2.1. 2019 m. priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Studijų programa

Muzikos atlikimas

Muzikos studijos

Kino menas
Scenos ir kino menų istorija ir kritika
Teatro menas
Vaidyba
Šokio subkultūros
Šokis

Specializacija

pirmasis svertinis antrasis svertinis
dalykas koeficientas dalykas koeficientas

Menų studijų krypčių grupė
styginiai instrumentai (gitara)
akordeonas
choro dirigavimas
chorvedyba ir vargonininkavimas
dainavimas
dirigavimas pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam orkestrui
džiazas
džiazo ir populiarioji muzika
fortepijonas
klavesinas
liaudies instrumentai
mušamieji instrumentai
pučiamieji instrumentai
styginiai instrumentai
vargonai
elektroninė muzika
garso režisūra
kompozicija
muzikinis folkloras
muzikos industrija ir prodiusavimas
muzikos tyrimai
dramaturgija
režisūra
klasikinis šokis
šiuolaikinis šokis

bet kurio dalyko,
nesutampančio su
kitais dalykais,
svertinis koeficientas

stojamasis egzaminas 1,0

lietuvių kalbos
ir literatūros
svertinis
koeficientas
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Studijų programa

Specializacija

pirmasis svertinis antrasis svertinis
dalykas koeficientas dalykas koeficientas

bet kurio dalyko,
nesutampančio su
kitais dalykais,
svertinis koeficientas

lietuvių kalbos
ir literatūros
svertinis
koeficientas

0,1

0,2

Ugdymo mokslų studijų krypčių grupė
Menų pedagogika

muzika
šokis
teatras

stojamasis egzaminas

0,7

2.1.1. Stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės programas brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino
įvertinimas.
2.1.2. Stojantiesiems į Menų pedagogikos programą:
 konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus stojamojo egzamino ir brandos egzaminų įvertinimus, padaugintus iš svertinių koeficientų;
 privalomas motyvacijos įvertinimas;
 vietoje stojamojo egzamino įskaitomas ir atitinkamos meno studijų krypties stojamasis egzaminas.
2.1.3. Stojantiems į Menų pedagogikos studijų programos muzikos specializaciją į konkursinį balą papildomai įskaičiuojami Tarptautinės muzikos olimpiados ir
Lietuvos mokinių muzikos olimpiados I–III vietų laimėjimų įvertinimo rezultatai. Šių olimpiadų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą šiomis vertėmis:
 Tarptautinės muzikos olimpiados 1 vieta – 2,5 balo; 2 vieta – 1,5 balas; 3 vieta – 1 balas;
 Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 1 vieta – 1,5 balo; 2 vieta – 1 balas; 3 vieta – 0,5 balo.
2.1.4. Stojantiesiems į Muzikos atlikimo ir Muzikos studijų programas į konkursinį balą papildomai įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino
įvertinimas, kuriam taikomas svertinis koeficientas 0,15.
2.1.5. Stojantiesiems į Muzikos atlikimo studijų programos dirigavimo pučiamųjų orkestrui specializaciją ir turintiems bazinių karinių mokymų arba nuolatinės
privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą, skaičiuojant konkursinį balą pridedama 0,5 balo.
2.1.6. Konkursinio balo sandara yra vienoda stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.
2.1.7. Konkursinis balas nustatomas ir papildomi balai suteikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu
Nr. V-948 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo
2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2019 metų tvarkos
aprašu.
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