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IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO 

PAŽANGOS ATASKAITA 

 

Vertinamoji 

sritis  
Ekspertų rekomendacijos 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo apimtis ir 

terminai  

Planuojami veiksmai vertinamojoje srityje ir 

terminai 
Pastabos 

 

STUDIJŲ 

TIKSLAI, 

REZULTATAI 

IR TURINYS 

 

1. Iki Programos vykdymo pradžios būtų 

tikslinga koreguoti ir atsižvelgiant į 

studijų programos rezultatų visumą 

tikslinti Programos tikslo formuluotę, 

akcentuojant esminį Programos tikslą – 

kompetentingo muzikos edukologo, 

įgijusio ir meninės lyderystės, ir projektų 

vadybos žinių bei kompetencijų, rengimą. 

Taip pat peržiūrėti ir Programos 

koncepciją – apibrėžti muzikos 

edukologo kompetencijų ugdymo 

Programoje prioritetiškumą, įtraukiant ir 

pedagoginius edukologinių kompetencijų 

aspektus. 

Įgyvendinta iki 

Programos vykdymo 

pradžios (2020) 

 

 

Pakeista tikslo formuluotė – parengti 

kompetentingą muzikos edukologą, įgijusį 

fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais 

grindžiamų muzikinio ugdymo(si) srities, 

muzikinės raiškos, meninės lyderystės ir 

projektų vadybos kompetencijų, gebantį 

tobulinti formaliojo ir neformaliojo 

muzikinio ugdymo praktiką. Studijų dalykų 

turinyje peržiūrėti pedagoginiai edukologinių 

kompetencijų ugdymo(si) aspektai: 

Kūrybiškumo ugdymosi strategijos, Muzikos 

mokytojo savireguliacija, Muzikinio ugdymo 

programų kūrimas ir kokybės vertinimas, 

Skirtingas vaikų galimybes ir poreikius 

atitinkantis muzikinis ugdymas ir kt. 

 

STUDENTŲ 

PRIĖMIMAS 

IR PARAMA 

2. Programos apraše iki priėmimo į 

Programą būtina tikslinti priėmimo 

sąlygas bei informaciją, susijusią su 

pedagogo profesinės kvalifikacijos 

(ne)suteikimu. 

Įgyvendinta iki 

priėmimo į Programą 

(2020) 

Tikslintos priėmimo sąlygos – priimami 

stojantieji, turintys Švietimo ir ugdymo 

studijų krypčių grupės (muzikos 

pedagogikos šakos) arba meno (muzikos) 

studijų krypčių I pakopos universitetinį 

išsilavinimą. Neturintieji pedagogo 

profesinės kvalifikacijos gali VDU paraleliai 

studijuoti profesinėse pedagogikos studijose 

ir įgyti pedagogo kvalifikaciją. Į programą 

priimami stojantieji įgiję išsilavinimą 

Lietuvoje ir užsienyje. Konkursinio balo 

 



sandara įgijusiems išsilavinimą Lietuvoje – 

K=0,5A+0,3B+0,2C, kai: A – bakalauro 

diplomo priedėlio visų dalykų pažymių 

svertinis vidurkis, B – bakalauro baigiamojo 

darbo pažymys, C – motyvacinis pokalbis.  

Įgijusiems išsilavinimą užsienyje – 

K=0,3A+0,5B+0,2C, kai: A – bakalauro 

diplomo priedėlio visų dalykų pažymių 

svertinis vidurkis, B – bakalauro baigiamojo 

darbo pažymys, C – motyvacinis pokalbis.  

Anglų kalbos mokėjimas turi atitikti ne 

žemesnį kaip C1 lygmenį pagal Bendruosius 

Europos kalbų metmenis. 

STUDIJŲ 

TIKSLAI, 

REZULTATAI 

IR TURINYS 

 

3. Siekiant sudaryti realias sąlygas 

individualizuoti studijas, koreguoti 

Programos struktūrą ir studentams 

garantuoti galimybę rinktis dalį studijų 

dalykų, t.y. vadinamųjų pasirenkamųjų 

dalykų bloke, reikėtų ateityje numatyti 

realų platesnį dalykų pasirinkimą, o ne 

tik pasirinkimus dalykų viduje. 

Programos vykdymo 

laikotarpiu iki 2023 m.  

Kiekviename semestre studentams siūlomas 

gana platus muzikinės raiškos dalykų 

pasirinkimas. Pasirenkamieji dalykai: 

fortepijonas, akordeonas, dirigavimas, 

dainavimas, styginiai  instrumentai (gitara, 

altas), liaudies instrumentai (kanklės).  

 

STUDIJŲ 

TIKSLAI, 

REZULTATAI 

IR TURINYS 

 

4. EG rekomenduoja iki Programos 

vykdymo pradžios peržiūrėti Programos 

studijų rezultatus, susijusius su 

,,Asmeninių gebėjimų” ugdymo sritimi ir 

įvertinti, kurie studijų dalykai, be 

Programos apraše nurodytųjų dviejų, 

neabejotinai prisideda prie studentų 

asmeninių gebėjimų ugdymo. 

 

Įgyvendinta iki 

Programos vykdymo 

pradžios (2020) 

Greta esamų atnaujinti šie studijų dalykai, 

prisidedantys prie studentų asmeninių 

gebėjimų ugdymo:  „Individualus muzikos 

interpretacijos gebėjimų plėtojimas“. 

„Muzikos interpretavimo gebėjimų 

plėtojimas kūrybinėse grupėse“, „Muzikinio 

renginio kūrimas ir atlikimas“. 

 

STUDIJŲ 

TIKSLAI, 

REZULTATAI 

IR TURINYS 

 

5. Iki Programos vykdymo pradžios 

būtina peržiūrėti dalykus ,,Muzikos 

informacinės ir komunikacinės 

technologijos edukacijoje” ir 

,,Multimedijos technologijos”, kad jų 

turinys nedubliuotų pirmosios 

(bakalauro) pakopos programose 

dėstomų panašių dalykų turinio. 

Rekomenduojama koreguoti šių studijų 

Įgyvendinta iki 

Programos vykdymo 

pradžios (2020) 

Peržiūrėti dalykai ir pakeista ,,Muzikos 

informacinės ir komunikacinės technologijos 

edukacijoje” į „Muzikos edukacinių 

technologijų inovacijos“ (16 val. paskaitos, 

26 val. pratybos, 3 val. konsultacijos) ir 

,,Multimedijos technologijos” į „Muzikinės 

kūrybos diskursai medijose“ (16 val. 

paskaitos, 26 val. pratybos, 3 val. 

konsultacijos). Dalykas „Muzikinės kūrybos 

 



dalykų apimtį – pagrindinį dėmesį skirti 

pratyboms bei sumažinti teorinių paskaitų 

valandas 

diskursai medijose“ skirtas supažindinti 

studentus su naujausiomis kompiuterinėmis 

kūrybiškumo technologijomis, jų 

panaudojimo galimybėmis kūrybiniuose 

projektuose. „Muzikos edukacinių 

technologijų inovacijos“ skirtas tobulinti 

kompleksinį teorinį ir  praktinį supratimą 

apie muzikos edukacinių technologijų 

inovacijas, inovacijų kultūrą, tyrimais 

grindžiamas naujų idėjų, žinių ir muzikinio 

ugdymo turinio, proceso bei inovacijų 

kūrimo strategijas.  

MOKSLO IR 

STUDIJŲ 

VEIKLOS 

SĄSAJOS 

 

6. Dėstytojų mokslinė ir meninė veikla iš 

esmės yra susijusi su Programos kryptimi 

ir dėstomais dalykais, bet didžiąja dalimi 

ji negalėtų būti tiesiogiai susiejama ir 

neatspindi visos Programos koncepcijos 

aprėpties. Ateityje Programos 

akademinio personalo moksliniai tyrimai 

galėtų būti orientuojami į platesnius 

muzikos edukologijos, vadybos, 

lyderiavimo ir kt. aspektus, 

neapsiribojant muzikos pedagogikos 

tyrimų lauku. 

Programos vykdymo 

laikotarpiu iki 2023 m. 

Programos akademinio personalo moksliniai 

tyrimai skatinami orientuoti į platesnius 

muzikos edukologijos, vadybos, lyderiavimo 

ir kt. aspektus. Orientuojamos mokslinių 

tyrimų kryptys: švietimo kaitos procesui 

aktualūs tyrimai; ugdytinio gerovę ir sėkmę 

lemiančių veiksnių tyrimai; inovatyvių 

ugdymo teorijų detalizavimo, modeliavimo, 

diegimo praktikoje tyrimai; kt.  

 

 

 

7. Ištaisyti Programos apraše užsilikusias 

techninių nesužiūrėjimų ir pasenusios 

informacijos klaidas. 

Iki priėmimo į 

Programą 
Rengtas Programos aprašas yra ištaisytas. 

 

STUDIJŲ 

TIKSLAI, 

REZULTATAI 

IR TURINYS 

 

8. Iki priėmimo į Programą, Programos 

apraše būtina koreguoti informaciją apie į 

Programą stojančių meno (muzikos) 

studijų krypčių bakalaurų karjeros 

galimybes, nenurodant mokytojo 

karjeros, nes magistrantūros programa 

pedagoginės profesinės kvalifikacijos 

suteikti negali. 

Iki priėmimo į 

Programą 

Koreguota informacija – priimami 

stojantieji, turintys Švietimo ir ugdymo 

studijų krypčių grupės (muzikos 

pedagogikos šakos) arba meno (muzikos) 

studijų krypčių I pakopos universitetinį 

išsilavinimą. Neturintieji pedagogo 

profesinės kvalifikacijos gali VDU paraleliai 

studijuoti profesinėse pedagogikos studijose 

ir įgyti pedagogo kvalifikaciją. 

Šias studijas baigę magistrai galės dirbti 

 



švietimo įstaigose formaliajame ar  

neformaliajame ugdyme, dirbti muzikinio 

ugdymo organizatoriais bei vadybininkais, 

dėstytojais kolegijose ir universitetuose, 

dalyvauti moksliniuose tyrimuose, tęsti 

studijas doktorantūroje. 

STUDENTŲ 

PRIĖMIMAS 

IR PARAMA 

9. Ateityje stojantiesiems, kurie yra baigę 

meno (muzikos) studijų krypčių studijas 

ir nori siekti ne tik ugdymo mokslų 

magistro laipsnio, bet ir įgyti pedagogo 

profesinę kvalifikaciją, pasiūlyti 

papildomai studijuoti 60 kreditų apimties 

pedagoginėse studijose. 

Programos vykdymo 

laikotarpiu iki 2023 m. 

Neturintieji pedagogo profesinės 

kvalifikacijos gali VDU paraleliai studijuoti 

profesinėse pedagogikos studijose ir įgyti 

pedagogo kvalifikaciją. 

 

 

10. Kadangi numatoma pritraukti ir 

studentų užsieniečių bei vykdyti 

Programą ir anglų kalba, būtina studijų 

dalykų aprašus ir (ar) parengti ir anglų 

kalba. 

Parengti aprašai  
Studijų dalykų aprašai parengti anglų kalba. 

 

STUDENTŲ 

PRIĖMIMAS 

IR PARAMA 

11. EG rekomenduoja prieš pradedant 

vykdyti priėmimą į Programą, priėmimo 

sąlygose studentus aiškiai informuoti apie 

studijavimo režimų variantus ir studijų 

tvarką ir būdus bei tvarkaraščius, taip pat 

apie tai, kiek ir kaip galėtų būti 

atsižvelgiama į individualius studentų 

poreikius, susijusius su studijų 

tvarkaraščiu ir būdais. 

Prieš pradedant vykdyti 

priėmimą į Programą 

Prieš prasidedant studijų procesui studentai 

aiškiai informuojami apie studijavimo 

režimų variantus (kontaktinis, nuotolinis, 

kt.), studijų tvarką ir būdus bei tvarkaraščius, 

kiek ir kaip galėtų būti atsižvelgiama į 

individualius studentų poreikius, susijusius 

su studijų tvarkaraščiu ir būdais. 

 

STUDIJŲ 

TIKSLAI, 

REZULTATAI 

IR TURINYS 

12. Iki Programos vykdymo pradžios 

Programos apraše koreguoti informaciją 

apie kontaktinio darbo val. apimtis (36 

p.). numatant, kad tiesioginio (ne 

virtualaus) kontaktinio darbo apimtis turi 

būti ne mažesnė kaip 20 procentų studijų 

programos apimties. 

Parengtos Programos 

aprašas, p. 37 

Programoje kontaktinio darbo val. apimtis 

yra 26 procentai studijų programos apimties, 

nurodyta Programos apraše (p. 37). 

 

STUDIJŲ 

TIKSLAI, 

REZULTATAI 

IR TURINYS 

13. EG grupė rekomenduoja iki 

Programos vykdymo pradžios peržiūrėti 

ir koreguoti numatytą magistrinio darbo 

vertinimo forma, numatant ne egzaminą, 

Įgyvendinta iki 

Programos vykdymo 

pradžios (2020) 

Numatyta magistrinio darbo vertinimo forma 

– Baigiamojo darbo gynimo vertinimas.  

 



o kitą tinkamesnį tokio apibendrinamojo 

pobūdžio studijų vertinimo metodą. 

DĖSTYTOJAI 
14. Plėtoti kviestinių dėstytojų iš užsienio 

pritraukimo strategiją. 

Programos vykdymo 

laikotarpiu iki 2023 m. 

Esamuoju laikotarpiu nuotoliniu būdu 

plėtojama kviestinių dėstytojų iš užsienio 

pritraukimo strategija, kviečiant skaityti 

paskaitas, vesti seminarus, pratybas 

virtualiai. 

 

STUDIJŲ 

KOKYBĖS 

VALDYMAS 

IR 

VIEŠINIMAS 

15. Į Programos kokybės užtikrinimo 

procesus rekomenduotina įtraukti 

Programos studentus. 

Programos vykdymo 

laikotarpiu iki 2023 m.  

Programos studentai yra įtraukti SPK, 

dalyvauja studijų kokybės užtikrinimo veiklų 

procese: dalyvauja studijų kokybės 

apklausose, diskusijose, teikia pasiūlymus 

studijų kokybės gerinimui, yra 

supažindinami su sprendimų priėmimu apie 

studijų programos atnaujinimą ir pan. 

 

 
 

                                Prof. dr. Asta Rauduvaitė    2022-02-04 

Padalinio vadovo pareigos, vardas, pavardė  parašas  data 

 


