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MUZIKOS STUDIJOS 
(muzika ir edukacija) 

 
Kas tai? 
 
Muzika ir edukacija yra pirmoji Klaipėdos fakultete vykdoma 
Muzikos studijų bakalauro studijų programos specializacija, 
skirta parengti muziką – pedagogą, turintį bendrąją 
kultūrinę kompetenciją, šiuolaikinių muzikinio  ugdymo, 
muzikos atlikimo ir vadybos teorinių žinių bei praktinių 
gebėjimų.   
Šioje specializacijoje yra integruotos pedagoginės 
gretutinės krypties studijos ir jas baigus įgyjama 
pedagogo profesinė kvalifikacija. 
 

Kuo tapsiu? 
 
Absolventai gali dirbti mokytojais, muzikinių kolektyvų ir 
meninių projektų vadovais, edukatoriais įvairiuose 
muzikinio ugdymo kontekstuose: bendrojo ugdymo ir 
menų mokyklose, neformalaus ugdymo bei kultūros 
institucijose. Absolventai laukiami kaip privačių meninio 
ugdymo įstaigų steigėjai, naujų paslaugų ir darbo vietų 
kūrėjai. 
 

 
 
 
 
 

Pagrindiniai studijų programos dalykai:  
 
Muzikinė raiška:  
a) Instrumentas / Dainavimas/ Dirigavimas  
b) Ansamblis (instrumentinis / vokalinis / mišrus) 
Fortepijonas  
Specializacijos alternatyvos:  
Kūrybos pagrindai / Aranžuotė / Improvizacija 
Solfedžio 
Muzikos analizė ir komponavimo principų pagrindai  
Muzikos istorijos alternatyvos 
Lietuvos muzikos istorija 
Muzikinės kompiuterinės technologijos   
Profesinė praktika 
Pedagoginė psichologija 
Raidos psichologija  
Filosofija 
Estetikos pagrindai  
Muzikos estetikos pagrindai  
Meninė komunikacija  
Muzikos ir atlikėjų vadybos pagrindai 
Projekto valdymas 
Ryšiai su visuomene 
Autorių ir gretutinės teisės 
Meno projektų įgyvendinimo praktika   
Laisvai pasirenkami dalykai 
Baigiamasis  bakalauro darbas 
Integruotų Menų pedagogikos studijų dalykai: 
Meno pedagogikos įvadas 
Kultūros edukologija 
Kūrybos pedagogika 
Šiuolaikinės meninio ugdymo strategijos  ir stebimoji 
praktika 
Ankstyvojo, priešmokyklinio ir pradinio muzikinio 
ugdymo metodika ir praktika 
Vidurinio ir specializacijos muzikinio ugdymo metodika ir 
praktika 
Neformaliojo muzikinio ugdymo teorija ir praktika 
Mokomojo dalyko  metodika   
Pedagoginė praktika 
Mokslinio tyrimo pagrindai  
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 

Ką mano absolventai? 

Vida Auglienė (Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos 
mokytoja ekspertė) 

„Net ir praėjus    nemažai metų po baigimo vis dar 
prisimenu studijas su jauduliu. Naujos žinios, nauji 
draugai ir puikus profesinio augimo laikas. Studijos 
suteikė galimybę nuolat aktyviai dalyvauti įvairiuose 
muzikiniuose projektuose, seminaruose, konferencijose. 
Aukštos kompetencijos, kūrybingi dėstytojai kūrė puikias 
studijų sąlygas ir skatinančią tobulėti atmosferą”. 

Stojamasis egzaminas  
 
Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: muzikinė raiška 
(grojimas pasirinktu instrumentu / dainavimas / 
dirigavimas) ir motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų 
programos klausimais. 
 
Stojamojo egzamino reikalavimus rasite interneto 
svetainėje www.lmta.lt 
 
El. paštas pasiteiravimui: klaipedosfakultetas@lmta.lt 
Telefonas: 8618 44565 
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