) sudėčių atnaujinimo pasikeitus Senato nariams studentams
Dėl Senato preliminaraus posėdžių tvarkaraščio 2017-2018 studijų
metais tvirtinimo
LMTA aktualijos
LMTA tarptautinės veiklos aktualijos
2017 m. studentų priėmimo rezultatai
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narių rinkimų tvarkos
aprašo patvirtinimo
Dėl Tarybos narių rinkimų komisijos sudarymo
Dėl kandidatų į LMTA tarybos narius kėlimo pradžios paskelbimo
Dėl kamerinio ansamblio studijų organizavimo
Dėl pritarimo Etnologijos doktorantūros komiteto patvirtintam
etnologijos krypties doktoranto moksliniam vadovui, konsultantui ir
disertacijos tematikai
Dėl kamerinio ansamblio studijų organizavimo
Dėl 2015 ir 2016 m. LMTA mokslo/meno veiklos Lietuvos mokslo
tarybos atlikto vertinimo rezultatų
Dėl LMTA mokslo veiklos plėtros strategijos tvirtinimo
Dėl LMTA meno doktorantūros reglamento tvirtinimo
Dėl Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
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2017-12-05

2017-12-14

Balsavimo
nuotoliniu
būdu
protokolas
Balsavimo
nuotoliniu
būdu
protokolas

Dėl docento ar profesoriaus pedagoginių vardų suteikimo
Dėl 2018 m. priėmimui ketinamų vykdyti studijų programų /
specializacijų rengimo plano
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d.
nutarimas Nr. 947 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo
plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“

2017 m. atskirai įforminti nutarimai5:

5

Registracijos
numeris
SN-1

Data

Dokumento pavadinimas (antraštė)

2017-02-22

SN-2

2017-02-22

SN-3

2017-02-22

SN-4

2017-03-29

SN-5

2017-04-19

SN-6
SN-7
SN-8
SN-9
SN-10
SN-11
SN-12
SN-13
SN-14

2017-04-19
2017-04-19
2017-04-19
2017-04-19
2017-04-19
2017-04-19
2017-04-19
2017-04-19
2017-05-17

SN-15

2017-05-17

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

2017-05-17
2017-05-17
2017-06-21
2017-06-21
2017-09-27

SN-21

2017-09-27

SN-22

2017-10-18

SN-23

2017-10-18

SN-24
SN-25

2017-10-18
2017-10-18

Dėl pritarimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 2016 m. veiklos
ataskaitai
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos inovacijų studijų centro
veiklos krypčių patvirtinimo
Dėl muzikos krypties doktoranto meno projekto kūrybinės dalies vadovo
patvirtinimo
Dėl muzikos krypties doktoranto meno projekto tiriamosios dalies vadovo
patvirtinimo
Dėl Priėmimo į bakalauro ir magistrantūros studijų programas 2017 m.
taisyklių patvirtinimo
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo (Egidijus Buožis)
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo (Dalia Balsytė)
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo (Jolanta Čiurilaitė Kurnickienė)
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo (Valentinas Gelgotas)
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo (Zita Grigienė)
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo (Irena Laurušienė)
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo (Laurynas Vakaris Lopas)
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo (Skirmantas Sasnauskas)
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto naujos redakcijos projekto
pateikimo Tarybai
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagoginių profesoriaus ir
docento vardų suteikimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo
Dėl investicijų projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų
miestelio, olandų g. 21a, Vilniuje, sukūrimas“ (I etapo) finansavimo
Dėl doktorantų meno projektų kūrybinės ir tiriamosios dalių vadovų ir meno
projektų temų patvirtinimo
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narių rinkimų tvarkos
aprašo patvirtinimo
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narių rinkimų komisijos
sudarymo
Dėl kandidatų į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybą kėlimo
Dėl investicijų projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų
miestelio, Olandų g. 21a, Vilniuje, sukūrimas“ finansavimo

SN-26

2017-10-20

Dėl pritarimo Etnologijos krypties doktorantūros komiteto nutarimui dėl
etnologijos krypties doktoranto vadovo, konsultanto ir disertacijos
tematikos

Senato nutarimai skelbiami https://lmta.lt/lt/senatas/senato-nutarimai/
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SN-27

2017-11-29

SN-28

2017-11-29

SN-29
SN-30
SN-31
SN-32

2017-11-29
2017-12-05
2017-12-05
2017-12-14

Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo veiklos plėtros strategijos
patvirtinimo
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros reglamento
patvirtinimo
Dėl Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo
Dėl pritarimo valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano
įgyvendinimo priemonėse pateiktiems siūlymams dalyvauti valstybinių
universitetų tinklo pertvarkoje

Senato posėdžiuose svarstyti klausimai apima šias pagrindines sritis:
1) LMTA valdymo klausimai;
2) Akademiniai, studijų reikalai;
3) Meno ir mokslo veiklos reikalai;
4) Studentų reikalai;
5) Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursai;
6) Garbės vardų ir apdovanojimų teikimas.
SVARSTYTI LMTA VALDYMO KLAUSIMAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI
1. Svarstytas LMTA 2017-2019 m. strateginio veiklos plano projektas, priimtas nutarimas
siūlyti Tarybai tvirtinti LMTA 2017-2019 m. strateginio veiklos plano projektą.
2. Svarstyta LMTA veiklos rodiklių sistema, priimtas nutarimas tvirtinti LMTA kokybės
vadovo, patvirtinto LMTA senato 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu (protokolo Nr. 4–SE) papildytą
priedą – LMTA veiklos rodiklių sudarymo ir taikymo metodika.
3. Išklausyta 2016 m. LMTA metinė veiklos ataskaita (Rektoriaus ataskaita).
4. Išklausyta informacija apie LMTA 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą).
5. Išklausyta informacija apie LMTA tarptautinę veiklą, tarptautinius projektus, kuriuose
dalyvauja arba kuriuos koordinuoja LMTA.
6. Svarstytas naujos redakcijos LMTA statuto projektas, priimtas nutarimas teikti LMTA
tarybai svarstyti LMTA statuto naujos redakcijos projektą.
7. Patvirtintas naujos redakcijos LMTA pedagoginių profesoriaus ir docento vardų
suteikimo tvarkos aprašas.
8. Svarstyti klausimai, susiję su projektu „LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A,
Vilniuje, sukūrimas“:
8.1. Priimtas nutarimas pritarti:
 sprendimui dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nuosavo indėlio į investicijų
projektą „LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ (I etapas) užtikrinimo iš
banko paskolos lėšų;
 sprendimui dėl kreipimosi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl paskolos limito 2017
kalendoriniams metams projektui „LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ (I
etapas) – 1 447 200, 00 Eur;
 sprendimui derėtis su bankais dėl paskolos LMTA, skirtos investicijų projektui „LMTA
Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ (I etapas) įgyvendinimui, sąlygų ir sutarties
pasirašymo.
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8.2. Priimtas nutarimas pritarti sprendimui investuoti LMTA patikėjimo teise valdomą
valstybinį nekilnojamąjį turtą, išvardintą pateiktame sąraše, siekiant didinti LMTA savininko
kapitalą.
8.3. Priimtas nutarimas pritarti sprendimui investuoto LMTA patikėjimo teise valdomo
valstybinio nekilnojamojo turto, išvardinto pateiktame sąraše, pardavimui, siekiant gautas lėšas
reinvestuoti į investicinio projekto „LMTA studijų miestelis, Olandų g. 21 A, Vilniuje, sukūrimas”
įgyvendinimą.
9. Pradėti LMTA tarybos narių rinkimų organizavimo darbai:
9.1. Patvirtintas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narių rinkimų tvarkos
aprašas.
9.2. Patvirtinta LMTA tarybos narių rinkimų komisija:
 Juškys Andrius, Meno vadybos skyriaus vedėjas,
 Kižla Leonas, Kalbų katedros vedėjas, lektorius,
 Nalivaikaitė Paulina, studentė,
 Okruško Sergejus, Fortepijono katedros profesorius,
 Palienė Kristina, Personalo skyriaus vadovė,
 Rudaitienė Aurelija, Kokybės vadybos skyriaus vedėja,
 Urbonavičienė Esta Rūta, Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja.
9.3.
Nutarta:
 Skelbti kandidatų į LMTA tarybos narius kėlimo pradžią.
 Tvirtinti kandidatų į LMTA tarybos narius kėlimo pabaigą – 2018 m. vasario 15 d.
 Tvirtinti LMTA tarybos narių rinkimų datą – 2018 m. kovo 14 d.
10. Svarstyti klausimai, susiję su valstybinių universitetų tinklo optimizavimu, priimti
atitinkami nutarimai:
10.1.
Svarstytas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planas, kuriuo siekiama
didinti aukštojo mokslo ir studijų kokybę.
10.2.
Patvirtintas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos siūlymas dėl Lietuvos valstybinių
aukštųjų mokyklų, vykdančių muzikos, teatro, kino ir šokio krypčių studijas, tinklo optimizavimo;
siūlymas išsiųstas Klaipėdos universitetui.
10.3.
Priimtas nutarimas pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22
d. nutarimu Nr. 947 patvirtintose Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo
priemonėse pateiktiems siūlymams dalyvauti valstybinių universitetų tinklo pertvarkoje.
11.

Priėmimo ir atestacijos komisijos pirmininku patvirtintas prof. Mindaugas Urbaitis.

SVARSTYTI AKADEMINIAI, STUDIJŲ REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI
1. Svarstytas LMTA vykdomų studijų programų perregistravimas pagal naują studijų
krypčių ir krypčių grupių sąrašą6, nutarta perregistruoti vykdomas studijų programas pagal Studijų
programos skyriaus pateiktą siūlymą.
2. Priimtas nutarimas tvirtinti ketinamos vykdyti studijų programos – Meno vadyba
(pirmoji studijų pakopa (bakalauras), verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė (L), vadybos
studijų kryptis (L02)) – aprašą ir teikti ketinamos vykdyti studijų programos aprašą Studijų kokybės
vertinimo centrui vertinti ir akredituoti7.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir
krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių
sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9/WBATFeQamo
7
Programa akredituota iki 2022 m. liepos 3 d. SKVC direktorius 2017 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. SV6-12 „Dėl
ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo“. Prieiga per internetą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7fad0c2030c411e78397ae072f58c508
6
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3. Patvirtintos Studentų priėmimo į bakalauro, magistrantūros ir profesines studijas 2017
m. taisyklės.
4.

Išklausyta informacija apie 2017 m. studentų priėmimo rezultatus.

5. Patvirtintas Karjeros valdymo ir antreprenerystės modulis kaip privaloma Profesijos
praktikos dalis studentams nuo 2017-2018 studijų metų.
6.

Patvirtintas 2017-2018 s. m. akademinis kalendorius.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Patvirtinti šių studijų programų studijų planų pakeitimai, koregavimai, tobulinimai:
Muzikos atlikimo studijų programos specializacijų;
pirmosios studijų pakopos programos Kino menas (specializacija: dramaturgija);
pirmosios studijų pakopos programos Scenos ir kino menų istorijos ir kritika;
pirmosios studijų pakopos programos Teatro menas (specializacija: režisūra);
pirmosios ir antrosios studijų pakopų programų Teatro menas (specializacija: vaidyba).

8. Kino meno studijų programos komiteto pirmininku patvirtintas prof. dr. Antanas
Kučinskas.
9. Patvirtintas 2017-2018 s. m. rudens semestro valstybės nefinansuojamose studijų
vietose studijuojančių studentų sąrašas ir jų įmokos už 2017-2018 s. m. rudens semestrą.
10. Išklausyta LMTA etikos komiteto informacija apie tris svarstytus akademinės etikos
pažeidimus. Jie visi buvo susiję su plagijavimo atvejais studentams rengiant baigiamuosius darbus.
Akademinę etiką pažeidusiems studentams buvo pritaikytos nuobaudos.
11. Patvirtintas naujos redakcijos Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo tvarkos
aprašas.
12. Patvirtintas 2018 m. priėmimui ketinamų vykdyti studijų programų / specializacijų
rengimo planas.
SVARSTYTI MENO IR MOKSLO VEIKLOS REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI
NUTARIMAI
1.

Patvirtintos Muzikos inovacijų studijų centro veiklos kryptys.

2. Muzikos krypties meno doktorantės Ugnės Antanavičiūtės meno projekto kūrybinės
dalies vadove paskirta doc. dr. Indrė Baikštytė.
3. Muzikos krypties meno doktorantės Virginijos Levickienės tiriamojo darbo vadove
patvirtinta doc. dr. Laima Budzinauskienė.
4. Patvirtintas 2017 m. priimtų meno doktorantų, jų meno projektų kūrybinės ir tiriamosios
dalies vadovai ir meno projektų tematikos ir vienas keičiamas tiriamosios meno projekto dalies
vadovas.
5. Pritarta Etnologijos doktorantūros komiteto nutarimui dėl etnologijos krypties
doktorantės Varsos Liutkutės-Zakarienės mokslinės vadovės prof. habil. dr. Daivos Vyčinienės,
konsultantės – dr. Giedrės Šmitienės,
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6. Pritarta Etnologijos doktorantūros komiteto nutarimui dėl etnologijos krypties
doktorantės Varsos Liutkutės-Zakarienės disertacijos tematikos – „Dainuojantis žmogus: folkloro ir
folklorizmo sambūvis (XX a. pab.–XXI a. pr.)“.
7. Išklausyta informacija apie 2015 m. ir 2016 m. Lietuvos mokslo tarybos atlikto LMTA
mokslo/meno veiklos vertinimo rezultatus.
8.

Patvirtinta LMTA mokslo veiklos plėtros strategija.

9.

Patvirtintas LMTA meno doktorantūros reglamentas.

SVARSTYTI STUDENTŲ REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI
1.

Muzikos fakulteto studentams paskirtos stipendijos:

Eil.
Nr.
1.

Senato stipendija

2.

A. Tauragio stipendija

3.

J. Aleksos stipendija

Stipendija

2.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Studentas
Raigardas Daraganas, Atlikimo meno bakalauro studijų programos džiazo
(fortepijonas) specializacijos II kurso studentas (Džiazo katedra)
Viltė Žakevičiūtė, Kompozicijos bakalauro studijų programos IV kurso
studentė (Kompozicijos katedra)
Justyna Jacevič, Atlikimo meno bakalauro studijų programos dainavimo
specializacijos IV kurso studentė (Dainavimo katedra)

Teatro ir kino fakulteto studentams paskirtos stipendijos:
Stipendija

Senato stipendija
Henriko Šablevičiaus
stipendija
Irenos Vaišytės
stipendija

Studentas
Brigita Jakonytė, Garso režisūros bakalauro studijų programos IV kurso
studentė (Kino ir televizijos katedra)
Laura Aliukonytė, Vaizdo operatoriaus bakalauro studijų programos IV
kurso studentė (Kino ir televizijos katedra)
Vaiva Martišauskaitė, Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos bakalauro
studijų programos II kurso studentė (Meno istorijos ir teorijos katedra)

VYKDYTI DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS IR KONKURSAI
1. Konkurso būdu išrinkti šie pedagogai:
1.1. Ričardas Kabelis – į profesoriaus pareigas Kompozicijos katedroje;
1.2. Gabija Rimkutė – į lektoriaus pareigas Bendrojo fortepijono katedroje.
GARBĖS VARDŲ IR APDOVANOJIMŲ TEIKIMAS
1.








LMTA garbės medalis suteiktas:
Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesoriui Juozui Slankauskui;
Kamerinio ansamblio katedros profesoriui Petrui Kuncai;
Pedagogikos katedros profesorei Liucijai Gražinai Drąsutienei;
Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesoriui Algirdui Budriui;
Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesoriui Taurui Adomavičiui;
Fortepijono katedros profesoriui Kęstučiui Grybauskui;
LMTA garbės daktarui prof. habil. dr. Vytautui Landsbergiui.

2.

Pedagoginis docento vardas suteiktas šiems LMTA pedagogams:
1)
Egidijus Buožis, Džiazo katedra
2)
Jolanta Čiurilaitė Kurnickienė, Dainavimo katedra
3)
Zita Grigienė, Choro dirigavimo katedra
4)
Laurynas Vakaris Lopas, Choro dirigavimo katedra
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Skirmantas Sasnauskas, Džiazo katedra
Raimondas Sviackevičius, Akordeono katedra
Gintautas Venislovas, Choro dirigavimo katedra
Ramūnas Greičius, Kino ir televizijos katedra
Aira Naginevičiūtė-Adomaitienė, Šokio ir judesio katedra
Edita Bagdonaitė Venislovienė, Vaidybos ir režisūros katedra
Adrija Čepaitė-Palšauskienė, Vaidybos ir režisūros katedra
Renata Marcinkutė Lesieur, Vargonų ir klavesino katedra
Rimantas Valančius, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra
Rolandas Aidukas, Choro dirigavimo katedra
Asta Krikščiūnaitė, Dainavimo katedra
Vaida Paukštienė, Kamerinio ansamblio katedra
Vytautas Barkauskas, Kino ir televizijos katedra
Daumantas, Kirilauskas, Fortepijono katedra
Deividas Staponkus, Dainavimo katedra
Algirdas Janutas, Dainavimo katedra
Evaldas Vyčinas, Etnomuzikologijos katedra
Edmundas Kulikauskas, Styginių instrumentų katedra
Aidas Giniotis, Vaidybos ir režisūros katedra
Audrius Stonys, Kino ir TV katedra
Rusnė Mataitytė, Styginių instrumentų katedra
Gintaras Varnas, Vaidybos ir režisūros katedra;
Vesta Rasa Grabštaitė, Vaidybos ir režisūros katedra;
Antanas Kučinskas, Kino ir televizijos katedra;
Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė, Muzikos istorijos katedra;
Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk, Muzikos istorijos katedra;
Robertas Beinaris, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra.

3. Pedagoginis profesoriaus vardas suteiktas šiems LMTA pedagogams:
1)
Dalia Balsytė, Kamerinio ansamblio katedra
2)
Valentinas Gelgotas, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra
3)
Irena Laurušienė, Choro dirigavimo katedra
4)
Aušra Motuzienė, Bendrojo fortepijono katedra
5)
Jurijus Kalcas, Choro dirigavimo katedra
6)
Sigutė Stonytė, Dainavimo katedra
7)
Zbignevas Ibelgauptas, Fortepijono katedra
8)
Sergejus Okruško, Fortepijono katedra
9)
Janina Lapinskaitė, Kino ir televizijos katedra
10) Rytis Mažulis, Kompozicijos katedra
11) Ingrida Ona Galinienė, Styginių instrumentų katedra
12) Tadas Šumskas, Choro dirigavimo katedra
13) Ramunė Kryžauskienė, Pedagogikos katedra
14) Ramunė Marcinkevičiūtė, Meno istorijos ir teorijos katedra
15) Mindaugas Urbaitis, Muzikos istorijos katedra
16) Vaclovas Augustinas, Kompozicijos katedra
17) Ramutė Vytė Vaitkevičiūtė, Koncertmeisterio katedra

Senato pirmininkas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
2018 m. vasario 21 d.

