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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji (magistro) Privalomas / Muzikinis folkloras 

Alternatyvus  / Muzikos terapija 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų 

programa 

Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 2 kursas, 3 semestras / Muzikos 

terapija 

2 kursas, 4 semestras / Muzikinis 

folkloras 

Lietuvių 

 

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 

5 133 36 97 

 

Dalyko (modulio) tikslas 

Dalyku siekiama supažindinti su pasaulio aukštųjų kultūrų klasikine, dvaro ir religine muzika, su įvairiomis derminėmis 

sistemomis bei teorijomis, gausiais garso bei video įrašais bei išnagrinėti  aukštųjų kultūrų klasikinės bei liaudies muzikos 

ryšius. 

 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija  

Pasaulio muzika: tradicinės muzikos kultūros yra gilinamasis Muzikinio folkloro ir alternatyvus Muzikos terapijos 

magistrantūros studijų dalykas, supažindinantis su Azijos (Arabų, Pietų ir Šiaurės Indijos, Irano klasikinė muzika; 

Indokinijos, Japonijos, Indonezijos  dvaro muzika, gamelanas; Korėjos, Kinijos dvaro  ir religinė muzika, kinų opera, 

Tibeto religinė muzika) ir Afrikos (Etiopijos,  Ugandos dvaro ir religinė muzika, Vakarų Afrikos profesionalių muzikantų 

griotų muzika) šalių muzika, būdingais muzikos stilistikos bruožais, teorinėmis sistemomis, muzikos transkripcijomis; 

lingvistiniu, etnokultūriniu ir religiniu kontekstais. 

 

Studijų programos (-ų) ugdomos 

kompetencijos (studijų programos (-ų) 

rezultatų numeriai)  

Dalyko (modulio) studijų rezultatai 
Studijų 

metodai 

Vertinimo 

metodai 

Muzikinis folkloras: Gebėjimas savarankiškai 

dirbti ir tobulėti (1.1); 

Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, sisteminti 

informaciją, kurti naujas idėjas (2.1). 

Muzikos terapija: Nuostata mokytis visą 

gyvenimą ir taikyti įgytas žinias praktikoje (2. 

1). 

Atliekant dalyko apraše numatytas 

užduotis gebės motyvuotai dirbti ir 

tobulėti savarankiškai.  

Probleminis ir 

/arba 

įtraukiamasis 

dėstymas, 

aiškinimas, 

grupės 

diskusija, 

literatūros 

studijavimas  

 

Referatas 

ir jo 

pristatymas 

Muzikinis folkloras: Gebėjimas tirti lietuvių 

etninę muziką plačiame kitų tautų tradicinės 

muzikos kontekste (5.1). 

Muzikos terapija: Gebėjimas kritiškai / 

savikritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti (4.1). 

Gebės kritiškai vertinti pasaulio 

aukštųjų kultūrų klasikinę, dvaro ir 

religinę muziką, įvairias dermines 

sistemas ir teorijas, pasaulio muzikos 

garso ir video įrašus, aukštųjų kultūrų 

klasikinės ir liaudies muzikos ryšius. 

Muzikinis folkloras: Gebėjimas įžvelgti 

naujas etninės muzikos tyrimų kryptis, 

taikyti naujus metodus (8.1). 

Gebės pagal žinomus požymius 

atpažinti skirtingų tradicinių kultūrų 

muzikos stilių ir apibūdinti jų specifiką 



Muzikos terapija: Muzikinės raiškos 

poreikio, muzikos stilistikos ir žanrų, 

muzikavimo formų ir būdų bei pažangių 

technologijų išmanymas ir pritaikymas 

muzikos terapijos praktikoje (10.1). 

(arabų tradicinė muzika,  Pietų ir 

Šiaurės Indijos klasikinė muzika,  

Indokinijos dvaro muzika,  Indonezijos 

dvaro muzika ir gamelanas bei dermės,  

Japonų dvaro muzika,  kinų dvaro ir 

religinė muzika, Korėjos dvaro ir 

religinė muzika, Tibeto religinė 

muzika, Etiopijos ir Ugandos dvaro ir 

religinė muzika, Vakarų Afrikos 

tradicinė muzika). 
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1. Įvadas. Pasaulio 

aukštųjų kultūrų 

klasikinė, dvaro ir 

religinė muzika. 

4       4 6  
Literatūros studijavimas, muzikos 

pavyzdžių klausymas 

2. Arabų klasikinė  

muzika. 

2       2 6  Literatūros studijavimas, muzikos 

pavyzdžių klausymas 

3. Pietų Indijos klasikinė 

muzika. 

2       2 6  Literatūros studijavimas, 

muzikos pavyzdžių klausymas 

4. Šiaurės Indijos 

klasikinė muzika 

2       2 6  Literatūros studijavimas, 

muzikos pavyzdžių klausymas 

5. Indokinijos  dvaro 

muzika. 

2       2 6  Literatūros studijavimas. 

Pasirengimas seminarui 

6. Indonezijos  dvaro 

muzika. Gamelanas. 

2  1     3 6  Literatūros studijavimas, 

muzikos pavyzdžių klausymas 

7. Irano klasikinė 

muzika 

2       2 6  Literatūros studijavimas.  

8. Japonijos dvaro 

muzika 

2       2 6  Literatūros studijavimas. 

Pasirengimas seminarui 

9. Kinijos dvaro  ir 

religinė muzika. Kinų 

opera 

2  1     3 6  Literatūros studijavimas, 

muzikos pavyzdžių klausymas 

10. Korėjos dvaro ir 

religinė muzika 

2       2 6  Literatūros studijavimas, 

muzikos pavyzdžių klausymas.      

11. Tibeto religinė 

muzika 

2       2 6  Literatūros studijavimas, 

muzikos pavyzdžių klausymas 

12. Etiopijos, Ugandos 

dvaro ir religinė muzika 

2       2 5  Literatūros studijavimas, 

muzikos pavyzdžių klausymas 

13. Vakarų Afrikos 

profesionalių muzikantų 

griotų muzika 

2       2 5  Literatūros studijavimas, 

muzikos pavyzdžių klausymas 

14. Baigiamoji paskaita. 

Kurso pagrindinių temų 

ir sąvokų pakartojimas. 

Egzamino klausimų 

aptarimas 

4       4 20  Literatūros studijavimas.     

Pasirengimas egzaminui, rašto 

darbo rengimas 

Iš viso 32 0 2  0 2 1 37 96   

 

 



Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Egzaminas (referatas ir 

jo pristatymas) 

100 

proc. 

Egzaminų 

sesijos metu 

Rašto darbas (referatas), apimtis iki 20 p. Vertinama: 

 temos išsamumas; 

 gebėjimas pasirinkti ir suformuluoti dalyko studijoms 

aktualią temą; 

 gebėjimas tinkamai remiantis nurodytais pagrindiniais, 

papildomais bei savarankiškai rastais naujausiais 

literatūros šaltiniais. 

 gebėjimas analizuoti ir interpretuoti literatūrą; 

 kritiškas mąstymas, kūrybiškumas, originalumas; 

 kalbos ir rašymo įgūdžiai; 

 referato atitikimas tokios apimties rašto darbams 

keliamiems reikalavimams.  

Referato pristatymo vertinimo kriterijai: 

 gebėjimas logiškai ir nuosekliai struktūruoti tyrimų 

pristatymą; 

 gebėjimas laikytis nurodytų pristatymo laiko apribojimų (šie 

priklausys nuo kursą lankančių studentų skaičiaus); 

 bendrieji pristatymo įgūdžiai (ypač – gebėjimas išdėstyti 

pristatymo medžiagą suprantamai klausytojams); 

 aiški ir gerai matoma vaizdinė pristatymo struktūra 

(vengiama pernelyg išsamaus teksto, teiginiai išdėstomi 

pasitelkiant raktažodžius ir esminius sakinius), kur reikia – 

reikšmingų vaizdų/garsų/vaizdo įrašų panaudojimas. 

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Avramecs B., 

Muktupavels V. 

2000 Pasaulio muzika  Vilnius: Kronta 

Midgley R. 1999 Pasaulio muzikos 

instrumentai. 

 Vilnius: Kronta 

Robertsosn A., Stevens 

D. (Sud.) 

1990 Geschichte der Musik, 

Band I. Hochkulturen 

des Ostens, Das 

Altertum, Das 

Mittelalter. 

 München: Prestel Verlag 

Pacholczyk J.M. 1983 Secular Classical Music 

in the Arabic Near East 

Music of Many Cultures. 

An Introduction. 

P. 253–268 Los Angeles, London: Un-ty of 

California Press 

Wade B.C. 1983 Some Principles of 

Indian Classical Music 

Music of Many Cultures. 

An Introduction 

P.83–110 Los Angeles, London: Un-ty of 

California Press 

Papildomi studijų šaltiniai  
Czekanowska A. 1981 Kultury muzyczne Azji.  Warszawa: PWM 

Vinogradov V. S. (Sud.) 1966–

1972 

Muzyka narodov Azii i 

Afriki 

T. 1–5 Moskva 

Tkačenko G.A. 1990 Kosmos, muzyka, ritual. 

Mif i estetika. In: Liui čun‘ 

ciu 

 Moskva: Glavnaja redakcija vostočnoj 

literatury 

 
Patvirtinta Studijų programos rengimo 

grupės, Etnomuzikologijos katedros 

2015-01-30, Jungtinės studijų programos rengimo grupės posėdžio 

protokolo išrašas nr. 1; 
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ir data 

 

 


