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Eil. 

Nr. 
Ekspertų rekomendacija LMTA atlikti arba planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

1.  

Išsaugoti Universitetui viziją, kaip 

argumentą laipsniškam naujų patalpų 

statybos planui. 

2015 m. pradžioje, bendradarbiaujant su Lietuvos architektų sąjunga, buvo paskelbtas 

supaprastintas atviras projekto konkursas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

studijų miestelio Olandų g., Vilniuje architektūrinių projektinių pasiūlymų 

parengimui. Šiam konkursui buvo pateikti 28 pasiūlymai. Vertinimo komisija pirmąją 

vietą skyrė UAB „Paleko Archstudija“ komandai. 

 

2016 m. balandžio 26 d. Premjeras Algirdas Butkevičius lankėsi LMTA. Susitikimo 

metu buvo aptarti konkretūs ateities planai, susiję su naujo LMTA studijų miestelio 

statybos projektu. 

LMTA studijų 

miestelio statybos 

projektas turėtų būti 

įgyvendintas iki 2020 

metų 

2.  

Kuo greičiau, t. y., jei įmanoma, per 

artimiausius mėnesius, turėti gerai 

įrengtą klasę arba auditoriją, skirtą 

muzikos didaktikai ir mokymo 

priemonėms, naudojamoms įvairiuose 

mokyklos lygiuose. 

2015 m., įgyvendinant projektą „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir 

mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės 

infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“, įsigyti Carl‘o Orff‘o muzikos instrumentai, 

naudojami Bendrosios muzikos didaktikos studijų programos bei srautiniam 

Šiuolaikinio muzikinio ugdymo koncepcijų dalyko dėstymui. Pastarojo metu 

ksilofonais, metalofonais, bongais, kongais, okeano būgnais ir kt. instrumentais 

muzikuoja atlikėjiškų specialybių studentai. 

Atlikta  
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3.  

Intensyvinti studentų rengimą 

pedagoginei veiklai ankstyvaisiais 

studijų metais stiprinant pasitikėjimą ir 

kuo labiau užtikrinti, kad praktika būtų 

atliekama įvairiose švietimo įstaigose, 

laikantis programos tikslų ir 

atsižvelgiant į studentų gabumus. 

2014-09-24 Senato nutarimu (protokolas Nr. 6-SE) patvirtintas atnaujintas 

Bendrosios muzikos didaktikos studijų planas. Painėtinas šio studijų plano pokytis: 

vietoje III kurse buvusio studijų dalyko „Pasirenkamasis instrumentas“ pradėti dėstyti 

dalykai „Ritmika, judesys ir kūno perkusija“ (V semestras) ir „Mokykliniai muzikos 

instrumentai“ (VI semestras). Atnaujintas studijų planas praturtintas lietuvių muzikos 

istorijos dalykais „Lietuvių muzika iki 1950 metų“, „XX a. II pusės lietuvių muzika“, 

taip pat „Klausos lavinimo ir muzikos teorijos alternatyvomis“ – stipresni studentai 

po specialaus testo priskiriami aukštesniam „Solfedžio“ lygiui ir stipresnių teorinių 

žinių reikalaujančiam „Muzikos kalbos“ moduliui. 

2016-03-30 Senato nutarimu (protokolas Nr. 3-SE) patvirtintas atnaujintas 

Bendrosios muzikos didaktikos profilio aprašas ir studijų planas.  

Siekiant intensyvinti studentų rengimą pedagoginei veiklai, daugiau dėmesio 

skiriama studijų krypties dalykams: atsisakyta „Muzikos istorijos alternatyvų“; 

studijų dalykas „Muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje metodika“ iš III 

semestro atkeltas į I semestrą; „Stebimoji praktika“ susiaurinta iki vieno semestro 

trukmės; kiekvienais studijų metais praktika atliekama vis aukštesnėje vidurinio 

ugdymo grandyje, t. y., antraisiais studijų metais – 1-4 klasėse, trečiaisiais studijų 

metais – 5-8 klasėse, ketvirtaisiais studijų metais – 9-12 klasėse; susiaurintas ir 

koncentruotai pateikiama „Vadovavimo vaikų chorui teorija ir praktika“; integruotas 

naujas dalykas „Vadovavimo mišriam chorui teorija ir praktika“. 

Studijų dalykai „Muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje metodika” ir 

,,Vadovavimo mišriam chorui teorija ir praktika” dėstomi Bendrosios muzikos 

didaktikos praktikos bazėse – Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijoje bei  

Vilniaus Žemynos gimnazijoje. 

LMTA vykdomos 

studijų programos 

atnaujinamos 

(tobulinamos) ne 

rečiau kaip kartą per 

dvejus metus. 

4.  

Laipsniškai ugdyti akademinį personalą 

(kaip teigiama savianalizės 

suvestinėje), kad jis papildytų dabartinį 

dėstytojų ir kvalifikuotų pedagogų-

menininkų kolektyvą. 

Pedagogikos katedros dėstytojai aktyviai dirba mokslo srityje bei dalyvauja, rengiant 

įvairius mokslinius, edukacinius bei meninius renginius: 

 2015 metais doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė Šiaulių universitete 

sėkmingai apgynė socialinių mokslų srities, Edukologijos krypties daktaro 

disertaciją, tema ,,Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos 

edukacinių paradigmų kaitos kontekste“.  

 2016 metais doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė pristatė disertacijos 

pagrindu parengtą monografiją ,, Muzikos mokyklų pedagogų profesinės 

nuostatos kaip perspektyvinio muzikinio ugdymo projekcija”. 

 Nuo 2015 metų doc. dr. Lolitos Navickienės iniciatyva rengiamas 

Pedagogikos katedros, Bendrosios muzikos didaktikos studentų Pedagoginės 

Nuolat 
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praktikos konkursas „Būsimasis muzikos mokytojas: iššūkiai ir stiprybės“, 

skirtas įprasminti žymaus Lietuvos pedagogo, prof. habil. dr. Alberto 

Piličiausko atminimą. 

 2016 metais sėkmingai įvyko Pedagogikos katedros,  Bendrosios muzikos 

didaktikos programos dėstytojų prof. dr. Ramunės Kryžauskienės, doc. dr. 

Lolitos Navickienės, doc. dr. Giedrės Gabnytės-Bizevičienės bei doc. 

Liongino Čiapo profesinės atestacijos. 

 Pedagogikos katedra sėkmingai dalyvavo (buvo organizacinio komiteto nare) 

2016 m. kovo 16-19 dienomis Vilniuje vykusioje tarptautinėje EAS 

konferencijoje „LOOKING FOR UNEXPECTED: creativity and innovations 

in music Education“. Katedros dėstytojos doc. dr. Lolita Navickienė ir doc. 

dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė skaitė pranešimą, tema ,,Methods of 

Emotional Imitation and Personal Meaning in developing creativity of music 

education students”. 

5.  

Persvarstyti studijų turinį, kad būtų 

pasiektas balansas tarp vokalinio ir 

instrumentinio muzikavimo, 

edukologijos, pedagogikos, filosofijos, 

psichologijos ir kitų dalykų jei galima, 

siekiant susieti teorinius dalykus su 

praktiniais. 

Rekomendacijos įgyvendinimas vyko atnaujinant Bendrosios muzikos didaktikos 

studijų planą ir profilio aprašą (žr. 3 rekomendacijos įgyvendinimo veiksmus). 

Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, buvo suteiktos didesnės galimybės 

studentams muzikuoti Carl’o Orff’o instrumentariumu, siekiant didinti balansą tarp 

vokalinio ir instrumentinio muzikavimo bei tamprinant ryšius tarp teorinių ir 

praktinių dalykų. 

 

Dabar VII semestre aiškiai atsispindi „Pedagoginių studijų baigiamasis darbas“, į VIII 

semestrą nukeltas „Baigiamasis muzikinio ugdymo projektas“, taip pat VIII semestre 

atliekama „Baigiamoji praktika“. Atsižvelgiant į atliktos studentų apklausos 

rezultatus, į studijų planą integruoti studijų dalykai: „Improvizacijos pagrindai“ ir 

„Skaitmeninės natografijos alternatyvos“, atsisakyta kai kurių 

vokalinio/instrumentinio muzikavimo ir kitų labiau atlikėjiškų dalykų, tokiu būdu 

stiprinant Programoje ugdomas pedagogines kompetencijas. 

LMTA vykdomos 

studijų programos 

atnaujinamos 

(tobulinamos) ne 

rečiau kaip kartą per 

dvejus metus. 

6.  

Iki 2014 m. (kaip suplanuota) visiškai 

įgyvendinti IT (kokybės užtikrinimo) 

programą, siekiant patobulinti visas 

duomenų rinkimo sistemas, įskaitant 

vertinimus, siekiant išvengti rankinio 

duomenų tvarkymo. 

2015 m. buvo tobulinama LMTA studijų informacijos duomenų kaupimo ir valdymo 

sistema STUDIUM, kuri suteikia galimybes:  

 efektyviai valdyti akademinius studentų duomenis;  

 efektyviai valdyti dėstytojų pedagoginio krūvio duomenis;  

 efektyviai bendrauti su studentais, atsakyti į visus jiems rūpimus klausimus;  

 teikti studentams įvairią informaciją, susijusią su studijų procesu;  

Nuolat  
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 studentams registruotis į laisvai pasirenkamų dalykų užsiėmimus, užsisakyti 

reikalingas pažymas  

 (akademines, apie studijas ir kt.);  

 efektyviai atlikti studentų statistinę analizę. 

 

2015 m. įdiegtas STUDIUM sistemos papildomas bendradarbiavimo ir informacijos 

valdymo erdvės modulis, susidedantis iš: 1) laiko organizavimo ir planavimo 

funkcionalumo, 2) dokumentų valdymo, 3) idėjų fiksavimo ir valdymo. 

7.  

Reguliariai organizuoti universitete 

tarptautines konferencijas, kuriose 

aktyviai dalyvautų studentai. 

2014 m. Akademijoje vyko 8 mokslinės konferencijos. 2014 m. greta tradicinių 

konferencijų surengtos 2 mokslinės konferencijos, suplanuotos kultūros plėtros 

projektų rėmuose, bei 2 tarptautinės teminės mokslinės konferencijos surengtos 

LMTA tyrėjų iniciatyva, gavus Lietuvos mokslo tarybos finansavimą. 

 

2015 m. Akademijoje vyko 5 mokslinės konferencijos. 2015 m. greta tradicinių 

konferencijų surengtos 2 tarptautinės teminės mokslinės konferencijos, surengtos 

LMTA tyrėjų iniciatyva gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą. 

 

Karjeros ir kompetencijų centras ir Tarptautinių ryšių skyrius, kartu su Karališkąja 

Danijos muzikos akademija 2016 m. kovo 9 – 11 d. organizavo tarptautinę 

konferenciją „Development of classical music education: mapping the situation and 

exploring opportunities for innovative teaching and learning“, nuotolinio mokymo 

platformos Skandinavijoje ir Baltijos šalyse kūrimo tikslais. 

 

2016 m. kovo 16-19 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko 24-oji 

tarptautinės muzikinio ugdymo asociacijos EAS (European Association for Music in 

Schools https://easwebsite.wordpress.com/over/) konferencija, kurią organizavo 

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija ir 5 muzikos pedagogus rengiančios Lietuvos 

aukštosios mokyklos. 

 

2016 m. gegužės 4 dieną, Pedagogikos katedros iniciatyva, buvo organizuoti 

Pedagoginiai skaitymai, skirti prof. habil. dr. Alberto Piličiausko atminimui 

įprasminti. Renginyje mokslinius pranešimus skaitė ne tik Bendrosios muzikos 

didaktikos programos B4 kurso studentai, bet taip pat ir svečiai iš Vytauto Didžiojo 

universiteto, Muzikos akademijos. 

 

Kasmet  
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2016 m. kovo 16 dieną LMTA vyko tarptautinis renginys ,,Baltic Music 

Networkshop. Music tomorrow: challenges and opportunities around our common 

sea”, kuriame aktyviai dalyvavo Pedagogikos katedros dėstytojos prof.dr. Ramunė 

Kryžauskienė, doc. dr. Lolita Navickienė, doc.dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė bei 

bendrosios muzikos didaktikos programos studentai. 

8.  

Radikaliai siekti, kad socialiniai 

dalininkai (socialiniai partneriai) visais 

atžvilgiais dalyvautų programos 

tobulinimo veikloje, ypač būtų 

įtraukiami į programos komitetus. 

2014 m. gruodžio 17 d. LMTA rektoriaus įsakymu Nr. 198 VĮ patvirtintas Bendrosios 

muzikos didaktikos studijų programos komitetas: 

1. Doc. dr. Lolita Jolanta Navickienė, Pedagogikos katedros dėstytoja, komiteto 

pirmininkė; 

2. Prof. dr. Ramunė Kryžauskienė, Pedagogikos katedros vedėja; 

3. Doc. Dainius Puišys, Choro dirigavimo katedros vedėjas; 

4. Asist. Jurgis Paliauka, Muzikos teorijos katedros dėstytojas; 

5. Karolina Šukauskaitė, programos studentė (B3); 

6. Rūta Krasauskienė, mokytoja-ekspertė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė. 

 

Nuo 2015 metų rengiamame Pedagogikos katedros, Bendrosios muzikos didaktikos 

programos studentų Pedagoginės praktikos konkurso „Būsimasis muzikos mokytojas: 

iššūkiai ir stiprybės“ vertinimo komisijos darbe aktyviai dalyvauja socialiniai 

partneriai – Rūta  Krasauskienė, mokytoja-ekspertė, Vilniaus Žemynos gimnazijos 

direktorė ir Jelena Valiulienė, Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos muzikos 

mokytoja-ekspertė. 

 

Bendrosios muzikos didaktikos programos atnaujinimas taip pat vyko glaudžiai 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Į jų patarimus buvo atsižvelgta 

paankstinant ,,Muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje metodikos” dėstymą, 

įtraukiant naują dalyką ,,Improvizacijos pagrindai” bei ,,Vadovavimo vaikų chorui 

teoriją ir praktiką” dėstant ne su neformalų ugdymą pasirinkusiais moksleiviais 

(Vilniaus ,,Ąžuoliuko” muzikos mokykla), bet Bendrosios muzikos didaktikos 

studentų pedagoginės praktikos vietose –  Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijoje 

bei Vilniaus Žemynos gimnazijoje. 

 

 


