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Meno vadybos skyrius 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji pakopa Pasirenkamasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų programa Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Rudens / Pavasario semestras  Lietuvių k., anglų k. 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai:  
Nėra 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra):  

Nėra 

Dalyko (modulio) 

apimtis kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 34 46 

 

Dalyko (modulio) tikslas 

Studijų dalyko Karjeros valdymas ir antreprenerystė I tikslas yra supažindinti studentus su karjeros valdymo ir 

antrepernerystės samprata, ypatumais ir bruožais, ugdyti jų karjeros planavimo ir verslumo gebėjimus. 

 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Dalyko turinį sudaro keturi temų blokai: Kūrybiška lyderystė; Karjeros planavimas ir valdymas; Kūrybinės veiklos 

teisinių ir finansinių rizikų valdymas; Meno projekto rengimo ir valdymo ypatumai, kurie supažindina studentus su 

komandinio darbo, efektyvios komunikacijos, konfliktų valdymo principais, asmeninio veiklos aplanko rengimo ir 

menininko rinkodaros, meninės veiklos teisinių rizikų valdymo ir projektinės veiklos ypatumais.  

 

Studijų programos(-ų) ugdomos 

kompetencijos (Programos 

rezultatų numeriai) 

Dalyko (modulio) studijų 

rezultatai 
Studijų metodai 

Vertinimo 

metodai 

Gebėjimas viešai atlikti muzikos 

kūrinius, plėtoti viešų pasirodymų 

patirtį.  

Planuodamas savo asmeninę 

karjerą, gebės strategiškai mąstyti, 

kryptingai veikti, bus veiklus, 

motyvuotas ir iniciatyvus.   

Paskaitos, 

savarankiškos 

literatūros studijos, 

atvejo analizė, 

diskusijos, 

savirefleksija 

Sumuojamasis 

vertinimas: 

7 savarankiškos 

užduotys, 

egzaminas 

Gebėjimas komunikuoti, bendrauti ir 

bendradarbiauti.  

Išmanys komandinio darbo ir 

konfliktų valdymo principus bei 

gebės juos taikyti sprendžiant 

praktines situacijas. 

Gebės parengti ir naudoti darbo / 

praktikos / savanoriškos / 

savarankiškos veiklos pasiūlymus 

atitinkančias savęs pristatymo 

priemones: gyvenimo aprašymą 

(CV), motyvacinį laišką. 

Kritiškas ir savikritiškas mąstymas.  

 

Gebės objektyviai vertinti ir lyginti 

save ir kitus profesinės veiklos 

kontekste, žinos kaip efektyviai 

pristatyti save atrankos pokalbio 

metu, gebės formuoti savo įvaizdį. 

Gebėjimas dirbti ir tobulėti 

savarankiškai.  

Išmanys asmeninės karjeros 

planavimo principus, gebės 

parengti profesinės veiklos 

aplanką, pasirinkti profesinės 

veiklos vykdymo formą bei vertinti 

galimas rizikas. 



Išmanys vadybos ir finansų 

valdymo principus ir gebės juos 

taikyti organizuodamas asmeninę 

meninę veiklą, gebės parengti 

argumentuotą paraišką 

inicijuojamo meno projekto 

finansavimui gauti, planuoti jo 

įgyvendinimo etapus. 

Gebėjimas prisitaikyti prie naujų, 

kintančių situacijų, gebėjimas spręsti 

problemas. 

 

Gebės identifikuoti su profesine 

veikla susijusias projektinės 

veiklos idėjas, jas tinkamai pagrįsti 

bei planuoti jų įgyvendinimą. 

 

Temos 
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Savarankiškų 

studijų užduotys 
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Kūrybiška lyderystė:           

Atvejo analizė, 

literatūros studijos, 

teisės aktų analizė, 

asmeninės karjeros 

plano ir CV 

parengimas, 

motyvacinio laiško 

ir asmeninio 

veiklos aplanko 

parengimas, 

projekto idėjos 

formulavimas, 

poreikio 

pagrindimas ir 

įgyvendinimo plano 

parengimas 

1. Komandinio darbo principai ir 

jų taikymas profesinėje 

veikloje 

2       2 2  

2. Efektyvios komunikacijos 

principai: teoriniai ir 

praktiniai aspektai 

2       2 2  

3. Konfliktų valdymo technikos 2       2 4  

4. Kūrybiškas problemų 

sprendimas 

2       2 2  

Karjeros planavimas ir valdymas:           

5. Karjeros galimybių 

tyrinėjimas. Karjeros planas. 

Karjeros pokyčiai ir jų 

valdymas 

2       2 2  

6. Asmeninio veiklos aplanko 

rengimas: teoriniai ir 

praktiniai aspektai 

2       2 4  

7. Menininkas kaip prekės 

ženklas 

2       2 2  

8. Viešieji ryšiai kūrybinės 

veiklos plėtros kontekste 

2       2 2  

Kūrybinės veiklos teisinių ir 

finansinių rizikų valdymas: 

          

9. Kūrybinės veiklos 

įgyvendinimo teisiniai 

aspektai: veiklos vykdymo 

steigiant ir nesteigiant 

juridinio asmens galimybės 

2       2 4  

10. Sutartys kūrybinėje veikloje: 

autorinių sutarčių, licencinių 

sutarčių, paslaugų sutarčių ir 

darbo sutarčių sudarymo 

ypatumai 

2       2 2  

11. Autorių teisių ir gretutinių 

teisių apsaugos principai 

kūrybinėje veikloje 

2       2 2  

12. Finansų valdymo principai 2       2 2  

Meno projekto rengimo ir valdymo 

ypatumai: 

          



 

Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

7 savarankiškos užduotys 70 Semestro 

metu 

Tarpinį atsiskaitymą sudaro 7 savarankiškos užduotys raštu, 

kurių kiekviena sudaro 10 proc. galutinio įvertinimo: 

kūrybiškos lyderystės atvejo analizė; asmeninio karjeros 

plano parengimas; CV ir motyvacinio laiško parengimas; 

asmeninio veiklos aplanko parengimas; profesinės veiklos 

rizikų vertinimo analizės parengimas; projekto idėjos 

formulavimas, poreikio pagrindimas ir įgyvendinimo plano 

parengimas;  

Vertinama parengtų užduočių atitiktis pateiktoms fabuloms, 

išsamumas, kūrybingumas, sprendimų realumas, gebėjimas 

argumentuoti pasirinkimus. 

Egzaminas 30 Įskaitų ir 

egzaminų 

sesijos metu 

Užpildytos paraiškos Lietuvos kultūros tarybai dalies 

pristatymas raštu. Vertinamas paraiškos išsamumas, 

nuoseklumas, logiškumas, originalumas, įgyvendinimo 

realumas, atitiktis nustatytiems reikalavimams/prioritetams.  

Galutinis pažymys sudaromas sumuojant individualių 

užduočių ir egzamino balų procentines išraiškas:  

95-100% - puikiai (10), 

85-94% - labai gerai (9), 

75-84% - gerai (8), 

65-74% - vidutiniškai (7), 

55-64% - patenkinamai (6), 

45-54% - silpnai (5), 

< 45% - nepatenkinamai (4). 

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Varbanova L.  

 

2016 International 

Entrepreneurship in the Arts 
 Routledge 

Stein T. S., Lynch R L.  

 

2016 Leadership in the Performing 

Arts 
 Allworth Press  

Thall P. M.  2016 What They'll Never Tell You 

About the Music Business, 

Third Edition: The Complete 

Guide for Musicians, 

Songwriters, Producers, 

Managers, Industry 

Executives, Attorneys, 

Investors, and Accountants 

 Watson-Guptill 

Nielsen S. L., Klyver K., 

Rostgaard M. E. and 

Bager T.  

2012 Entrepreneurship in the 

Theory and Practice 

 Edward Elgar Publishing 

Limited 

Papildomi studijų šaltiniai  

13. Menas tarpsritiniame 

kontekste: naujų profesinės 

veiklos galimybių 

identifikavimas 

2       2 2  

14. Meninio projekto idėjos 

generavimas ir įgyvendinimo 

galimybių analizė 

2       2 4  

15. Finansavimo pritraukimo 

strategijos 

2       2 2  

16. Meninio projekto 

įgyvendinimo ypatumai 

2       2 2  

Egzaminas       2 2    

Iš viso 32      2 34 46   



Barringer B. R., Ireland 

D. 

2012 Entrepreneurship: 

Successfully Launching New 

Ventures  

 4th ed. Pearson Education 

Bragg A., Bragg M. 2007 Nuo idėjos iki verslo   Verslo žinių leidykla  

Ben Horowitz 2014 The hard things about the 

hard things 

 Harper Business 

Timmons, J. A., Spinelli, 

S. 

2009 New Venture Creation: 

Entrepreneurship for the 21st 

Century  

 McGraw Hill Irwin: Boston 

etc, 6th edition. 

Stokes, D., Wilson, N. 2006 Small Business Management 

and Entrepreneurship  
 Thomson Learning: London, 

5th edition 

Carter, S., Jones-Evans, 

D. 

2006 Enterprise and Small 

Business: Principles, Practice 

and Policy  

 FT Prentice Hall: Harlow, 

2nd edition 

Kevin D. Johnson 2013 The Entrepreneur Mind: 100 

Essential Beliefs, 

Characteristics, and Habits of 

Elite Entrepreneurs 

 Jonson Media Inc. 

Allen, P. 2014 Artist Management for the 

Music Business 

 Focal Press 

Petkevičiūtė N. 2006 Karjeros valdymas  VDU 

 

Aprobuota Meno vadybos skyriaus: data, protokolo Nr.   

Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr. ir data   

 


