PATVIRTINTA
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato
2019 m. vasario 28 d. nutarimu (posėdžio protokolo Nr. 2-SE)
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
STUDENTŲ PRIĖMIMO 2019 M. TAISYKLĖS
(taisyklės gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus)
II. ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJOS
1. Studijų programos
1.1. Studijų programų, į kurias vykdomas studentų priėmimas 2019 m., sąrašas:

Valstybinis kodas

Studijų programa

6211PX001

Kompozicija

6211PX004

Muzikos atlikimas

Studijų programos specializacija /
specializacijų grupės
Menų studijų krypčių grupė
Muzikos studijų kryptis
akademinė kūryba
skaitmeninės technologijos
akordeonas
choro dirigavimas
dainavimas
dirigavimas pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam orkestrui
džiazas
džiazo ir populiarioji muzika
fortepijonas
kamerinis ansamblis
kamerinis dainavimas
klavesinas
koncertmeisteris
liaudies instrumentai
mušamieji instrumentai
orkestro muzika
pučiamieji instrumentai
styginiai instrumentai

Studijų programos ar
specializacijos
vykdymo vieta

Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius ir Klaipėda
Vilnius ir Klaipėda
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Klaipėda
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius ir Klaipėda
Vilnius
Klaipėda
Vilnius
Vilnius

Studijų forma ir
trukmė metais
nuolatinė

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

2
2

menų magistras
menų magistras

2

menų magistras

2

Valstybinis kodas

Studijų programa

Studijų programos specializacija /
specializacijų grupės
šiuolaikinė muzika
vargonai
Teatro studijų kryptis

6211PX032
6211PX002

Dramos režisūra
Teatro menas

6211NX004

Meno teorija

6211LX005

Meno vadyba

Studijų programos ar
specializacijos
vykdymo vieta
Vilnius
Vilnius

Studijų forma ir
trukmė metais
nuolatinė

Klaipėda
vaidyba
Vilnius
Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupė
Menotyros studijų kryptis
etnomuzikologija
Vilnius
muzikologija
Vilnius
kinotyra
Vilnius
teatrologija
Vilnius
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė
Vadybos studijų kryptis
Vilnius

1,5
2

2

1,5

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

menų magistras
menų magistras
humanitarinių
mokslų magistras

vadybos magistras

1.2. Studijų programų, kurios dėstomos anglų arba rusų kalbomis ir į kurias vykdomas priėmimas 2019 m., sąrašas skelbiamas šių Taisyklių 1 priede.
2. Konkursinių eilių sudarymo principai
2.1. Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
Studijų programa
Kompozicija

Specializacija
akademinė kūryba

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

Atrankos
kriterijai
Stojamasis egzaminas

Svertiniai
koeficientai
0,6

Motyvacinis pokalbis

0,2

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

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

skaitmeninės technologijos

Muzikos atlikimas

akordeonas
choro dirigavimas
dainavimas
dirigavimas pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam orkestrui
džiazas

Asmenys, baigę muzikos krypties
pirmosios pakopos studijas

0,6
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Muzikos atlikimas

Muzikos atlikimas

Meno teorija

džiazo ir populiarioji muzika
fortepijonas
kamerinis dainavimas
klavesinas
liaudies instrumentai
mušamieji instrumentai
orkestro muzika
pučiamieji instrumentai
styginiai instrumentai
šiuolaikinė muzika
vargonai
kamerinis ansamblis

koncertmeisteris

etnomuzikologija

Asmenys, baigę muzikos krypties
pirmosios pakopos studijas

Asmenys, baigę muzikos krypties
pirmosios pakopos studijas

Asmenys, baigę muzikos arba
menotyros krypčių pirmosios pakopos
studijas

muzikologija

kinotyra

Asmenys, baigę teatro, kino (teatro ir
kino) arba menotyros krypčių
pirmosios pakopos studijas

Stojamasis egzaminas:
1. Kamerinis ansamblis
2. Grojimas instrumentu

0,3
0,3

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
Stojamasis egzaminas:
1. Koncertmeisteris
2. Grojimas instrumentu

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

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

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

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

0,2

0,3
0,3

0,6

4

teatrologija

0,6
Motyvacinis pokalbis
Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
0,2

Dramos režisūra

Teatro menas

Meno vadyba

Asmenys, baigę teatro (teatro ir kino)
krypties pirmosios pakopos studijas

vaidyba

Asmenys, baigę teatro (teatro ir kino)
krypties pirmosios pakopos studijas

Asmenys, baigę menų, verslo ir
viešosios vadybos arba socialinių
mokslų studijų krypčių grupių, arba
menotyros studijų krypties pirmosios
pakopos studijas

Stojamasis egzaminas

0,2
0,6

Motyvacinis pokalbis

0,2

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

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

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

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,6

Pirmosios studijų pakopos diplomo
priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

0,6

0,2

2.2. Asmenys, baigę kitų krypčių pirmosios pakopos studijas, nei nurodyta 2.1. punkto lentelėje, privalo pateikti ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės profesinės veiklos
patirtį įrodančius dokumentus (profesinės veiklos aplanką).
2.3.Konkursinio balo skaičiavimas
Stojantiesiems į LMTA Senato patvirtintas visų studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas apskaičiuojamas
susumavus stojamųjų egzaminų pažymius ir pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinį vidurkį, padaugintus iš svertinių koeficientų.
2.4. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių
Konkurso metu stojantiesiems surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę turi tie, kurie stojamąjį egzaminą išlaikė aukštesniu balu.
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3. Priėmimo vykdymas
3.1. Į antrosios pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ir išlaikę stojamuosius egzaminus. Stojamųjų egzaminų reikalavimai ir tvarkaraštis
skelbiami Akademijos internetinėje svetainėje http://www.lmta.lt.
3.2. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
3.3. Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Duomenys konkursiniam balui sudaryti imami iš dokumentų, liudijančių įgytą išsilavinimą.
3.4. Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma kiekvienoje studijų programoje (specializacijoje) konkursinio balo mažėjimo tvarka. Į likusias laisvas valstybės finansuojamas
vietas priimami stojantieji, kurių konkursiniai balai yra aukščiausi kiekvienos studijų krypties konkursinėje eilėje.
3.5. Užsienio šalių institucijose išduoti pirmosios studijų pakopos išsilavinimą liudijantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pripažinti Lietuvos Respublikoje.
Dėl užsienio šalių institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo stojantieji privalo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (www.skvc.lt).
3.6. Priėmimo į antrosios pakopos studijas datos:
Priėmimo procedūros
Pagrindinis priėmimas
Prašymų priėmimas
Stojamieji egzaminai
Stojamojo egzamino rezultatų paskelbimas
Apeliacijų priėmimas (apeliacijos dėl stojamųjų egzaminų pateikiamos raštu
Akademijos Priėmimo skyriui per 24 valandas po rezultatų paskelbimo)
Kviečiamųjų į antrosios pakopos studijas paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
Papildomas priėmimas (likus laisvoms vietoms po pagrindinio priėmimo)
Prašymų priėmimas
Stojamieji egzaminai
Stojamojo egzamino rezultatų paskelbimas
Apeliacijų priėmimas (apeliacijos dėl stojamųjų egzaminų pateikiamos raštu
Akademijos Priėmimo skyriui per 24 valandas po rezultatų paskelbimo)
Kviečiamųjų į antrosios pakopos studijas paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

Datos ir terminai
nuo 2019 m. birželio 3 d., bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamųjų egzaminų
pradžios
2019 m. birželio 17 d. – liepos 2 d.
Stojamojo egzamino dieną
2019 m. birželio 17 d. – liepos 3 d. 9-14 val.
2019 m. liepos 4 d. iki 15 val.
2019 m. liepos 8 -12 dienomis
nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d., bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamųjų
egzaminų pradžios
2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.
Stojamojo egzamino dieną
2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d. 9-14 val.
2019 m. rugpjūčio 29 d. iki 15 val.
2019 m. rugpjūčio 29-30 dienomis

3.7. Smulkesnę informaciją apie stojamųjų egzaminų datą ir laiką teikia Akademijos Priėmimo skyrius.
3.8. Tarp Akademijos ir pakviestų studijuoti asmenų sudaromos studijų sutartys. Jei kviečiamieji studijuoti pagal nustatytus terminus studijų sutarties su Akademija
nepasirašo, kvietimas studijuoti Akademijoje anuliuojamas. Priimtų studijuoti asmenų sąrašai tvirtinami Akademijos rektoriaus įsakymais.
4. Stojamoji studijų įmoka
4.1. Stojantieji, pateikdami prašymus dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas, turi sumokėti stojamąją studijų įmoką.
4.2. Stojamoji studijų įmoka, įmokėta ne į LMTA sąskaitą, neįskaitoma ir stojančiojo prašymas nenagrinėjamas.

7
4.3. Atsiimant dokumentus arba nutraukus studijų sutartį, įmokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
5. Reikalingi dokumentai
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus
Stojančiojo prašymas (pildomas Akademijoje)
Pirmosios studijų pakopos diplomo ir diplomo priedėlio (priedo) originalai
(parodyti)
Stojamosios studijų įmokos kvitas
Asmens tapatybės kortelės arba paso originalas (parodyti)

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

1 (viena) asmens fotonuotrauka (3x4)
6. Metinė studijų kaina
6.1. Antrosios studijų pakopos metinė studijų programos kaina asmenims, priimtiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, bus patvirtinta ne vėliau kaip iki
2019 m. birželio 14 d., vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.2. Asmenys, priimti į antrosios studijų pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų sutarties sudarymo metu turi sumokėti 20 proc. semestro studijų kainos.
6.3. Užsienio šalių piliečiai, priimti į antrosios studijų pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas, turi sumokėti visą semestro studijų kainą studijų sutarties sudarymo
metu.
7. Priėmimo skyriaus adresas ir telefonas
120 kabinetas, Gedimino pr. 42, LT-01101 Vilnius; tel./faksas (8-5) 261 0144, el. paštas, priemimas@lmta.lt; internetinis puslapis http://www.lmta.lt;
8. Kita informacija
8.2. Stojantieji gali pateikti apeliaciją dėl stojamojo egzamino įvertinimo techninių klaidų ir procedūrinių pažeidimo. Apeliacijos teikiamos raštu Akademijos Priėmimo
skyriui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo stojamojo egzamino vertinimo rezultatų paskelbimo.
8.3. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima LMTA rektoriaus įsakymu sudaryta komisija 2019 m. studentų priėmimo į LMTA taisyklėse
nenumatytiems atvejams svarstyti.

