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(asignavimų valdytojo kodas 90.900.1595)
2012-2014 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
MISIJA
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos misija – įtakoti pažangią šalies kultūros raidą rengiant aukščiausios kvalifikacijos muzikos, teatro bei
audiovizualinio meno specialistus, ugdyti visuomenės meninį išprusimą , aktyviai dalyvaujant meno sklaidos procesuose, vystyti muzikologijos bei
teatrologijos mokslą. Siekti, kad visų formų studijų kokybė atitiktų tarptautinį lygmenį ir tenkintų studijuojančiųjų, visuomenės ir valstybės poreikius.
VEIKLOS KONTEKSTAS
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA, Akademija) funkcionuoja ir vystosi nuolat kintančios aplinkos sąlygomis, reaguoja į jų kaitą
ir yra veikiama politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir kitų veiksnių. Ji susijusi su procesais, vykstančiais valstybėje, taip pat yra
įtakojama Europos aukštojo mokslo ir meninės veiklos erdvės formavimosi tendencijų. Akademijai tenka svarbus vaidmuo realizuojant Lietuvos
Respublikos Konstitucijos apibrėžtą nuostatą dėl visų piliečių – gyvenančių tiek šalies centruose, tiek ir periferijoje - lygių teisių ir galimybių, tarp jų ir į
kultūrą, meną bei švietimą. Tai skatina sukurti visą Lietuvą apimančią kultūrinių paslaugų teikimo sistemą, padidinant šalies regionų piliečių galimybes
pilnavertiškai naudotis kultūros ir meno vertybėmis. LMTA tiek kokybės, tiek ir kiekybės aspektu yra pajėgi parengti aukšto lygio menininkus, kultūros
ir meno renginių organizatorius bei meno propaguotojus, muzikos pedagogus ne tik šalies didmiesčiams, bet ir periferijai. LMTA sukauptas meninis ir
intelektualinis potencialas nukreiptas ugdyti ir formuoti kūrybingą, išsilavinusią „žinių visuomenę“, o akcentuojant jos kūrybiškumą – perspektyvią,
aktyvią, kultūringą „idėjų visuomenę“.
LMTA veiklą organizuoja ir vykdo Rektoratas, pagal Tarybos ir Senato patvirtintą valdymo - organizacinę struktūrą. Svarbiausi
Akademijos struktūriniai padaliniai yra Fakultetai ir Katedros bei kiti studijoms, mokslinei ir meninei veiklai užtikrinti reikalingi padaliniai. 2011 metų
pradžioje studijų ir meninė mokslinė veikla vyko 4 fakultetuose: 31 katedroje ir 15 kitų mokymo pagalbinę veiklą vykdančių padalinių. 2011 metų
vasario mėnesį LMTA reorganizavo fakultetų veiklą ir optimizavo organizacinę struktūrą. Dėl funkcijų dubliavimosi buvo apjungti Muzikologijos,
fortepijono ir dainavimo fakultetas ir Instrumentinės Chorinės muzikos fakultetas į vieną Muzikos fakultetą. Kauno fakultetas, atsižvelgiant į fakulteto

vadovybės nenorą prisijungti prie Muzikos fakulteto, buvo atskirtas nuo LMTA ir prijungtas prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) perduodant VDU
dispozicijon visą Kauno fakulteto infrastruktūrą (pastatus, įrangą, mokymo medžiagą ir kita) bei reikiamą personalą.
Po įvykdytų pertvarkymų Akademijoje veikia du fakultetai – Muzikos fakultetas ir Teatro ir kino fakultetas. Akademinio personalo yra
240,8 pareigybės (Akademijos vadovai, akademinių padalinių vadovai, dėstytojai ir mokslo darbuotojai) bei 127,4 pareigybės mokymo pagalbinio
personalo darbuotojų.
LMTA organizacinę ir finansinę – ūkinę veiklą vykdo administracija, kurioje yra 48,5 pareigybės vadovaujančių darbuotojų, specialistų ir
tarnautojų. Akademijos infrastruktūros aptarnavimo sektoriuje numatyta 63,0 pareigybės. Bendras numatomas žmonių išteklių poreikis 2012 metams –
425,6 pareigybės.
Išvados dėl tikslų ir programų
Aktualu motyvuoti studijuojančiuosius
siekti geresnių studijų rezultatų
Būtina sudaryti tinkamas sąlygas
aukščiausios kvalifikacijos muzikos,
teatro, audiovizualinio meno ir
menotyros specialistų kokybiškam
rengimui

Būtina užtikrinti studijoms ir šalies
kultūrai aktualios mokslinės bei
meninės veiklos plėtrą

Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai
Edukacijos ir meninės veiklos poreikiams tenkinti pritraukiama daugiau lėšų iš šalies ir
tarptautinių kultūros fondų ir privačių asmenų
Ilgametė aukščiausios kvalifikacijos meno specialistų rengimo patirtis ir geri rezultatai
Ypatingai žymus indėlis į šalies muzikos ir teatro kultūrą, prestižas Europos aukštųjų meno
mokyklų tarpe
Stiprus kūrybinis ir intelektualinis dėstytojų potencialas, aukšta profesinė jų kvalifikacija
Aukštos kvalifikacijos muzikos specialistų rengimas reikalauja itin brangių instrumentų, kurių
atnaujinimas vyksta lėtai
LMTA akademinė biblioteka, kurioje sukauptas fondas turi išskirtinę reikšmę Lietuvos
kultūrai, ypač muzikinei. Biblioteka, kaupdama tradicinius šaltinius ir užtikrindama prieigą
prie elektroninių informacijos išteklių, sukuria būtinas sąlygas mokslui ir mokymuisi.
Nepakankamas personalo atnaujinimas jaunais dėstytojais
Naujų kompiuterinių, audiovizualinio dėstymo, nuotolinių studijų technologijų diegimas
Dalyvavimas ES struktūrinių fondų kompleksinėje programoje sudaro galimybes pagerinti
mokslo ir studijų infrastruktūrą
Ilgalaikės tarptautiškumo skatinimo strategijos įgyvendinimas, kai kurių nuosekliųjų studijų
programų pritaikymas užsienio piliečiams
Neapibrėžta kai kurių žemesniųjų muzikos ugdymo sistemos grandžių (muzikos mokyklų,
gimnazijų, konservatorijų) įstatyminė padėtis ir materialinė perspektyva, gręsianti visos
sistemos išbalansavimu.
Tamprus studijų ir meninės kūrybinės veiklos bei studijų ir menotyros mokslo ryšys – nei
vienas absolventas neįgyja diplomo, neturėjęs daugelio viešų pasirodymų ar/ir publikacijų
Integravimasis į tarptautines kūrybinių mainų ir studijų programas, prestižinių tarptautinių
meno projektų organizavimas, sėkmingas studentų dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose
LMTA turi galimybę meninius renginius – koncertus, spektaklius, kino peržiūras – rengti savo
turimose erdvėse (3 koncertų salės, Mokomasis teatras, salė su garo-vaizdo aparatūra.
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Aktualu sudaryti sąlygas aukštos
kvalifikacijos menų srities specialistų
rengimui valstybės nefinansuojamose
vietose, bei teikti tęstinio mokymo ir
kvalifikacijos kėlimo paslaugas
muzikos krypties specialistams

Renginiai viešinami TV, radijo eteryje, laikraščiuose. Jie yra nemokami ir skirti ne tik
Akademijos bendruomenei, bet ir miesto visuomenei. Taip pat studentai ir pedagogai nuolat
dalyvauja labdaringoje veikloje – koncertais prisideda prie įvairių organizacijų rengiamų
labdaros akcijų, patys organizuoja labdaros koncertus.
LMTA demonstruoja aukščiausius meninio meistriškumo rodiklius. Akademijos pedagogai
pelno aukščiausius valstybinius apdovanojimus, studentai įvertinami tarptautinių konkursų
prizinėmis vietomis.
Meninė LMTA studentų ir pedagogų veikla yra tiek intensyvi, jog akademija neturi galimybių
visą tą veiklą sistemingai fiksuoti, rinkti išsamius duomenis bei pateikti išsamią analizę
Aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio universitetinėmis meno institucijomis
rengiant specialistus, ypač magistrantūros ir meno aspirantūros (doktorantūros) lygmenyje ir
teikiant kvalifikacinius bei mokslo laipsnius (jodint degree)
Išnaudojant didžiulį LMTA menininkų (studentų ir dėstytojų) potencialą, siekimas sukurti
Lietuvos regionų reguliaraus aptarnavimo muzikos, teatro, kino ir šokio renginiais sistemą
Visuomenės ‚sumaterialėjimas“ ir smunkantis socialinis menininkų statusas, masinės kultūros
hipertrofija
Menų studijoms nepalanki priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema ir dėl to mažėjantis
studentų skaičius bei finansavimas, dėl ko Akademija gali prarasti konkurentabilumą
tarptautinėje meno edukacijos rinkoje
Aukšta meno studijų kaina, susieta su neišvengiama žymia individualaus pedagoginio darbo
dalimi meno studijų programose. Tai sąlygoja minimalų studentų skaičių valstybės
nefinansuojamose vietose.
Akademinio meno institucijos specifikos nulemta menka Akademijos uždirbamų lėšų dalis jos
bendrame biudžete
Meninių ir vadybinių paslaugų visuomenei programų kūrimas, reguliariai teikiamos
kvalifikacijų ir perkvalifikavimo paslaugos Akademijos absolventams, menininkams ir
pedagogams
Menkas šalies kultūros sferos finansavimas, kultūrinio gyvenimo centralizacija, mažinantys
meno specialistų poreikį ir, tuo pačiu Akademijos studentų priėmimo kontingentą
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ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VEIKLOS STRATEGIJA

1 Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros
specialistus, lygiuojantis i Europos aukštojo mokslo erdvės kriterijus
01.02 Studentų rėmimas
Asignavimai, iš viso 427 tūkst. Lt

01.10 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Asignavimai, iš viso 15558 tūkst. Lt

Programų finansavimas 2012 m. (tūkst.Lt)
427; 3%

01.02 programa
01.10 programa

15558; 97%

(4 priedas)

1 lentelė. 2012-2014 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Studentų
rėmimas
Aukščiausios
kvalifikacijos
2.
specialistų
rengimas
Iš viso asignavimų
programoms
1.

Patvirtinti 2011-ųjų metų asignavimai
Iš jų:
išlaidoms
turtui
įsigyti
iš viso
Iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
459

459

16196

16196

11015

16655

16655

11015

2012-ųjų metų asignavimai
Iš jų:
išlaidoms
iš viso
iš viso

427

427

70

15558

15558

70

15985

15985

Iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

(tūkst. litų)
Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai
Iš jų:
Iš jų:
išlaidoms
turtui
išlaidoms
turtui
įsigyti
įsigyti
iš viso
iš viso
Iš jų
Iš jų
darbo
darbo
iš viso
iš viso
užmoužmokesčiui
kesčiui
427

427

10229

15558

15558

10229

15985

15985

427

427

10229

15558

15558

10229

10229

15985

15985

10229

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Strateginis tikslas RENGTI ŠALIES REIKMES ATITINKANČIUS AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS MENO IR MENOTYROS
SPECIALISTUS, LYGIUOJANTIS Į EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO ERDVĖS KRITERIJUS (kodas 01)
Tikslas įgyvendina LR Vyriausybės 2008 – 2012 metų programoje numatytas aukštojo mokslo reformos nuostatas.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

1. Absolventų skaičiaus santykis su priimtų studijuoti į visų 3-jų
pakopos studentų skaičiumi (studijuojančių valstybės finansuojamose
vietose bei studijuojančių savo lėšomis)

2011-ųjų
metų

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

0,80

0,80

0,80

0,80

2.Tarptautiniuose dėstytojų ir studentų mainuose, tarptautinėse
programose, dalyvavusiųjų skaičiaus santykis su bendru dėstytojų bei
studentų santykiu:
E-01-02-01

- dėstytojų,

15

9

9

9

E-01-02-02

- studentų

5

4

4

4

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti dvi programas: Studentų rėmimo programą ir Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo
programą.

4 lentelė 2012 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

1.

Institucijos / įstaigos pavadinimas

Lietuvos muzikos
akademija

ir

teatro

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
iš jų valstybės
iš viso
tarnautojai

4

Pareigybių skaičius
kitų padalinių vadovai ir
specialistai / pareigūnai, neturintys
pavaduotojai
pavaldžių asmenų, ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai

28

393,6
(iš jų 63,0

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

Išlaidos darbo
užmokesčiui,
tūkst. litų

425,6

10229,0

425,6
10229,0

10229,0

darbininkai)

Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai*
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

4
399,9

28
626,4

393,6
9202,7

PROGRAMA 01.02. STUDENTŲ RĖMIMAS
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina LR Vyriausybės 2008 – 2012 metų programos nuostatas ir 2012 metų prioritetą:
1. MODERNIOS EKONOMIKOS KŪRIMAS (kryptis 5. Mokslo, studijų ir verslo sąveikos stiprinimas)
Taip pat vykdomos Erasmus, Nordplus studentų ir dėstytojų mainų programos.
Vertinimas: Programa skirta skatinti studijuojančiuosius siekti geresnių studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti meninėje ir mokslinėje studentų veikloje.
Programą sudaro studentų rėmimas, skiriant jiems skatinamąsias stipendijas. Akademijos nustatyta tvarka iš stipendijų fondo skiriamos
skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus geriausiai besimokantiems bakalauro ir magistro studijų studentams, taip pat mokamos stipendijos
trečiosios studijų pakopos studentams.
Trukmė: Programa yra tęstinė.
Vykdytojai: Programą vykdo Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Kita informacija: Šios programos vykdymui LMTA gauna papildomų lėšų tiksline paskirtimi iš Valstybinio studijų fondo ir kitų fondų: Sauliaus
Karoso, Carol Martin Gruodis atminimo, Vytauto Landsbergio, LIONS klubo.
Programos finansavimas 2011-2012 metais (tūkst. litų)

Programos koordinatorius

Metai

Valstybės biudžeto lėšos

Kitos lėšos

2011

459

150,0

2012

427

150,0

LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė, tel.(8-5) 261 8140

PROGRAMA 01.10. AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina LR Vyriausybės 2008 – 2012 metų programos nuostatas ir 2012 metų prioritetą:
2. MODERNIOS EKONOMIKOS KŪRIMAS (kryptis 5. Mokslo, studijų ir verslo sąveikos stiprinimas)
Taip pat vykdomos ES paramos panaudojimo programos: Nacionalinės kompleksinės programos projektai „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų
ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“ ir „Aukštojo mokslo studijų plėtra
Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms . Be to, vykdomos Erasmus ir Nordplus studentų ir dėstytojų mainų programos.
Vertinimas: Programa skirta parengti numatytą skaičių aukščiausios kvalifikacijos muzikos, teatro, audiovizualinio meno ir menotyros 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 srityje sistemą, tobulinti studijų administravimą, plėtoti studijoms ir šalies kultūrai
aktualią mokslinę ir meninę veiklą, bei skatinti akademinės ir ūkinės veiklos plėtojimą lėšomis, gautomis už suteiktas paslaugas.
Trukmė: Programa yra tęstinė.
Vykdytojai: Programą vykdo Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Kita informacija: Programa siekia užtikrinti sėkmingą aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą, atsižvelgiant į šalies švietimo bei kultūros vystymosi
tendencijas, remiasi darbo rinkos poreikių analize. Programa orientuojama į šalies, Europos ir pasaulio aukštųjų meno mokyklų menininkų rengimo tradicijas
bei standartus. Programa remia tarptautinį bendradarbiavimą studijų, menotyros ir meno srityse bei koreliavimą su ES programomis, orientuota į integravimąsi
į Europos aukštojo mokslo erdvę.
Programos finansavimas 2011-2012 metais (tūkst. Lt)
Metai

2011

2012

Etatų skaičius:
Programos koordinatorius

Valstybės biudžeto lėšos

Kitos lėšos

16196
1654,1
Iš jų: investicijos infrastruktūrai pagerinti
70
100,3
15558
9626,8
Iš jų; investicijos infrastruktūrai pagerinti
7332.4

Iš jų:
ES paramos lėšos
474,1

Lėšos iš kitų šaltinių
1180,0

100,3
7948,6

1678,2

7332,4

Bendras žmonių išteklių poreikis 2012 metams – 425,6 pareigybės.
LMTA mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė, tel. (8-5) 261 8492
LMTA studijų prorektorė doc. dr.Vida Umbrasienė, tel. (8-5) 2618140

(4 priedas)

2 lentelė. 2012-2014 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
2011-ųjų metų asignavimai
Tikslo,
Tikslo, uždavinio, priemonės
uždavinio,
pavadinimas
priemonės kodas

išlaidoms
iš viso

iš jų
turtui
darbo įsigyti
iš viso
užmokes
čiui

01.10.01.01

iš viso

iš jų
turtui
darbo įsigyti
iš viso
užmok
esčiui

(tūkst. litų)
Numatomi 2013-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmoke
sčiui

Numatomi 2014-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms

iš viso iš viso

iš jų
darbo
užmok turtui
esčiui įsigyti

AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS

01.10.

01.10.01

Numatomi 2012-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms

Tikslas:
Parengti numatytą skaičių
aukščiausios kvalifikacijos
muzikos, teatro,
audiovizualinio meno ir
menotyros specialistų bei
tobulinti studijų
administravimą
13596

13596

14039

14039

9196

14039

14039

9196

14039

14039

9196

13596

13596

14039

14039

9196

14039

14039

9196

14039

14039

9196

13596

13596

14039

14039

9196

14039

14039

9196

14039

14039

9196

1200

1200

1519

1519

1033

1519

1519

1033

1519

1519

1033

Uždavinys:
Sudaryti sąlygas specialistų
kokybiškam rengimui
Priemonės:

01.10.01.01.01

1. Užtikrinti studijų proceso
vykdymą, tarptautiškumą bei
Akademijos organizacinės
struktūros efektyvų
funkcionavimą,
administravimą ir turto
valdymą
Tikslas:

01.10.02

Plėtoti mokslinę bei
meninę veiklą
Uždavinys:

Tarpinstitucinio
veiklos
plano
kodas,
Vyriausybė
s prioriteto
kodas

01.10.02.01

Vykdyti studijoms ir šalies
kultūrai aktualią mokslinę
bei meninę veiklą ir jos
sklaidą, užtikrinti
materialinės mokslo, meno
ir informatikos bazės
stiprinimą

1200

1200

1519

1519

1033

1519

1519

1033

1519

1519

1033

1200

1200

1519

1519

1033

1519

1519

1033

1519

1519

1033

1400

1400

485

485

386

386

Priemonės:
1. Sieti Akademijos mokslo ir
meno veiklą su visuomenės
kultūros ugdymo poreikiais ir
01.10.02.01.01 universitetinių meno studijų
procesu

88. Tikslas ( specialiosios
programos lėšos):

01.10.88.

Skatinti akademinės ir
ūkinės veiklos plėtojimą
lėšomis, gautomis už
teikiamas paslaugas
Uždavinys:

01.10.88.01

Rengti aukštos kvalifikacijos
specialistus valstybės
nefinansuojamose vietose ir iš
dalies valstybės
finansuojamose vietose
Priemonės:

Užtikrinti savo lėšomis
01.10.88.01.01 studijuojančiųjų asmenų
studijų vykdymą

Teikti mokymosi visą
01.10.88.01.02 gyvenimą ir kvalifikacijos
tobulinimo paslaugas meno ir
kultūros darbuotojams bei
mokytojams

151

151

915

845

70

915

845

70

16196

16126

70

14796

14796

1400

1330

Uždavinys:

01.10.88.02

Iš dalies finansuoti studijų
administravimą , mokslinę
veiklą ir infrastruktūros
funkcionavimą specialiosios
programos (Akademijos)
lėšomis
Priemonės:

1. Užtikrinti Akademijos
01.10.88.02.01 padalinių bei ūkio efektyvų
funkcionavimą ir iš dalies
atnaujinti materialinę bazę
Iš viso asignavimų
programai
Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1 bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų
lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

70

15558

15558 10229

15558

15558

10229

15558

15558 10229

15558

15558 10229

15558

15558

10229

15558

15558 10229

(4 priedas)

3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus
kodas
01.10.

Rezultato:
R-01-10-01-01
R-01-10-01-02
Produkto:
P-01-10-01-01-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2011-ųjų
metų

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

233

252

252

252

0,55

0,55

0,55

0,55

995

882

882

882

6

2

5

AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS

01-ajam programos tikslui:
Išleistų specialistų skaičius (visų 3-jų studijų pakopų valstybės finansuojamose vietose ir
mokamose studijose)
2. Aukštos kvalifikacijos dėstytojų ir mokslininkų (profesorių, docentų bei lektorių su dr.
laipsniu) skaičiaus santykis nuo viso dėstytojų personalo
01-ajam programos tikslo uždaviniui:
1.Valsybės finansuojamų ir mokamų studijų I, II,III pakopos studentų skaičius (sausio 1
d.) (552+246+15+70)

P-01-10-01-01-02

2. Pateiktų išoriniam tarptautiniam vertinimui programų skaičiaus

P-01-10-01-01-03

3. Studentų, studijoms naudojančių Akademijos e.mokymo(si) išteklius ar studijuojančių
atskirus dalykus nuotoliniu būdu skaičius

200

200

200

200

P-01-10-01-01-04

4. Priimtų studijuoti I, II, III studentų skaičius

282

256

256

256

P-01-10-01-01-05

5. Parengtų išoriniam vertinimui dokumentų kokybės vertinimas (labai gerai, gerai,
patenkinamai)

gerai

gerai

gerai

P-01-10-01-01-06

6. Dalykų, dėstomų naudojant e.mokymosi elementus, skaičius

15

18

20

20

P-01-10-01-01-07

7. Atnaujintų infrastruktūros aptarnavimo sutarčių, užtikrinanačių ekonomišką lėšų
panaudojimą, kiekis (vnt.)

34

41

30

30

P-01-10-01-01-08

1. Dalyvaujančių Erasmus, Nordplus mainų programose (išvykstančiųjų)
u d e n t ų skaičius

40

35

35

35

st

P-01-10-01-01-09

Rezultato:

2. Dalyvaujančių Europos sąjungos Mokymasis visą gyvenimą /Erasmus, Nordplus
programose (išvykstančiųjų) d ė s t y t o j ų skaičius

40

35

35

35

02-ajam programos tikslui

R-01-10-02-01

1. Reikšmingų mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam mokslininkui (etatui)

2

2

2

2

R-01-10-02-02

2. Reikšmingų meninių renginių skaičius, tenkantis vienam pripažintam menininkui

4

4

4

4

Produkto:

01-ajam programos tikslo uždaviniui

P-01-10-02-01-01

1. Surengtų mokslinių konferencijų skaičius ir pranešimų skaičius

3/70

3/60

3/60

3/60

P-01-10-02-01-02

2. Reikšmingų mokslinių, metodinių ir meninių leidinių ir lankų skaičius vnt.

7/90

9/112

8/110

8/110

P-01-10-02-01-03

3. Reikšmingų meninių projektų skaičius (operos ir teatro spektakliai, koncertai, kino
filmai, atlikimo meno konkursai, festivaliai) vnt.

320

320

320

320

P-01-10-02-01-04

1. Įsigytų plokštelių skaičius ir suskaitmenintų įrašų skaičius (vnt.)

50/300

50/300

50/300

50/300

P-01-10-02-01-05

2. Įsigytų knygų, natų skaičius ir duomenų bazių skaičius (vnt.)

320/14

320/14

320/14

320/14

P-01-10-02-01-06

3. Sukurtų Bibliotekų informacinėje sistemoje / BIS bibliografinių įrašų/ egzempliorių
įrašų skaičius ( vnt.)

4000

4500

4500

4500

0,4

0,6

0,4

0,5

P-01-10-02-01-07

P-01-10-02-01-08

P-01-10-02-01-09

1. Įsisavintų E S struktūrinių fondų paramos lėšų santykis nuo nuo bendros Nacionalinės
kompleksinės programos infrastruktūros ir studijų programų atnaujinimo projektų sumos
2. Įsisavintų E S struktūrinių fondų paramos lėšų santykis nuo nuo bendros "Aukštųjų
mokyklų studentų ugdymo karjerai..." projekto sumos
1.Atnaujintų ir vykdomų studijų programų skaičius (vnt.);
2. Studijų dalykų, parengtų naudojant e.mokymo(si) galimybes, skaičius (vnt.)

2/2

0,1

Strateginio planavimo metodikos
5 priedas
PATVIRTINTA
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Rektoriaus įsakymu
2012-03-16 Nr. 42 VĮ

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS 2012 -ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS
(įstaigos pavadinimas)

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai
ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
metinis
poreikis
(tūkst. litų)

2012 m.

427

Programa 01.02. Studentų rėmimas
P-01-02-01-01-01 Užtikrinti stipendijų mokėjimą I , II ir III pakopų studentams
Tvarkyti Akademijos studentų
studijų rezultatų apskaitą

1. Nuosekliųjų studijų formos studentų,
gaunančių skatinamąsias stipendijas kas
mėnesį, skaičius - 134

Fakultetų dekanai

Kas semestrą įvertinti doktorantų
studijų ir mokslo/meno rezultatus

1. Doktorantų, meno aspirantų ir meno
doktorantų gaunančių stipendijas kas
mėnesį, vidut. skaičius - 15

Mokslo ir meno doktorantūros
skyriaus vedėjas

2012 m.
kas mėnesį

Iš viso 01.02 programai

2012 m. I-II
semestrai
2012 m.

427

2012 m. .

14039

Programa 01.10. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
01.10.01.01.01

1.Užtikrinti studijų proceso vykdymą, tarptautiškumą bei Akademijos organizacinės struktūros efektyvų funkcionavimą, administravimą ir
turto valdymą
1. Nuolatinių studijų I, II, III pakopos
studentų skaičius ( sausio 1d.) - 882
Organizuoti studentų priėmimą
2. Priimtų studijuoti I, II, III pakopos
tobulinant priėmimo organizavimo studentų skaičius - 256
vadybą
Organizuoti ir vykdyti studijas

Tobulinti ir atnaujinti vykdomas
studijų programas pagal
nacionalinius strateginius
dokumentus

3. Naujų ir atnaujintų studijų programų
skaičius - 2

Studijų skyriaus vedėjas

2012 m. .

Studijų skyriaus vedėjas

2012 m.
III ketv..

Studijų kokybės centro vedėjas

2012 m.

4. Parengtų išoriniam vertinimui dokumentų
kokybės vertinimas (labai gerai, gerai,
patenkinamai)
Plėtoti inovatyvius mokymo(si)
1. Studentų, studijoms naudojančių
metodus, diegti / atnaujinti
Akademijos e.mokymo(si) išteklius ar
e.mokymo(si) medžiagą, užtikrinti studijuojančių atskirus dalykus nuotoliniu
būdu skaičius -200;
e.mokymo(si) galimybių plėtrą
2. Dalykų, dėstomų naudojant e.mokymosi
elementus, skaičius - 18
Pasirengti išoriniam instituciniam
vertinimui

Studijų kokybės centro vedėjas

2012 m.

Muzikos mokymo studijų centras

2012 m.

Infrastruktūros direktorius
Sukurti ir užtikrinti palankią studijų 1. Atnaujintų infrastruktūros aptarnavimo
sutarčių,
užtikrinanačių
ekonomišką
lėšų
aplinką, tinkamą komunalinio ūkio
panaudojimą, kiekis -41
funkcionavimą ir efektyvų turto
valdymą
1. Dalyvaujančių Erasmus, Nordplus,
Organizuoti studentų ir dėstytojų
Fulbright ir kitose programose
(išvykstančiųjų) studentų / dėstytojų skaičiusaktyvų dalyvavaimą judumo
35
programose
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas

2012 m.

2012 m.

1519
01.10.02.01.01

1. Sieti Akademijos mokslo ir meno veiklą su visuomenės kultūros ugdymo poreikiais ir universitetinių meno studijų procesu
Meno ir mokslo prorektorius
Rengti mokslo ir metodines
konferencijas, disertacijas, į šį
procesą įtraukti meninio profilio
1.Surengtų mokslinių konferencijų ir
dėstytojus ir doktorantus
pranešimų skaičius - 3/60
Publikuoti perspektyvius
mokslinius tyrimus, mokslo
populiarinimo bei publicistinius
straipsnius

2012 m.
2. Reikšmingų mokslinių, metodinių ir
Mokslo ir Leidybos skyriaus
meninių publikacijų skaičius (lankų skaič .) - vedėja, Etnomuzikologijos
skyriaus vedėjas
9/112

Organizuoti viešą akademinio
personalo ir studentų meninę veiklą
bei meninių projektų sklaidą
Akademijos bazėje ir Lietuvos
regionuose, ją siejant su profesinių 1. Meninių projektų (operos, teatro
spektakliai, koncertai , kino filmai, atlikimo
įgūdžių ugdymu bei visuomenės
meno konkursai, festivaliai) skaičius - 320
kultūriniais poreikiais.
Plėsti ir atnaujinti meno ir studijų
procesų aptarnavimą IT ir kitomis
priemonėmis

2012 m.

2012 m.

Koncertų skyriaus vedėja, Operos
kat. vedėjas, Mokomojo teatro
direktorius, Mokomosios TV ir
kino studijos direktorius
2012 m.

1. Įsigytų plokštelių skaičius- 50/
suskaitmenintų įrašų skaičius -300

Garso - vaizdo ir informacinių
techologijų centro vedėjas

2012 m.
Plėtoti integruotą Lietuvos mokslo
1. Įsigytų knygų, natų skaičius - 320;
ir studijų informacinę erdvę,
duomenų bazių išteklių skaičius-14
atnaujinant bibliotekos fondus
Automatizuoti bibliotekos
atliekamų funkcijų prosesus
Iš viso 01.10 programai

1. Sukurtų/Bibliotekų informacinėje
sistemoje/BIS bibliografinių įrašų
/egzempliorių įrašų skaičius- 4500

2.

Bibliotekos vedėjas
2012 m.
Bibliotekos vedėjas
2012 m.

15558

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros specialistus, lygiuojantis į Europos aukštojo
mokslo erdvės kriterijus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Absolventų skaičiaus santykis su priimtų studijuoti į pirmuosius visų 3-jų pakopų kursus studentų skaičiumi, (studijuojančių
valstybės finansuojamose vietose bei studijuojančių savo lėšomis) (%)
1.
2.
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

9.

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja kintantis įstojusių
studentų ir parengtų specialistų skaičius
Įstojusių studentų ir ir parengtų specialistų skaičiaus
santykis
Institucijos duomenys
2011 m. duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Studijų skyriaus vedėja Esta Rūta Urbonavičienė,
estau@lmta.lt ; tel (8-5) 261 6086

Kodas
90 900 1595
01.
01.10.
E-01-01

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros specialistus, lygiuojantis į Europos aukštojo
mokslo erdvės kriterijus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Tarptautiniuose dėstytojų ir studentų mainuose, tarptautinėse programose, dalyvaujančiųjų skaičiaus santykis su bendru
dėstytojų bei studentų santykiu (%)
1.
2.
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

9.

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja kintantis tarptautinėse
mainų programose dalyvaujančių studentų ir
dėstytojų skaičius
Dalyvaujančių mainų programose studentų ir
dėstytojų skaičiaus santykis su bendru studentų ir
dėstytojų skaičiumi
Institucijos duomenys
2011 m. duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Rima Rimšaitė,
Rima.rimsaite@lmta.lt tel (8-5) 212 4967

Kodas
90 900 1595
01.
01.10.
E-01-02-01/02

