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Eil. 

Nr. 

Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos 

atlikti arba planuojami 

veiksmai  

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos  

1. Ekspertai rekomenduoja 

skatinti studentus, 
atliekančius magistro 

baigiamojo darbo 

mokslinius tyrimus, 
naudotis ištekliais ir 

kitomis, o ne tik lietuvių, 
kalbomis griežtai 

laikantis nustatyto 
minimumo.  

Magistrantūros studijų 

programoje atliekant 

magistro baigiamojo darbo 

mokslinius tyrimus 

studentams 

rekomenduojama įtraukti 

50 proc. užsienio 

literatūros šaltinių. 

Nuo 2015 m.  

2. Ekspertai rekomenduoja 
parengti nors keletą 
patrauklių kursų anglų 
kalba ir pasiūlyti juos 
atvykstantiesiems ir kartu 
vietiniams studentams.  

Magistrantūros studijų 

programa vykdoma lietuvių ir 

anglų kalbomis. 

Nuo 2015 m.  

3. Ekspertai rekomenduoja 
padidinti garso įrašų 
klausymo pajėgumus, 
įrengiant garso įrašų 
klausymo įranga aprūpintas 
vietas, ir reguliariai pildyti 
garso įrašų biblioteką.  

Profesionalia garso įrašų 

klausymo įranga aprūpintos 

vietos ir reguliariai pildoma 

garso įrašų biblioteka yra 

Lietuvos nacionalinėje 

Martyno Mažvydo 

bibliotekoje, kuri yra greta 

LEU. Tai plati ir profesionali 

bazė studentų mokslo 

studijoms. Be to, šiuolaikinės 

kompiuterinės technologijos 

suteikia galimybę plačiai 

muzikos kūrinių prieigai 

internetiniuose šaltiniuose. 

Taip pat universiteto 

Muzikos metodiniame 

kabinete kaupiama garso 

įrašų biblioteka. 

Nuo 2015 m.  

4. Ekspertai rekomenduoja 

ypatingą dėmesį skirti 

investicijoms, kurios padėtų 

skatinti ir palengvintų 

studentų judumą, taip pat 

universitetams, su kuriais 

sudaryti bendradarbiavimo 

susitarimai, ir toliau rengti 

mokslinių tyrimų 

Aptartos tarptautinių ryšių 

partnerių plėtros galimybės 

didinant studijų 

tarptautiškumą. Studijų 

programos dėstytojai aktyviai 

dalyvauja tarptautinėse 

konferencijose ir kt. 

renginiuose.  

Rengti mokslinių tyrimų 

seminarai/koliokviumai 

Nuo 2015 m.  



kolokviumus ir (arba) 

seminarus, kuriuose dalyvauja 

tarptautiniai ekspertai. 

dalyvaujant užsienio 

mokslininkams: 

Assoc. Prof. Dr. Yalçın 

Özdemir, Adnan  Menderes 

universitetas, Turkija,. 2016 

m. gegužės 24-25 d.   

Prof. dr. dr. h.c. Stefanie 

Stadler Elmer, Zurich‘o 

universitetas, Šveicarija, 2016 

m. balandžio 7-12 d.  

Torunn Bakken Hauge, Anne 

Paulsen, Bergeno 

universitetas, Norvegija, 2016 

m. vasario 29 d. - kovo 6 d. 

Doc. dr. Debra Hedden, 

Kanzaso universitetas, JAV,  

Fulbright Senior Specialists 

programa, 2015 m. rugsėjo  27 

- spalio 11 d. 

Yrd.Doc.Dr.Özgür Elgün, 

Adnan Menderes 

universitetas, Turkija, 

Erasmus programa,  2015 m. 

rugsėjo 22-23 d. 

Jostein Stacheinn, Bergeno 

universiteto koledžas, 

Norvegija, mainų programa 

Nordplus, 2015 m. rugpjūčio 

30 d. - rugsėjo 8 d. 

2015 m. liepos 22-23 d. 

Muzikos katedroje lankėsi 

Inha universiteto (Pietų 

Korėja) prof. dr. Youngsoon 

Kim su kolegomis. 

2015 m. Nordplus projekto 

intensyvūs magistrantų 

kursai (Reikjavikas, 

Islandija) 

2015 m. spalio24-31 d. 

Reikjavike (Islandija) 

vykusiuose magistrantų ir jų 

vadovų kursuose “Music, 

language and 

communication: Building 

bridges and intercultural 

connections in a lifespan 

perspective”dalyvavo 

Muzikos katedros doc. dr. 

Henrika Šečkuvienė ir 

magistrantės Erika 

Astrauskaitė bei Wei 

Mengran. 

2015 m. Nordplus  Higher 

Education projekto 

intensyvūs magistrantų ir jų 



vadovų kursai (Ryga, 

Latvija) 

Prof. dr. Vida Palubinskienė, 

doc. dr. Jolanta Lasauskienė 

ir muzikos edukacinių 

technologijų magistrantūros 

studentės Dovilė Miknaitytė, 

Ernesta Černiauskaitė ir 

Viktorija Gasiūnaitė 2015 m. 

rugsėjo 14-18 d. dalyvavo 

NORDPLUS Higher 

Education projekto Teacher 

Education Network-2015, 

Project ID: NPHE-

2015/10077 intensyviuose 

magistrantų ir jų vadovų 

kursuose „Mythology, culture 

and identity in the Nordic and 

Baltic countries“ Rygos 

mokytojų rengimo ir vadybos 

akademijoje (RTTME, 

Latvija). 

 

Parengė Muzikos edukologijos studijų programos komitetas. Pirmininkė – doc. dr. Asta Rauduvaitė. 


