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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS MOKSLINĖS VEIKLOS PLĖTROS 

KONKURSO APRAŠAS 

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademijos) mokslinės veiklos plėtros konkursas 

(toliau – konkursas) yra rengiamas siekiant sustiprinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų tyrėjų 

kompetenciją ir tarptautinės veiklos patirtį, paskatinti ir padėti vykdyti bei paskelbti fundamentalius ir 

taikomuosius  tyrimus bei jų rezultatus. 

 

1. Konkurso tikslai: 

1.1.  skatinti LMTA menotyros (muzikologija, teatrologija, kinotyra) fundamentinius bei taikomuosius 

tyrimus; 

1.2.  kelti Akademijos dėstytojų tyrėjų profesinę kvalifikaciją; 

1.3.  stiprinti Akademijos mokslinių tyrimų tarptautiškumą. 

2. Prioritetai:  

2.1.  mokslo veiklos tarptautiškumas; 

2.2.  baigtiniai mokslo darbai; 

2.3.  darbai, kurių tolesnis finansavimas tikėtinas iš LMT, ŠMM, LKT ir kitų lėšų; 

2.4.  LMTA tyrėjų kvalifikacijos kėlimas. 

3. Laukiami rezultatai: 

3.1.  mokslo publikacijų rankraščių parengimas leidybai; 

3.2.  mokslo publikacijų vertimas į užsienio kalbą tarptautinėms publikacijoms; 

3.3.  stažuotės bei moksliniai tyrimai užsienio mokslo ir/ar studijų įstaigose; 

3.4.  kitos baigtinės su mokslo tyrimais susijusios veiklos. 

4. Konkurso dalyviai: 

4.1.  konkurse gali dalyvauti LMTA dėstytojai tyrėjai, turintys mokslo laipsnį; 

4.2.  vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką. 

5. Konkurso rengimo tvarka. 

5.1.  LMTA Mokslo komitetas kasmet skelbia konkursą bei paraiškų pateikimo terminą. 

5.2.  Paraiškos teikiamos LMTA Mokslo centrui, adresu mokslas@lmta.lt.  

5.3.  LMTA Mokslo komiteto teikimu konkurso komisiją kasmet tvirtina rektorius. 

5.4.  Komisija svarsto paraiškas, atrenka paraiškas konkursiniam finansavimui, konkurso rezultatus 

pristato tvirtinti Mokslo komitetui. 

5.5.  Mokslo komitetas patvirtintus konkurso rezultatus pristato rektoriui ir skelbia LMTA tinklapyje ne 

vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškų pateikimo termino. 

5.6.  Konkursas skelbiamas vieną kartą per metus. 

6. Konkurso finansavimas. 

6.1.  Konkursas finansuojamas iš LMTA biudžetinių lėšų, gautų už meninės, mokslinės ir projektinės 

veiklos trijų metų rezultatus, dalies; 

6.2.  Kiekvienais metais nustatomas konkurso finansavimo fondas ir maksimali suma vieno tyrėjo veiklai 

finansuoti. 
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7. Atsiskaitymas už veiklą. 

7.1.  Už konkurso būdu finansuotas veiklas dėstytojai tyrėjai komisijai ne vėliau kaip per dvi savaites po 

veiklos įgyvendinimo dienos pateikia vykdymo ataskaitas (patvirtinta forma) bei atliktus darbus 

(parengtas publikacijas ir pan.). 

7.2.  Neįvykdžius planuotų veiklų ir nepasiekus paraiškoje planuotų rezultatų, dėstytojas tyrėjas trejus 

metus netenka teisės teikti paraiškas LMTA mokslo tyrimų finansavimui gauti.  

7.3. Komisija iki sausio 15 d. pristato veiklos rezultatus Mokslo komitetui ir pateikia ataskaitą rektoriui. 


