PATVIRTINTA
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos
2020 m. kovo 27. d. sprendimu Nr. 1-TS

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA (90.900.1595)

2020-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2020 m. kovas
Vilnius

2
I SKYRIUS
MISIJA
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA, Akademija) yra muzikos, teatro, kino
ir šokio meno universitetas, kurio misija – užtikrinti tvarią meno, mokslo ir meno tyrimų plėtrą,
dalyvauti formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną
ir nacionalinį tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą
Lietuvai ir pasauliui.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos strategijoje „Akademija 2020“ (patvirtinta 2013 m.
gruodžio 18 d. Senato nutarimu (posėdžio protokolo Nr. 9-SE), patikslinta 2015 m. gruodžio 16 d.
Senato nutarimu (protokolas Nr. 9-SE)) išskirtos šios ilgalaikės strateginės veiklos kryptys:
1. Studijų, orientuotų į studentą ir mokymosi visą gyvenimą galimybių bei meno studijų
konkurencingumo užtikrinimas, ugdant naujas kompetencijas ir tobulinant studijų kokybę.
2. Meno veiklos, mokslo ir meno tyrimų plėtra, skatinant kūrybiškumą ir inovacijas,
plečiant tarptautinį bendradarbiavimą, mokslo, meno ir studijų sąveiką, užtikrinant sklaidą
regionuose.
3. Valdymo ir savivaldos procesų skaidrumo ir efektyvumo didinimas, tobulinant
organizacinę kultūrą.
Ilgalaikėms strateginėms veiklos kryptims įgyvendinti 2020-2022 m. m. numatomi šie
veiklos prioritetai:
I. Vykdyti studijų, orientuotų į studentą, pertvarką, didinant meno ir kitų sričių studijų
patrauklumą. Ši Akademijos veiklos prioritetas yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano1 (toliau – LRV planas) II prioriteto (Švietimo, kultūros
ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas) 2.1 krypties (Darnios ir kūrybingos
asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir
veiksmingą darbo rinką) 2.1.3 darbu (Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio ir metodų
atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą).
II. Studijų infrastruktūros ir materialiųjų išteklių atnaujinimas, siekiant studijų, mokslo
ir meno veiklos kokybės. 2018 m. birželio 15 d. LMTA ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
pasirašė sutartį dėl Struktūrinių fondų paramos naujo LMTA studijų miestelio Olandų g. statyboms.
Šios sutarties pagrindu Akademijai paskirta 13 milijonų eurų projektui „LMTA studijų miestelio
Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas)“, kuris yra bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų.
III. Parengti menininkų ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, siekiant nuolatinio
augimo ir skatinant tarptautiškumą. Šis Akademijos veiklos prioritetas yra susijęs su LRV plano
2.3 krypties (Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų
pertvarka) 2.3.2 darbu (Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos
veiksmingumo užtikrinimas).
IV. Praplėsti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir tobulinti neformaliojo suaugusiųjų
švietimo sistemoje ir/ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarką. Šis
Akademijos veiklos prioritetas yra susijęs su Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatų įgyvendinimu. Akademija siekia sukurti suaugusiųjų
mokymosi visą gyvenimą vidinę sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir
darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. Ši veiklos efektyvumo
didinimo kryptis yra tiesiogiai susijusi su LRV plano 2.2 krypties (Švietimo prieinamumo ir
tarptautinio konkurencingumo didinimas) 2.2.2 darbu (Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167
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įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę), 2.2.5 darbu (Veiksmingų sąlygų ir paskatų mokytis visą
gyvenimą sukūrimas).
Akademijos Karjeros ir kompetencijų centras 2020-2022 m. numato plėsti mokyklos
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursų, taip pat neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų
pasiūlą.
V. Plėtoti studijų rinkodarą, siekiant padidinti užsienio studentų skaičių. Šis Akademijos
veiklos prioritetas atliepia LRV plano 2.2 kryptį (Švietimo prieinamumo ir tarptautinio
konkurencingumo didinimas). LRV plane numatyta, kad 2020 m. „kolegijose ir universitetuose visą
studijų programą studijuojančių užsienio piliečių dalis“ būtų 6 proc.
VI. Optimizuoti administracinių ir akademinių padalinių valdymą, didinant išteklių
panaudojimo efektyvumą. Šis Akademijos veiklos prioritetas atliepia LRV plano 2.3 krypties
(Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka)
2.3.3 darbu (Vadybos sprendimų įdiegimas į švietimo, kultūros ir mokslo įstaigų valdymą ir
administravimą).

III SKYRIUS
STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMOS
1 grafikas. 2020-2022 metų planuojami strateginiai tikslai ir jiems įgyvendinti numatomos programos
(Strateginio planavimo metodikos 1 grafikas)

Strateginis tikslas –
rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus, konkurencingus ir atvirus
pasauliui meno profesionalus, plečiant kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant
poveikį valstybės bei kultūros raidai, suteikiant mokymosi visą gyvenimą
galimybes, užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę
1 programa –
01-002 Studentų rėmimas
2 programa –
01-010 Aukščiausios kvalifikacijos
specialistų rengimas
1 lentelė. 2020-2022 metų asignavimų paskirstymas pagal programas (tūkst. eurų) (Strateginio planavimo
metodikos 1 lentelė)

Eil.
Nr.

1.

2.

Programos
kodas ir
pavadinimas
1 programa –
01-002
Studentų
rėmimas
2 programa –
01-010
Aukščiausios
kvalifikacijos
specialistų
rengimas
Iš viso

2020 metų asignavimai
išlaidoms
iš jų
turtui
iš viso
darbo
iš viso
įsigyti
užmokes
čiui
400

2021 metų asignavimai
išlaidoms
iš jų
turtui
iš viso
darbo
iš viso
įsigyti
užmokes
čiui
400

7 508

7508

5984

7908

7508

5984

0

2022 metų asignavimai
išlaidoms
iš jų
turtui
iš viso
darbo
iš viso
įsigyti
užmokes
čiui
400

7508

7508

5984

7908

7508

5984

0

7561

7561

5984

53

7961

7561

5984

53
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2 grafikas. 2020-2022 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (Strateginio planavimo metodikos 2
grafikas)

Strateginis tikslas (kodas 01): rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant
poveikį valstybės bei kultūros raidai, suteikiant mokymosi visą gyvenimą galimybes, užtikrinant
veiklos efektyvumą ir kokybę

Akademijos strateginis tikslas grindžiamas LRV plano II prioriteto „Švietimo, kultūros ir
mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.1 kryptimi „Darnios ir kūrybingos asmenybės
ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą
darbo rinką“, 2.2 kryptimi „Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas“, 2.3
kryptimi „Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų
pertvarka“, 2.5 kryptimi „Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos darnos
užtikrinimas“, 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-745 patvirtintos
Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis, siekia įgyvendinti 2016 m. balandžio
6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 347 patvirtintą Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programą, įgyvendina aukštojo mokslo
politikos pertvarkos nuostatas (193-213), Lietuvos mokslo ir studijų vizijos „Mokslioji Lietuva 2030“
nuostatas, įgyvendina Lietuvos pažangos programoje „Lietuva 2030“ numatytą vieną iš svarbiausių
visuomenės ugdymo krypčių (5.6. Veikli visuomenė: savarankiška, sveika, savimi pasitikinti,
kūrybinga ir iniciatyvi).
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
Strateginio tikslo (kodas 01) efekto vertinimo kriterijai yra:
1. Lietuvos profesionalaus meno atsinaujinimą ir augimą užtikrinantis absolventų, baigusių
pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijas, santykis, lyginant su atitinkamais metais įstojusiais
(kodas E-01-01).
2. Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir kultūros
erdvėse skaičius, tenkantis vienam pripažintam menininkui (etatui) (kodas E-01-02).
3. Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo tyrėjo/mokslo
darbuotojo etatui (kodas E-01-03).
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3 grafikas. Efekto vertinimo kriterijaus – Lietuvos profesionalaus meno atsinaujinimą ir augimą užtikrinantis
absolventų, baigusių pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijas, santykis, lyginant su atitinkamais metais
įstojusiais (kodas E-01-01) – pasiektos ir planuojamos pasiekti reikšmės (Strateginio planavimo metodikos 3
grafikas)

4 grafikas. Efekto vertinimo kriterijaus – Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo prestižinėse ir plačiai
žinomose meno ir kultūros erdvėse skaičius, tenkantis vienam pripažintam menininkui (etatui) (kodas E-01-02) –
pasiektos ir planuojamos pasiekti reikšmės (Strateginio planavimo metodikos 3 grafikas)

5 grafikas. Efekto vertinimo kriterijaus – Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkantis vienam
dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui (kodas E-01-03) – pasiektos ir planuojamos pasiekti reikšmės
(Strateginio planavimo metodikos 3 grafikas)
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
1 programa. Studentų rėmimas (programos kodas 01-002)
Studentų rėmimo programa yra svarbi siekiant LMTA strateginio tikslo.
Programos įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymas, LMTA statutas, LMTA studentų rėmimo tvarkos aprašas, Įmokų už studijas
LMTA mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka, LMTA studentų bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklės, LMTA mokesčio už gyvenimą studentų bendrabutyje sumažinimo tvarka, LMTA
stipendijų nuostatai.
Programos įgyvendinami prioritetai: Septynioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos visiems prieinamo kokybiško švietimo nuostatos (127), visuomenės ir
valstybės poreikiais grindžiamo švietimo finansavimo nuostatos (128), LRV plano II prioriteto
„Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.1 kryptis „Darnios
ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią
pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką“.
Programos vertinimas: Programa skirta motyvuoti studentus siekti kuo geresnių studijų
rezultatų, aktyviai dalyvauti meninėje ir mokslinėje studentų veikloje Lietuvoje ir užsienyje,
užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas, didinti meno studijų prieinamumą. Valstybės
finansuojamiems pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams skiriamos šios stipendijos:
skatinamoji stipendija, skatinamoji LMTA Senato stipendija, skatinamoji vardinė stipendija,
skatinamoji vienkartinė stipendija. Tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams
skyrimo tvarką ir dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Doktoranto stipendija skiriama
valstybės finansuojamiems trečiosios studijų pakopos studentams. Programos vykdymo
vertinimas atliekamas kasmet teikiant Akademijos biudžeto įvykdymo ataskaitą ir metinę LMTA
veiklos ataskaitą
Programos vykdymo laikas: Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai: Muzikos fakulteto administracija, Teatro ir kino fakulteto
administracija, Klaipėdos fakulteto administracija, Tarptautinių ryšių skyrius, LMTA studentų
atstovybė, Studijų informacijos ir duomenų skyrius.
Programos koordinatorius: LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė, tel. (85) 212 8988
Kita informacija: Akademijos teikiamas finansinis rėmimas apima: studijų kainos
mažinimą savo lėšomis studijuojantiems studentams; bendrabučio mokesčio mažinimą;
skatinamąsias stipendijas; studentų kultūrinės, meninės, mokslinės, sportinės ir visuomeninės
veiklos rėmimą; LMTA studentų atstovybės ir kitų studentų organizacijų veiklos rėmimą. Šios
programos vykdymui LMTA gauna papildomų lėšų iš šių fondų: Sauliaus Karoso, Carol Martin
Gruodis atminimo, Vytauto Landsbergio, LIONS klubo ir kt.
Programos tikslas – didinti studentų motyvaciją siekti gerų studijų rezultatų ir užtikrinti
finansinę paramą studijoms, meno ir mokslo veiklai vykdyti.
Pagrindinis programos uždavinys siekiant šio tikslo – skatinti pirmosios, antrosios ir
trečiosios studijų pakopų studentus siekti gerų studijų rezultatų.
Šiam uždaviniui įgyvendinti planuojama priemonė – užtikrinti stipendijų mokėjimą gerai
besimokantiems pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams.
Programos tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
1. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų, gavusių stipendijas iš valstybės
biudžeto, procentas nuo pirmosios ir antrosios studijų pakopų valstybės finansuojamų studentų
skaičiaus.
2. Trečiosios studijų pakopos studentų, gavusių stipendijas iš valstybės biudžeto,
procentas nuo trečiosios studijų pakopos valstybės finansuojamų studentų skaičiaus.
Programos uždavinio produkto vertinimo kriterijai:
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1. Skatinamųjų stipendijų, išmokamų pirmosios ir antrosios pakopos studentams iš
valstybės biudžeto lėšų, vidutinis skaičius.
2. Stipendijų, išmokamų mokslo ir meno doktorantams iš valstybės biudžeto lėšų,
vidutinis skaičius.
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2 lentelė. 2020-2022 metų Studentų rėmimo programos (kodas 01-002) tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. Eurų) (Strateginio planavimo metodikos 2 lentelė)
Patvirtinti 2019-ųjų metų
Numatomi 2021-ųjų metų
Numatomi 2022-ųjų metų
2020-ųjų metų asignavimai
Vyriausybės
asignavimai
asignavimai
asignavimai
Tarpinstitucini
programos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
o veiklos
įgyvendinimo
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
turtui
turtui
turtui
turtui
iš viso
iš viso
iš viso
iš viso
plano kodas plano elemento
darbo
darbo
darbo
darbo
iš viso
įsigyti
iš viso
įsigyti
iš viso
įsigyti
iš viso
įsigyti
kodas
užmoke
užmoke
užmoke
užmoke
sčiui
sčiui
sčiui
sčiui
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

1

2

01-002-01

Tikslas: Didinti studentų motyvaciją
siekti gerų studijų rezultatų ir
užtikrinti finansinę paramą studijoms,
meno ir tiriamajai veiklai vykdyti

379

379

400

400

400

400

400

400

01-002-01-01

Uždavinys: Skatinti pirmosios,
antrosios ir trečiosios studijų pakopų
studentus siekti gerų studijų rezultatų

379

379

400

400

400

400

400

400

379

379

400

400

400

400

400

400

379

379

400

400

400

400

400

400

379

379

400

400

400

400

400

400

Priemonė: Užtikrinti stipendijų
mokėjimą gerai besimokantiem
01-002-01-01-01
pirmosios, antrosios ir trečiosios
studijų pakopų studentams
1. Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas.
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
Iš viso Studentų rėmimo
programai (kodas 01-002)
finansuoti (1+2)
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3 lentelė. Studentų rėmimo programos (kodas 01-002) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (Strateginio planavimo metodikos 3 lentelė)

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2019-ųjų
metų

2020-ųjų
metų

2021-ųjų
metų

2022-ųjų
metų

1

2

3

4

5

6

Tikslas: Didinti studentų motyvaciją siekti gerų studijų rezultatų ir užtikrinti finansinę paramą
studijoms, meno ir tiriamajai veiklai vykdyti
R-01-002-01-01

Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų, gavusių stipendijas iš valstybės biudžeto,
procentas nuo pirmosios ir antrosios studijų pakopų valstybės finansuojamų studentų skaičiaus

10

10

10

10

R-01-002-01-02

Trečiosios studijų pakopos studentų, gavusių stipendijas iš valstybės biudžeto, procentas nuo
trečiosios studijų pakopos valstybės finansuojamų studentų skaičiaus

90

90

90

90

Tikslo uždavinys: Skatinti pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentus siekti gerų
studijų rezultatų
P-01-002-01-01-01

Skatinamųjų stipendijų, išmokamų pirmosios ir antrosios pakopos studentams iš valstybės
biudžeto lėšų, vidutinis skaičius

112

90

90

90

P-01-002-01-02-02

Stipendijų, išmokamų mokslo ir meno doktorantams iš valstybės biudžeto lėšų, vidutinis skaičius

34

30

30

30
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2 programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas (programos kodas 01-010)
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo programa yra svarbi siekiant LMTA
strateginio tikslo.
Programos įgyvendinami prioritetai ir planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto „Švietimo, kultūros ir mokslo
paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.1 kryptis „Darnios ir kūrybingos asmenybės
ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir
veiksmingą darbo rinką“, 2.2 kryptis „Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo
didinimas“, 2.3 kryptis „Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir
finansavimo sistemų pertvarka“, 2.5 kryptis „Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir
inovacijų sistemos darnos užtikrinimas“; Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos studijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąveikos darniai šalies raidai nuostatos (143);
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija; mokslo ir studijų vizijos „Mokslioji Lietuva
2030“ nuostatos; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1051
„Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo“, Lietuvos kultūros
politikos kaitos gairės; Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, LMTA statutas.
Programos vertinimas: Programa skirta parengti numatytą skaičių aukščiausios
kvalifikacijos muzikos, teatro, kino ir šokio meno, taip pat menotyros, meno vadybos, meno
pedagogikos ir muzikos terapijos specialistų, kurie sugebėtų puoselėti, vystyti ir skleisti
Lietuvoje ir užsienyje nacionalinės kultūros tradicijas, pasaulio meno vertybes, reprezentuoti
Lietuvą ir garsinti jos vardą pasaulyje, kurti ir tobulinti tęstinio mokymo(si) muzikos, teatro,
kino ir šokio srityse sistemą, tobulinti meno studijų administravimą, plėtoti studijoms ir šalies
kultūrai aktualią mokslinę ir meninę veiklą, skatinti akademinės ir ūkinės veiklos plėtojimą
lėšomis, gautomis už suteiktas paslaugas. Nuolat vykdomas periodiškas vidinis ir išorinis
Programos vertinimas:
1) LMTA taryba kasmet tvirtina rektoriaus pateiktą Akademijos metinę veiklos
ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
2) LMTA taryba kasmet svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą Akademijos biudžetą
ir tvirtina šio biudžeto įvykdymo ataskaitą;
3) Pagal vykdomų studijų vertinimo ir akreditavimo planą, kurį sudaro ir su LMTA
derina Studijų kokybės vertinimo centras, rengiamos vykdomų studijų savianalizių suvestinės;
4) Periodiškai vyksta išorinis institucinis LMTA realiųjų išteklių ir veiklos
vertinimas ir akreditavimas.
Programos vykdymo laikas: Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojai: Programą vykdo visi Akademijos struktūriniai studijų, meno,
mokslo ir administracijos padaliniai.
Programos koordinatoriai:
LMTA meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė (8-5) 261 8140,
LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė, tel. (8-5) 212 8988,
LMTA mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė, tel. (8-5) 261 8492
Kita informacija: Programa orientuojama į šalies, Europos ir pasaulio aukštųjų meno
mokyklų menininkų rengimo tradicijas ir standartus. Programa remia tarptautinį
bendradarbiavimą studijų, menotyros ir meno srityse bei koreliavimą su Europos Sąjungos
programomis, orientuota į integravimąsi į Europos aukštojo mokslo erdvę.
Programos tikslas – rengti šalies meno ir mokslo tyrimų raidai būtinus aukščiausios
kvalifikacijos specialistus, vykdyti meninę ir tiriamąją veiklą.
Pirmasis programos uždavinys siekiant šio tikslo – užtikrinti studijų kokybę.
Pirmam uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės:
1) pirma priemonė – efektyviai ir racionaliai organizuoti studijų veiklą, tobulinant
studijų kokybę;
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2) antra priemonė – tvarkyti valstybės informacinius išteklius2.
Antrasis programos uždavinys – plėtoti meninę ir tiriamąją veiklą.
Antram uždaviniui įgyvendinti planuojama priemonė – vykdyti meno veiklą ir meno
tyrimus, glaudinant jų sąveiką su studijomis.
Programos tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
1. Absolventų, baigusių pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų bei profesines
valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijas, skaičius.
2. Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų (pripažintų menininkų ir dėstytojų, turinčių
mokslo laipsnį) procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais).
Programos pirmojo uždavinio produkto vertinimo kriterijai:
1. Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų (savo lėšomis studijuojančių) studentų
skaičius pirmosios ir antrosios pakopų bei profesinėse studijose.
2. Studentų skaičius trečiosios pakopos studijose.
3. Studentų, išvykstančių pagal tarptautines judumo programas, skaičius.
4. Dėstytojų, išvykstančių pagal tarptautines judumo programas, skaičius.
5. Akredituotų ir įregistruotų studijų programų skaičius.
Programos antrojo uždavinio produkto vertinimo kriterijai:
1. Dėstytojų, pripažintų menininkų, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais).
2. Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais).
3. Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo
tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui.
4. Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir
kultūros erdvėse skaičius, tenkantis vienam pripažintam menininkui (etatui).
5. LMTA įgyvendintų kultūros ir meno renginių skaičius.
6. LMTA įgyvendintų mokslo ir mokslo plėtros projektų skaičius.

Vadovaujantis patvirtintais Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir veiklos tęstinumo laikinosios
tvarkos aprašu ir Valstybės informacinėms sistemoms ir registrams tvarkyti reikalingų valstybės debesijos paslaugų
teikėjų teikiamų debesijos paslaugų nustatymo principų ir sąlygų aprašu, Bendrųjų veiklos ir organizacinių reikalavimų
valstybės debesijos paslaugų teikėjams aprašu (2018 m. gruodžio 31 d.)
2
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4 lentelė. 2020-2022 metų Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo programos (kodas 01-010) tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) (Strateginio planavimo
metodikos 2 lentelė)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

1

2
Tikslas: Rengti šalies meno ir
mokslo tyrimų raidai būtinus
01-010-01
aukščiausios kvalifikacijos
specialistus, vykdyti kūrybinę ir
tiriamąją veiklą
Uždavinys: Užtikrinti studijų
01-010-01-01
kokybę
Priemonė: Efektyviai ir racionaliai
01-010-01-01-01 organizuoti studijų veiklą, tobulinant
studijų kokybę
Priemonė: Tvarkyti valstybės
01-010-01-01-02
informacinius išteklius
Uždavinys: Plėtoti kūrybinę ir
01-010-01-02
tiriamąją veiklą
Priemonė: Vykdyti meno veiklą ir
01-010-01-02-01 meno tyrimus, glaudinant jų sąveiką
su studijomis
1. Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas.
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

Patvirtinti 2019-ųjų metų
Numatomi 2021-ųjų metų
Numatomi 2022-ųjų metų
2020-ųjų metų asignavimai
Vyriausybės
asignavimai
asignavimai
asignavimai
Tarpinstitucini
programos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
o veiklos
įgyvendinimo
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
turtui
turtui
turtui
turtui
iš viso
iš viso
iš viso
iš viso
plano kodas plano elemento
darbo
darbo
darbo
darbo
iš viso
įsigyti
iš viso
įsigyti
iš viso
įsigyti
iš viso
įsigyti
kodas
užmoke
užmoke
užmoke
užmoke
sčiui
sčiui
sčiui
sčiui
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6616

6616

5151

7508

7508

5984

7508

7508

5984

7561

7508

5984

53

5685

5685

4291

6542

6542

5063

6542

6542

5063

6595

6542

5063

53

5565

5565

4258

6435

6435

5024

6435

6435

5024

6488

6435

5024

53

120

120

33

107

107

39

107

107

39

107

107

39

931

931

860

966

966

921

966

966

921

966

966

921

931

931

860

966

966

921

966

966

921

966

966

921

6616

6616

5151

7508

7508

5984

7508

7508

5984

7561

7508

5984

53

6616

5151

7508

7508

5984

7508

7508

5984

7561

7508

5984

53

1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
Iš viso Aukščiausios
kvalifikacijos specialistų rengimo
6616
programai (kodas 01-010)
finansuoti (1+2)
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5 lentelė. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo programos (kodas 01-010) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (Strateginio planavimo metodikos 3 lentelė)

Vertinimo kriterijaus kodas
1

R-01-010-01-01
R-01-010-01-02

P-01-010-01-01-01
P-01-010-01-01-02
P-01-010-01-01-03
P-01-010-01-01-04
P-01-010-01-01-05
P-01-010-01-02-01
P-01-010-01-02-02
P-01-010-01-02-03
P-01-010-02-02-04
P-01-010-02-02-05
P-01-010-02-02-06

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
2
Tikslas: Rengti šalies meno ir mokslo tyrimų raidai būtinus aukščiausios kvalifikacijos
specialistus, vykdyti meninę ir tiriamąją veiklą
Absolventų, baigusių pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų bei profesines valstybės
finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijas, skaičius
Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų (pripažintų menininkų ir dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį),
procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais)
Tikslo 1 uždavinys: Užtikrinti studijų kokybę
Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų (savo lėšomis studijuojančių) studentų skaičius
pirmosios ir antrosios pakopų bei profesinėse studijose
Studentų skaičius trečiosios pakopos studijose
Studentų, išvykstančių pagal tarptautines judumo programas, skaičius
Dėstytojų, išvykstančių pagal tarptautines judumo programas, skaičius
Akredituotų ir įregistruotų studijų programų skaičius
Tikslo 2 uždavinys:Plėtoti meninę ir tiriamąją veiklą
Dėstytojų, pripažintų menininkų, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais)
Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais)
Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo tyrėjo/mokslo
darbuotojo etatui
Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir kultūros erdvėse
skaičius, tenkantis vienam pripažintam menininkui (etatui)
LMTA įgyvendintų kultūros ir meno renginių skaičius
LMTA įgyvendintų mokslo ir mokslo plėtros projektų skaičius

2019-ųjų
metų
3

2020-ųjų
metų
4

2021-ųjų
metų
5

2022-ųjų
metų
6

266

270

270

270

67

68

68

68

991

980

980

980

36
50
152
39

30
40
100
30

30
40
100
30

30
40
100
30

43
24

51
21

51
21

51
21

1.5

1.3

1.3

1.3

4

4

4

4

697
3

500
3

500
3

500
3
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IV SKYRIUS
(Strateginio planavimo metodikos V skyrius)
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS
6 lentelė. Informacija apie institucijos (ministro valdymo srities) žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų) (Strateginio planavimo metodikos
5 lentelė)

515,98 0,00

515,98

0,00 5984,00

515,98

0,00

Valdymo išlaidos*

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

Valdymo išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų valstybės
tarnautojai

iš viso

Valdymo išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

5984,00

Pareigybių
skaičius

2022 metai

iš jų valstybės
tarnautojai

5151,00

iš jų valstybės
tarnautojai

0,00

iš viso

469,24

Pareigybių
skaičius

2021 metai

iš viso

Lietuvos muzikso ir
teatro akademija

iš jų valstybės
tarnautojai

1.

iš viso

Eil. Institucijos ar įstaigos
Nr.
pavadinimas

2020 metai

Valdymo išlaidos*

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2019 metai

5984,00

* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų
ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede.
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V SKYRIUS
(Strateginio planavimo metodikos VI skyrius)
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
7 lentelėje nurodomi LMTA planuojami veiksmai siekiant didinti veiklos efektyvumą bendrosios
veiklos srityse: turto valdymo, informacinių technologijų valdymo, finansų valdymo ir apskaitos, personalo
valdymo, viešųjų pirkimų, teisės, dokumentų valdymo ir administravimo ir (arba) kitose bendrosios veiklos
srityse.
7 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys (Strateginio planavimo metodikos 6 lentelė)
Įgyvendinimo
Bendrosios veiklos sritis
Planuojami atlikti darbai
Laukiamas rezultatas
terminas

1. Investicinių projektų,
leisiančių pagerinti studijų
kokybę ir administracijos darbo
sąlygas.
2. LMTA studijų miestelio
statybai reikalingų lėšų
pritraukimas.
2. Informacinių
1. Informacinių sistemų
1. Padidėjusi greitaveika, tinklo
technologijų valdymas
infrastruktūros pertvarkymas,
ir duomenų saugumas.
įgyvendinant naujus kibernetinio
2. Pasiektas vaizdo stebėjimo
saugumo ir asmens duomenų saugos sistemos integralumas.
reikalavimus.
2. Informacinių sistemų
integravimas, bevielio ryšio plėtra,
kompiuterinių tinklų
modernizavimas, vaizdo stebėjimo
sistemų modernizavimas.
3. Finansų valdymas ir
1. Tobulinti biudžeto rengimo
Aiški strateginio plano
apskaita
procesą, jį siejant su strateginio
finansinių rodiklių
planavimo procesu (finansinių
apskaičiavimo metodika.
rodiklių).
4. Personalo valdymas
1. Tobulinti LMTA pedagogų
1.Sklandus pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros kvalifikacijos tobulinimo ir
stebėsenos sistemą.
karjeros stebėsenos sistemos
2. Sukurti konkurencingą, atlygio veikimas.
sistemą, priklausančią nuo
2. Motyvuojanti ir sąžininga
darbuotojų asmeninių rezultatų.
atlygio sistema.
5. Viešųjų pirkimų
Tobulinti viešųjų pirkimų procedūrų Skaidrūs ir efektyvūs viešieji
valdymas ir
efektyvumą metodinėmis
pirkimai.
administravimas
priemonėmis.
6. Teisės valdymas ir
1. Tobulinti intelektinės nuosavybės 1. Užtikrinti LMTA
administravimas
objektų valdymo reglamento
priklausančios intelektinės
nuostatus.
nuosavybės objektų teisių
2. Tobulinti bendrojo asmens
apsaugą.
duomenų apsaugos sistemos
2. Užtikrinti bendrojo asmens
įgyvendinimą.
duomenų apsaugos sistemos
sklandu veikimą.
7. Dokumentų valdymas ir 1. LMTA dokumentų valdymo
1. Optimizuotas, laiką taupantis
administravimas
sistemos tobulinimas, integruojant dokumentų rengimo, derinimo,
elektroninių dokumentų valdymą
vykdymo procesas.
2. Elektroninio parašo naudojimo
2. Aukštas LMTA darbuotojų
kompetencijos ugdymas
informacinis raštingumas.
3. Komandiruočių valdymo modulio 3. Optimizuotas LMTA
įdiegimas LMTA dokumentų
darbuotojų komandiruočių
valdymo sistemoje
proceso valdymas, nenaudojant
popieriaus.
1. Turto valdymas

1. Akademijos infrastruktūros
plėtra, gerinant studijų kokybę ir
administracijos darbo sąlygas.
2. Nuosavybės teise priklausančių
objektų (nekilnojamo turto)
pardavimo procesų vykdymas.

iki 2022 m.
gruodžio mėn.

iki 2022 m.
gruodžio mėn.

iki 2022 m.
gruodžio mėn.

iki 2022 m.
gruodžio mėn.

iki 2022 m.
gruodžio mėn.
iki 2022 m.
gruodžio mėn.

iki 2022 m.
gruodžio mėn.
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VI SKYRIUS
(Strateginio planavimo metodikos VIII skyrius)
VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI 50
PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME,
PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Eil.
Nr.

8 lentelė. LMTA planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai (Strateginio planavimo metodikos 8 lentelė)
Planuojamos rodiklių
Viešosios
reikšmės
Strateginis tikslas arba
Rodiklio pavadinimas, mato
įstaigos
programos tikslas
vnt.
2020
2021
2022
pavadinimas
metais
metais
metais

1.

LMTA
2.

3.

Lietuvos profesionalaus
meno atsinaujinimą ir
augimą užtikrinantis
absolventų, baigusių
pirmosios, antrosios ir
Strateginis tikslas: rengti
trečiosios pakopos
aukščiausios
studijas, santykis,
kvalifikacijos,
lyginant su atitinkamais
kūrybiškus,
metais įstojusiais
konkurencingus ir atvirus
Meno kūrinių atlikimo
pasauliui meno
ir/ar paskelbimo
profesionalus, plečiant
prestižinėse ir plačiai
kūrybos ir tyrimų aprėptį,
žinomose meno ir
didinant poveikį valstybės
kultūros erdvėse
bei kultūros raidai,
skaičius, tenkantis
suteikiant mokymosi visą
vienam pripažintam
gyvenimą galimybes,
menininkui (etatui)
užtikrinant veiklos
Mokslinių tyrimų
efektyvumą ir kokybę
rezultatų paskelbimų
skaičius, tenkantis
vienam dėstytojo
tyrėjo/mokslo
darbuotojo etatui

0,7

0,7

0,7

4

4

4

1,3

1,3

1,3
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2020-2022 metų LMTA strateginio veiklos plano
1 priedas
(Strateginio planavimo metodikos 7 priedas)
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę
Vertinimo kriterijus: Lietuvos profesionalaus meno atsinaujinimą ir
augimą užtikrinantis absolventų, baigusių pirmosios, antrosios ir
trečiosios pakopos studijas, santykis, lyginant su atitinkamais metais
įstojusiais.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

E-01-01

Santykis:
 tarp pirmosios studijų pakopos (bakalauro) absolventų
skaičiaus ir į tas studijas priimtų studentų skaičiaus;
 tarp antrosios studijų pakopos (magistrantūros) absolventų
skaičiaus ir į tas studijas priimtų studentų skaičiaus;
 tarp trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) absolventų
skaičiaus ir į tas studijas priimtų studentų skaičiaus.
Ne
Šis vertinimo kriterijus parodo Akademijos pajėgumą rengti
aukščiausios kvalifikacijos meno profesionalus, gebėjimą
efektyviai panaudoti valstybės lėšas ir motyvuoti studentus
sėkmingai baigti studijas.
Pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopos absolventų
skaičiaus santykis su atitinkamais metais į I, II ir III pakopos
studijas priimtų studentų skaičiumi.
Institucijos duomenys
Studijų informacijos ir duomenų skyrius, Doktorantūros skyrius
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus (spalio 1 d.)
LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė,
el. p. vida.umbrasiene@lmta.l ; tel. (8-5) 212 8988
Metų bėgyje studentų skaičius gali nežymiai kisti dėl studijų
pertraukimo, studentų pašalinimo ar studijų nutraukimo dėl įvairių
priežasčių.
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EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Vertinimo kriterijus: Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo
prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir kultūros erdvėse skaičius,
tenkantis vienam pripažintam menininkui (etatui).

909001595
01

1.

Apibrėžimas

E-01-02

Vieno pripažinto menininko prestižinėse ir plačiai žinomose meno
ir kultūros erdvėse atliktų ir/ar paskelbtų meno kūrinių skaičius per
metus. („Pripažintas menininkas – kūrėjas arba meno kūrinių atlikėjas,
kurio kūrybinę veiklą apibūdina menui ir kultūrai ypač reikšmingi
kūriniai, įgyvendinti Lietuvoje arba (ir) užsienyje, pelnę platų visuomenės
ir meno specialistų pripažinimą, įvertinti prestižinėmis tarptautinėmis
arba nacionalinėmis premijomis bei kitokiais aukštais apdovanojimais,
arba (ir) kuris yra išugdęs pasižymėjusių menininkų ir atitinka aukštosios
mokyklos, kurioje jis siekia eiti arba eina pareigas, nustatytus
reikalavimus.“, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 1
skyrius, 4 straipsnis).

3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

2.

9.

Ne
Šis vertinimo kriterijus parodo Akademijos dėstytojų – pripažintų
menininkų – kvalifikaciją, kurios dėka užtikrinama profesionalaus
meno studijų kokybė, glaudi meno veiklos ir studijų sąveika.
Prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir kultūros erdvėse atliktų
ir/ar paskelbtų meno kūrinių skaičiaus santykis su dėstytojų –
pripažintų menininkų – skaičiumi.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus (kovo 31 d.)
LMTA meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė,
el. p. ramune.marcinkeviciute@lmta.lt , tel. (8-5) 261 8140
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EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant kūrybos
ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Vertinimo kriterijus: Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius,
tenkantis vienam dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

E-01-03

Vienam dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui tenkantis
mokslinių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje, mokslinėse
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje perskaitytų pranešimų
skaičius.
Ne
Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkantis vienam
dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui rodo dėstytojų, turinčių
mokslo laipsnį, kvalifikaciją, mokslo ir meno tyrimų
produktyvumą.
Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičiaus santykis su bendru
dėstytojų tyrėjų/mokslo darbuotojų etatų skaičiumi.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
LMTA mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė,
el. p. judita.zukiene@lmta.lt ; tel. (8-5) 261 8492
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REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Studentų rėmimas
Programos tikslas: Didinti studentų motyvaciją siekti gerų studijų
rezultatų ir užtikrinti finansinę paramą studijoms, meno ir tiriamajai
veiklai vykdyti.
Vertinimo kriterijus: Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų,
gavusių stipendijas iš valstybės biudžeto, procentas nuo pirmosios ir
antrosios studijų pakopų valstybės finansuojamų studentų skaičiaus.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo

9.

Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

01-002
01-002-01

R-01-002-01-01

Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų, gavusių stipendijas
iš valstybės biudžeto, procentas nuo pirmosios ir antrosios studijų
pakopų valstybės finansuojamų studentų skaičiaus.
Ne
Šis vertinimo kriterijus parodo, kokia pirmosios ir antrosios studijų
pakopų valstybės finansuojamų studentų dalis gauna finansinę
paramą studijoms, meno ir tiriamajai veiklai vykdyti iš valstybės
biudžeto.
1) Pirmosios studijų pakopos studentų, gaunančių stipendijas iš
valstybės biudžeto, skaičiaus (spalio 1 d. duomenimis) ir valstybės
finansuojamų pirmosios studijų pakopos studentų skaičiaus
santykis, padaugintas iš 100.
2) Antrosios studijų pakopos studentų, gaunančių stipendijas iš
valstybės biudžeto, skaičiaus (spalio 1 d. duomenimis) ir valstybės
finansuojamų antrosios studijų pakopos studentų skaičiaus santykis,
padaugintas iš 100.
3) Rezultatai, gauti atliekant 1) ir 2) punktuose aprašytus
aritmetinius veiksmus, sudedami ir padalijami iš 2.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Esta Rūta
Urbonavičienė,
el. p. esta.urbonaviciene@lmta.lt, tel. (8-5) 261 6086
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REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę
Programa: Studentų rėmimas
Programos tikslas: Didinti studentų motyvaciją siekti gerų studijų
rezultatų ir užtikrinti finansinę paramą studijoms, meno ir tiriamajai
veiklai vykdyti
Vertinimo kriterijus: Trečiosios studijų pakopos studentų, gavusių
stipendijas iš valstybės biudžeto, procentas nuo trečiosios studijų
pakopos valstybės finansuojamų studentų skaičiaus

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01-002
01-002-01

R-01-002-01-02

Trečiosios studijų pakopos studentų, gavusių stipendijas iš
valstybės biudžeto, procentas nuo trečiosios studijų pakopos
valstybės finansuojamų studentų skaičiaus
Ne
Šis vertinimo kriterijus parodo, kokia trečiosios studijų pakopos
valstybės finansuojamų studentų dalis gauna finansinę paramą
studijoms, meno ir tiriamajai veiklai vykdyti.
Trečiosios studijų pakopos studentų, gaunančių stipendijas iš
valstybės biudžeto, skaičiaus (spalio 1 d. duomenimis) ir valstybės
finansuojamų trečiosios studijų pakopos studentų skaičiaus
santykis, padaugintas iš 100.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Doktorantūros skyriaus vedėja Daiva Buivydienė,
el. p. doktorantura@lmta.lt, tel. (8-5) 261 7682
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REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti šalies meno ir mokslo tyrimų raidai būtinus
aukščiausios kvalifikacijos specialistus, vykdyti kūrybinę ir tiriamąją
veiklą.
Vertinimo kriterijus: Absolventų, baigusių pirmosios, antrosios ir
trečiosios studijų pakopų bei profesines valstybės finansuojamas ir
valstybės nefinansuojamas studijas, skaičius.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01-010
01-010-01

R-01-010-01-01

Absolventų, baigusių pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų
pakopų bei laipsnio nesuteikiančias valstybės finansuojamas ir
valstybės nefinansuojamas studijas, skaičius.
Ne
Kriterijus parodo Akademijos vykdomų studijų programų
efektyvumą.
Kriterijus apskaičiuojamas sudedant vertinamaisiais metais visas
studijų pakopas ir profesines studijas baigusius absolventus.
Institucijos duomenys, Studentų registras
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė,
el. p. vida.umbrasiene@lmta.l ; tel. (8-5) 212 8988
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REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti šalies meno ir mokslo tyrimų raidai būtinus
aukščiausios kvalifikacijos specialistus, vykdyti kūrybinę ir tiriamąją
veiklą.
Vertinimo kriterijus: Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų (pripažintų
menininkų ir dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį) procentas nuo bendro
dėstytojų skaičiaus (etatais).

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01-010
01-010-01

R-01-010-01-02

Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų (pripažintų menininkų ir
dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį), procentas nuo bendro dėstytojų
skaičiaus (etatais).
Ne
Kriterijus parodo pedagoginio personalo aukštą profesinę
kompetenciją.
Dėstytojų – pripažintų menininkų ir/ar turinčių mokslo laipsnį –
skaičiaus ir bendro dėstytojų skaičiaus santykis, padaugintas iš 100.
Institucijos duomenys, Pedagogų registras
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Personalo skyriaus vedėja Janina Labutienė,
El. p. personalas@lmta.lt, tel. (8-5) 261 7839
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Studentų rėmimas
Programos uždavinys: Skatinti pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų
pakopų studentus siekti gerų studijų rezultatų.
Vertinimo kriterijus: Skatinamųjų stipendijų, išmokamų pirmosios ir
antrosios pakopos studentams iš valstybės biudžeto lėšų, vidutinis
skaičius.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo

9.

Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

01-002
01-002-01-01
P-01-002-01-01-01

Skatinamųjų stipendijų, išmokamų pirmosios ir antrosios pakopos
studentams iš valstybės biudžeto lėšų, vidutinis skaičius.
Ne
Kriterijus parodo pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų
pasiektus gerus studijų rezultatus ir tų studentų rėmimą.
Studijų informacijos ir duomenų centras kiekvieną mėnesį pateikia
studentų kontingentą, pagal jį finansų planuotojas paskirsto
fakultetams lėšas, skirtas valstybės finansuojamų studentų
skatinamosioms stipendijoms. Fakultetai, atsižvelgdami į studentų
kontingentą ir gautas lėšas stipendijoms, perskirsto skatinamąsias
stipendijas konkretiems valstybės finansuojamiems studentams
kiekvieną mėnesį.
Skatinamųjų stipendijų, išmokamų pirmosios ir antrosios pakopos
studentams iš valstybės biudžeto lėšų, vidutinis skaičius
apskaičiuojamas sudėjus rudens ir pavasario semestrais kiekvieną
mėnesį mokėtų stipendijų skaičių padalinus iš 12.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Esta Rūta
Urbonavičienė,
el. p. esta.urbonaviciene@lmta.lt, tel. (8-5) 261 6086,
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus finansų planuotoja
Svetlana Liubeckienė,
el. p. svetlana.liubeckiene@lmta.lt, tel. (8-5) 262 8540.
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Studentų rėmimas
Programos uždavinys: Skatinti pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų
pakopų studentus siekti gerų studijų rezultatų.
Vertinimo kriterijus: Stipendijų, išmokamų mokslo ir meno
doktorantams iš valstybės biudžeto lėšų, vidutinis skaičius.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo

9.

Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

01-002
01-002-01-01
P-01-002-01-02-02

Stipendijų, išmokamų mokslo ir meno doktorantams iš valstybės
biudžeto lėšų, vidutinis skaičius.
Ne
Kriterijus parodo, kiek ataskaitiniu laikotarpiu LMTA doktorantų
studijavo trečiosios pakopos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamose studijose.
Stipendijų, išmokamų trečiosios pakopos studentams iš valstybės
biudžeto lėšų, vidutinis skaičius apskaičiuojamas sudėjus rudens ir
pavasario semestrais kiekvieną mėnesį mokėtų stipendijų skaičių
padalinus iš 12.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Doktorantūros skyriaus vedėja Daiva Buivydienė,
el. p. doktorantura@lmta.lt, tel. (8-5) 261 7682,
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus finansų planuotoja
Svetlana Liubeckienė,
el. p. svetlana.liubeckiene@lmta.lt, tel. (8-5) 262 8540..
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Užtikrinti studijų kokybę.
Vertinimo kriterijus: Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų (savo
lėšomis studijuojančių) studentų skaičius pirmosios ir antrosios pakopų
bei profesinėse (laipsnio nesuteikiančiose) studijose.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo

9.

Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

01-010
01-010-01-01
P-01-010-01-01-01

Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų (savo lėšomis
studijuojančių) studentų skaičius pirmosios ir antrosios pakopų bei
profesinėse (laipsnio nesuteikiančiose) studijose.
Ne
Kriterijus parodo Akademijos gebėjimą rengti pirmosios ir
antrosios pakopų bei profesinėse (laipsnio nesuteikiančiose)
muzikos, teatro, šokio, kino, menotyros, pedagogikos, medicinos ir
sveikatos studijų krypčių specialistus (bakalaurus, magistrus,
pedagogus).
Kriterijus apskaičiuojamas sudedant pirmosios, antrosios pakopų ir
profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų visų kursų studentus,
gaunančius valstybės finansavimą ir studijuojančius savo lėšomis.
Institucijos duomenys, Studentų registras
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Esta Rūta
Urbonavičienė,
el. p. esta.urbonaviciene@lmta.lt, tel. (8-5) 261 6086
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Užtikrinti studijų kokybę.
Vertinimo kriterijus: Studentų skaičius trečiosios pakopos Valstybės ir
Europos Sąjungos finansuojamose studijose.

909001595
01

3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

1.
2.

9.

01-010
01-010-01-01
P-01-010-01-01-02

Studentų skaičius trečiosios pakopos studijose.
Ne
Kriterijus parodo Akademijos gebėjimą rengti meno ir mokslo
doktorantus.
Kriterijus apskaičiuojamas sudedant trečiosios pakopos visų kursų
studentus.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Doktorantūros skyriaus vedėja Daiva Buivydienė,
el. p. doktorantura@lmta.lt, tel. (8-5) 261 7682
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Užtikrinti studijų kokybę.
Vertinimo kriterijus: Studentų, išvykstančių pagal tarptautines judumo
programas, skaičius.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas

7.

Skaičiavimo reguliarumas

8.

Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01-010
01-010-01-01
P-01-010-01-01-03

Studentų, išvykstančių pagal tarptautinio judumo programas,
skaičius.
Ne
Kriterijus parodo Akademijos tarptautiškumą, rengiamų specialistų
tarptautinės studijų patirties mastą.
Skaičiuojami studentai, išvykę studijoms ir praktikai pagal judumo
programas (ne trumpesnei nei vieno mėnesio trukmės veiklai) per
ataskaitinius studijų metus.
Institucijos duomenys
Erasmus programos (judumo) auditą 2016 m. gruodžio mėn. atliko
Švietimo mainų paramos fondas. Esminių pastabų nebuvo.
Iki einamųjų metų lapkričio 30 d. už paskutinius praėjusius studijų
metus. Tarpinė ataskaita, apimanti einamųjų studijų metų rudens
semestrą, pateikiama iki sausio pabaigos.
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Rima Rimšaitė,
El. p. rima.rimsaite@lmta.lt, tel. (8-5) 212 4967
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Užtikrinti studijų kokybę.
Vertinimo kriterijus: Dėstytojų, išvykstančių pagal tarptautinio judumo
programas, skaičius.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas

8.

Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01-010
01-010-01-01
P-01-010-01-01-04

Dėstytojų, išvykstančių pagal tarptautinio judumo programas,
skaičius
Ne
Kriterijus parodo Akademijos tarptautiškumą, pedagoginio
personalo tarptautinės patirties mastą
Kriterijus apskaičiuojamas sudedant visus dėstytojus, išvykusius
pagal tarptautinio judumo programas per ataskaitinius studijų
metus.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Iki einamųjų metų lapkričio 30 d. už paskutinius praėjusius studijų
metus. Tarpinė ataskaita, apimanti einamųjų studijų metų rudens
semestrą, pateikiama iki sausio pabaigos.
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Rima Rimšaitė,
El. p. rima.rimsaite@lmta.lt, tel. (8-5) 212 4967
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Užtikrinti studijų kokybę.
Vertinimo kriterijus: Akredituotų ir įregistruotų studijų programų
skaičius

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo

9.

Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

01-010
01-010-01-01
P-01-010-01-01-05

Akredituotos studijų programos – tai jungtinės ir nejungtinės
pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų, profesinių
(laipsnio nesuteikiančių) studijų programos, kurios yra teigiamai
įvertintos, akredituotos ir įregistruotos Studijų ir mokymo
programų registre.
Ne
Kriterijus parodo Akademijos teigiamai įvertintų, akredituotų ir
įregistruotų studijų programų apimtį.
Kriterijus apskaičiuojamas sudedant visas jungtines ir nejungtines
pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų, profesinių
(laipsnio nesuteikiančių) studijų programas, kurios yra teigiamai
įvertintos, akredituotos ir įregistruotos Studijų ir mokymo
programų registre.
Institucijos duomenys, Studijų ir mokymo programų registras
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Kokybės vadybos skyriaus vedėja Aurelija Rudaitienė,
El. p. aurelija.rudaitiene@lmta.lt ; 8 611 89810
Doktorantūros skyriaus vedėja Daiva Buivydienė,
el. p. doktorantura@lmta.lt, tel. (8-5) 261 7682
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Plėtoti kūrybinę ir tiriamąją veiklą.
Vertinimo kriterijus: Dėstytojų, pripažintų menininkų, procentas nuo
bendro dėstytojų skaičiaus (etatais).

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01-010
01-010-01-02
P-01-010-01-02-01

Dėstytojų, pripažintų menininkų, procentas nuo bendro dėstytojų
skaičiaus (etatais).
Ne
Kriterijus parodo pedagoginio personalo menines, kūrybines
kompetencijas.
Dėstytojų – pripažintų menininkų – skaičiaus ir bendro dėstytojų
skaičiaus santykis, padaugintas iš 100.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Personalo skyriaus vedėja Janina Labutienė,
El. p. personalas@lmta.lt, tel. (8-5) 261 7839
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Plėtoti kūrybinę ir tiriamąją veiklą.
Vertinimo kriterijus: Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, procentas nuo
bendro dėstytojų skaičiaus (etatais).

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01-010
01-010-01-02
P-01-010-01-02-02

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, procentas nuo bendro dėstytojų
skaičiaus (etatais).
Ne
Kriterijus parodo pedagoginio personalo mokslines, tiriamosios
veiklos kompetencijas.
Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, skaičiaus ir bendro dėstytojų
skaičiaus santykis, padaugintas iš 100.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Personalo skyriaus vedėja Janina Labutienė,
El. p. personalas@lmta.lt, tel. (8-5) 261 7839
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Plėtoti kūrybinę ir tiriamąją veiklą.
Vertinimo kriterijus: Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius,
tenkantis vienam dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui.

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01-010
01-010-01-02
P-01-010-01-02-03

Vienam dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui tenkantis
mokslinių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje, mokslinėse
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje perskaitytų pranešimų
skaičius.
Ne
Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkantis vienam
dėstytojo tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui rodo dėstytojų, turinčių
mokslo laipsnį, kvalifikaciją, mokslo ir meno tyrimų
produktyvumą, mokslinį potencialą.
Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičiaus santykis su bendru
dėstytojų tyrėjų/mokslo darbuotojų etatų skaičiumi.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
LMTA mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė,
el. p. judita.zukiene@lmta.lt ; tel. (8-5) 261 8492
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Plėtoti kūrybinę ir tiriamąją veiklą.
Vertinimo kriterijus: Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo
prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir kultūros erdvėse skaičius,
tenkantis vienam pripažintam menininkui (etatui).

909001595
01

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo

9.

Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

01-010
01-010-01-02
P-01-010-02-02-04

Vieno pripažinto menininko prestižinėse ir plačiai žinomose meno
ir kultūros erdvėse atliktų ir/ar paskelbtų meno kūrinių skaičius per
metus.
Ne
Šis vertinimo kriterijus parodo Akademijos dėstytojų – pripažintų
menininkų – kvalifikaciją, kurios dėka užtikrinama profesionalaus
meno studijų kokybė, glaudi meno veiklos ir studijų sąveika.
Prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir kultūros erdvėse atliktų
ir/ar paskelbtų meno kūrinių skaičiaus santykis su dėstytojų –
pripažintų menininkų – skaičiumi.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
LMTA meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė,
el. p. ramune.marcinkeviciute@lmta.lt , tel. (8-5) 261 8140;
Meno centro vadovė Ana Ablamonova,
El. p. ana.ablamonova@lmta.lt, tel. +37061261194, (8-5) 212 0673
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Plėtoti kūrybinę ir tiriamąją veiklą.
Vertinimo kriterijus: LMTA įgyvendintų kultūros ir meno renginių
skaičius.

909001595
01

3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

1.
2.

9.

01-010
01-010-01-02
P-01-010-02-02-05

LMTA įgyvendintų kultūros ir meno renginių skaičius.
Ne
Kriterijus parodo Akademijos poveikio visuomenės meninei ir
kultūrinei raidai potencialą.
Kriterijus apskaičiuojamas sudedant per vertinamuosius metus
Akademijos salėse ir kitose Lietuvos ir užsienio šalių kultūrinėse
erdvėse surengtus nemokamus viešus koncertus, spektaklius, filmų
peržiūras ir kt. meno renginius.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Meno centro vadovė Ana Ablamonova,
El. p. ana.ablamonova@lmta.lt, tel. +37061261194, (8-5) 212 0673
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
Pavadinimas

Kodas

Asignavimų valdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos, kūrybiškus,
konkurencingus ir atvirus pasauliui meno profesionalus, plečiant
kūrybos ir tyrimų aprėptį, didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai,
užtikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę.
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos uždavinys: Plėtoti kūrybinę ir tiriamąją veiklą.
Vertinimo kriterijus: LMTA įgyvendintų mokslo ir mokslo plėtros
projektų skaičius

909001595
01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

01-010
01-010-01-02
P-01-010-02-02-06

LMTA įgyvendintų mokslo ir mokslo plėtros projektų skaičius.
Ne
Kriterijus parodo Akademijos poveikio mokslo plėtrai potencialą.
Kriterijus apskaičiuojamas sudedant per vertinamuosius metus
Akademijos įgyvendintus mokslo ir mokslo plėtros projektus.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
LMTA mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė,
el. p. judita.zukiene@lmta.lt ; tel. (8-5) 261 8492
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2020-2022 metų LMTA strateginio veiklos plano
2 priedas
(Strateginio planavimo metodikos 5 priedas)
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai

Proceso ir
/ ar
indėlio
vertinimo
kriterijų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Programa 01-002. Studentų rėmimas
01-002-0101-01

Užtikrinti stipendijų mokėjimą gerai besimokantiems pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams

2020 m.

Įvertinti pirmosios ir antrosios
studijų
pakopų
studentų
pažangumo
ir
meninės,
Skatinamųjų stipendijų, išmokamų pirmosios
mokslinės,
kūrybinės
ar
ir antrosios pakopos studentams iš valstybės
vadybinės veiklos rezultatus,
biudžeto lėšų, vidutinis skaičius
sudaryti studentų geriausiųjų
eilę pagal pasiektus studijų
rezultatus

90

Studijų
informacijos ir
kiekvieną
duomenų
mėnesį
skyrius,
Fakultetai

Įvertinti
trečiosios
studijų Stipendijų, išmokamų mokslo
ir meno
pakopos studentų pažangumo ir doktorantams iš valstybės biudžeto lėšų,
meno tyrimų rezultatus
vidutinis skaičius

30

Doktorantūros
skyrius

400

kiekvieną
semestrą

Iš viso 01-002 programai 2020 m.

400

Programa 01-010. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
01-010-0101-01

Efektyviai ir racionaliai organizuoti studijų veiklą, tobulinant studijų kokybę
Priimtųjų į pirmosios pakopos studijas dalis,
pasirinkusių LMTA pirmuoju prioritetu

Organizuoti ir vykdyti studentų
priėmimą į pirmosios, antrosios
ir trečiosios pakopos studijas
Valstybės finansuojamų studentų, priimtų
studijuoti į pirmosios pakopos studijų
programas, skaičius

2020 m.
80 proc.

150

Studijų
informacijos ir 2020
m
duomenų
III ketv.
skyrius
Studijų
informacijos ir
2020 m.
duomenų
skyrius

6542

38
Valstybės nefinansuojamų (savo lėšomis
studijuojančių) studentų, priimtų studijuoti į
pirmosios pakopos studijų programas,
skaičius

20

Valstybės finansuojamų studentų, priimtų
studijuoti į antrosios pakopos studijų
programas, skaičius

80

Valstybės nefinansuojamų (savo lėšomis
studijuojančių) studentų, priimtų studijuoti į
antrosios pakopos studijų programas, skaičius

3

Valstybės finansuojamų studentų, priimtų
studijuoti į trečiosios pakopos studijų
programas, skaičius

7

Doktorantūros
skyrius

2020 m.

Europos
Sąjungos
projekto
lėšomis
finansuojamų studentų, priimtų studijuoti į
trečiosios pakopos studijų programas, skaičius

0

Doktorantūros
skyrius

2020 m.

Valstybės nefinansuojamų studentų, priimtų
studijuoti į trečiosios pakopos studijų
programas, skaičius

0

Doktorantūros
skyrius

2020 m.

3

Studijų
informacijos ir
2020 m.
duomenų
skyrius

1,3

Studijų
informacijos ir
2020 m.
duomenų
skyrius

Ketinusių studijuoti asmenų skaičiaus ir
studentų, priimtų studijuoti į profesinių
(laipsnio nesuteikiančių) studijų programas,
skaičiaus santykis

1,3

Studijų
informacijos ir
2020 m.
duomenų
skyrius

Ketinusių studijuoti asmenų skaičiaus ir
studentų, priimtų studijuoti į trečiosios
pakopos studijų programas, skaičiaus santykis

1,5

Doktorantūros
skyrius

Ketinusių studijuoti asmenų skaičiaus ir
studentų, priimtų studijuoti į pirmosios
pakopos studijų programas, skaičiaus santykis
Ketinusių studijuoti asmenų skaičiaus ir
studentų, priimtų studijuoti į
antrosios
pakopos studijų programas, skaičiaus santykis

Studijų
informacijos ir
2020 m.
duomenų
skyrius
Studijų
informacijos ir
2020 m.
duomenų
skyrius
Studijų
informacijos ir
2020 m.
duomenų
skyrius

2020 m.

39
Valstybės finansuojamų studentų skaičius
pirmosios pakopos studijų programose

550

Valstybės nefinansuojamų studentų skaičius
pirmosios pakopos studijų programose

90

Valstybės finansuojamų studentų skaičius
antrosios pakopos studijų programose

200

Vykdyti visų studijų pakopų
studentų apskaitą
Valstybės nefinansuojamų studentų skaičius
antrosios pakopos studijų programose

10

Studijų
informacijos
duomenų
skyrius
Studijų
informacijos
duomenų
skyrius
Studijų
informacijos
duomenų
skyrius
Studijų
informacijos
duomenų
skyrius

ir

ir

ir

ir

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

Valstybės finansuojamų studentų skaičius
trečiosios pakopos studijų programose

30

Doktorantūros
skyrius

2020 m.

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų
studentų skaičius trečiosios pakopos studijų
programose

2

Doktorantūros
skyrius

2020 m.

Valstybės nefinansuojamų studentų skaičius
trečiosios pakopos studijų programose

1

Doktorantūros
skyrius

2020 m.

5

Studijų
programų
skyrius

2020 m.

3

Studijų
programų
skyrius

2020 m.

4

Kokybės
vadybos
skyrius

2020 m.

Vidine tvarka patobulintų (atnaujintų)
pirmosios pakopos studijų programų skaičius
(profilio aprašų arba matricų, arba studijų
Tobulinti (atnaujinti) vykdomas planų)
studijų programas
Vidine tvarka patobulintų (atnaujintų)
antrosios pakopos studijų programų skaičius
(profilio aprašų arba matricų, arba studijų
planų)
Vykdyti
studijų
kokybės Parengtų
vykdomų
studijų
stebėsenos ir tobulinimo veiklas savianalizių suvestinių skaičius

krypčių

40
Teigiamai įvertintų (akredituotų 7 metams)
studijų krypčių
Stebėti absolventų karjerą

Įsidarbinusių pirmosios, antrosios ir trečiosios
studijų pakopos absolventų dalis nuo bendro
tų metų absolventų skaičiaus

Studijų dalykų (modulių), dėstomų naudojant
e. mokymo(si) išteklius ir/ar nuotoliniu būdu,
skaičius
Studentų,
studijoms
naudojančių
e.
mokymo(si) išteklius ir/ar studijuojančių
atskirus dalykus (modulius) nuotoliniu būdu,
Plėtoti inovatyvius mokymo(si) skaičius
metodus, diegti / atnaujinti e.
suaugusiųjų
švietimo
mokymo(si)
medžiagą, Neformaliojo
užtikrinti
e.
mokymo(si) kvalifikacijos tobulinimo programų /
mokymo(si) visą gyvenimą programų /
galimybių plėtrą
perkvalifikavimo kursų ir renginių skaičius
Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo
kvalifikacijos tobulinimo programų /
mokymo(si) visą gyvenimą programų /
perkvalifikavimo kursų ir renginių dalyvių
skaičius
Studentų, išvykstančių pagal tarptautines
judumo programas, skaičius
Studentų,
išvykstančių
trumpalaikiams
mainams
(projektams,
intensyviems
Vykdyti studentų ir dėstytojų kursams), skaičius
tarptautinio judumo programas
Dėstytojų, išvykstančių pagal tarptautines
judumo programas, skaičius
Pagal tarptautines judumo
atvykusių dėstytojų skaičius

Atnaujinti bibliotekos fondus

programas

1

Kokybės
vadybos
skyrius

2020 m.

80 proc.

Karjeros
ir
kompetencijų
2020 m.
centras

35

Karjeros
ir
kompetencijų
2020 m.
centras

500

Karjeros
ir
kompetencijų
2020 m.
centras

50

Karjeros
ir
kompetencijų
2020 m.
centras

1500

Karjeros
ir
kompetencijų
2020 m.
centras

40

Tarptautinių
ryšių skyrius

2020 m.

120

Tarptautinių
ryšių skyrius

2020 m.

100

Tarptautinių
ryšių skyrius

2020 m.

40

Įsigytų knygų, leidinių ir natų skaičius (vnt.)

600

Prenumeruojamų duomenų bazių skaičius
(vnt.)

20

Tarptautinių
ryšių skyrius
Bibliotekos
vedėjas
Bibliotekos
vedėjas

2020 m.
2020 m.
2020 m.

41
LMTA bibliotekos elektroniniame kataloge
Automatizuoti
bibliotekos (Aleph) parengti bibliografiniai įrašai
atliekamų funkcijų procesus
LMTA mokslo publikacijų duomenų bazėje
(PDB) parengti bibliografiniai įrašai
Atnaujinti technologinę įrangą

01-010-0102-01

50

Kompiuterių, naudojamų mokymo tikslais,
bibliotekose, skaityklose, administracijos
reikmėms ir kitais tikslais, bendras skaičius

230

Atnaujintų patalpų plotas

700

Kurti palankią studijų aplinką
atnaujinant studijų paskirties Vietų skaičius LMTA bendrabutyje
patalpas
Bendrabutyje gyvenančių studentų skaičius

Plėtoti projektinę veiklą

4500

Finansuotų projektų dalis (procentais) nuo
teiktų paraiškų skaičiaus

202
202

50 proc.

Bibliotekos
vedėjas
Bibliotekos
vedėjas
Informacinių
technologijų
priežiūros
skyrius
Infrastruktūros
direktorius
Infrastruktūros
direktorius
Infrastruktūros
direktorius
Projektų
vadybos
skyriaus
vedėjas

Vykdyti meno veiklą ir meno tyrimus, glaudinant jų sąveiką su studijomis
Aukščiausios
kvalifikacijos
dėstytojų
(pripažintų menininkų ir dėstytojų, turinčių
mokslo laipsnį) procentas nuo bendro
dėstytojų skaičiaus (etatais)

2020 m.

2020 m.

2020 m.
2020 m.
2020 m.

2020 m.
2020 m.

68

Personalo
skyrius

2020 m.

51

Personalo
skyrius

2020 m.

21

Personalo
skyrius

2020 m.

Pedagoginio ir administracinio personalo,
tobulinusio kvalifikaciją, procentas nuo
bendro pedagoginio ir administracinio
personalo

10

Personalo
skyrius

2020 m.

Surengtų mokslinių konferencijų ir pranešimų
skaičius

3/50

Mokslo
prorektorius

2020 m.

Vertinti dėstytojų profesinę Dėstytojų, pripažintų menininkų, procentas
kvalifikaciją
ir
meninės/ nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais)
mokslinės/tiriamosios veiklos Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, procentas
rezultatus
nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais)

Vykdyti mokslo/meno tyrimus

2020 m.

966

42
Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų
skaičius,
tenkantis
vienam
dėstytojo
Vykdyti mokslinius/meninius tyrėjo/mokslo darbuotojo etatui
tyrimus ir viešinti jų rezultatus
LMTA įgyvendintų mokslo ir mokslo plėtros
projektų skaičius
Meno kūrinių atlikimo ir/ar paskelbimo
prestižinėse ir plačiai žinomose meno ir
Vykdyti kūrybinę ir meninę kultūros erdvėse skaičius, tenkantis vienam
veiklą, įgyvendinti kultūros ir pripažintam menininkui (etatui)
meno renginius
LMTA įgyvendintų kultūros ir meno renginių
skaičius

1,3

Mokslo
prorektorius

2020 m.

3

Mokslo
prorektorius

2020 m.

4

Meno
prorektorius

2020 m.

500

Meno centro
2020 m.
vadovas

Iš viso 01-010 programai 2020 m.

_____________________________________________________________________

7508

