
Gerbiami abiturientai, 

informuojame jus apie 

LMTA (Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje) 2020m renkamas Kino 

specializacijas: 

 P R I M I N I M A S   S T  O J A N T I E S I E M S 

KINO MENO BAKALAURO STUDIJŲ programos visų specializacijų 

KONSULTACIJOS on-line ZOOM platformoje!!! Pirmoji konsultacija - balandžio 25 

dieną nuo 12 val. 
 Konsultacijas ves kurso vadovai: 

DRAMATURGIJA: doc. Raimondas Paškevičius 

GARSO DIZAINAS: doc. Saulius Urbanavičius 

MONTAŽAS: lekt. Vytas Dambrauskas, lekt. Darius Šilėnas 

VAIZDO OPERATORIUS: lekt. Rimvydas Leipus 

VAIZDO REŽISŪRA: prof. Audrius Stonys 

PRODIUSAVIMAS: lekt. Audrius Kuprevičius 

 https://www.facebook.com/1383255938373938/photos/a.1423411657691699/31917050341

95677/?type=3&theater 

 Visiems, užsiregistravusiems ir susimokėjusiems 

 https://konsultacijos.lmta.lt/ 

 el. pašto adresu atsiųsime prisijungimo nuorodą su slaptažodžiu. 

  

 

Taip pat viešiname VDU Švietimo akademijos rengiamus internetinius seminarus 

moksleiviams apie mokytojo profesijos pasirinkimą. Visi norime, kad jaunuoliai rinktųsi 

mokytojo profesiją, tad kviečiame paskutinių klasių gimnazistus susipažinti su bakalauro 

studijų programomis, rengiančiomis mokytojus, padiskutuoti su dėstytojais ir studentais, 

užduoti rūpimus klausimus. 

Iškart po Velykų vyko du moksleivių susidomėjimo sulaukę seminarai apie Pradinio ugdymo ir 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų studijas. Dabar siunčiame informaciją dėl Webinarų apie 

skirtingas mokomo dalyko pedagogikos programas: 

 Apie Mokomojo dalyko pedagogikos: STEAM bakalauro programą balandžio 30 

d. 15.00 val. 

https://www.facebook.com/1383255938373938/photos/a.1423411657691699/3191705034195677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1383255938373938/photos/a.1423411657691699/3191705034195677/?type=3&theater
https://konsultacijos.lmta.lt/?fbclid=IwAR3i24AgJlNtTaFyP2FHeu8-vuK3Le5H1cjS_IOf6wtzsd2YX0K9OX78mvg


                            Registruotis: https://forms.gle/b2R67oVnffht3v8H8 

                             Nuoroda į Facebook 

renginį: https://www.facebook.com/events/166439547950440/ 

 Apie Mokomojo dalyko pedagogikos: socialinio ugdymo krypties bakalauro 

programą gegužės 7 d. 15.00 val. 

                            Registruotis: https://forms.gle/wRp85QjMNZWAwuV37 

                         Nuoroda į Facebook renginį: https://www.facebook.com/events/226940761866745/ 

 Apie Mokomojo dalyko pedagogiką: meninio ugdymo krypties (muzika, 

šokis) bakalauro programą gegužės 14 d. 15.00 val. 

                       Registruotis: https://forms.gle/oRDnENgcgLVqgGDr5 

                       Nuoroda į Facebook renginį: https://www.facebook.com/events/1349554638577048/ 

 Apie Mokomojo dalyko pedagogiką: kalbų ugdymo krypties bakalauro 

programą gegužės 21 d. 15.00 val. 

                      Registruotis: https://forms.gle/gqoN7EWBM6tBDZcG9 

                      Nuoroda į Facebook renginį: https://www.facebook.com/events/172789533884510/  

 Apie Mokomojo dalyko pedagogiką: Fizinio ir sveikatos ugdymo 

krypties bakalauro programą gegužės 28 d. 15.00 val. 

                      Registruotis: https://forms.gle/8xvXos3DWSfAu1sL8 

                      Nuoroda į Facebook renginį: https://www.facebook.com/events/522913481926343/ 

 Apie Specialiosios pedagoginės pagalbos  (logopedijos, specialiosios 

pedagogikos) bakalauro programą birželio 4 d. 15.00 val. 

                      Registruotis: https://forms.gle/3F6DdNgD7KAgXhKc8 

                       Nuoroda į Facebook renginį: https://www.facebook.com/events/841128892965200/ 

  

Į seminarus reikia registruotis, registruotiems dalyviams bus siunčiama seminaro internetinė nuoroda. 

Seminaro trukmė – 1 val. 

Taip pat norime pasidalinti naudingomis nuorodomis, norintiems susipažinti su abiturientams 

aktualia informacija:  

 Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, prof programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir 

orwww.aikos.smm.lt 

 Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų 

programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto 

svetainėje www.aikos.smm.lt 

https://forms.gle/b2R67oVnffht3v8H8?fbclid=IwAR2jMVuNuKuj_2fEjiGe4NGkqnMi_zjqXfYqVO-a64kCqk74DCn8gB-0WCs
https://www.facebook.com/events/166439547950440/
https://forms.gle/wRp85QjMNZWAwuV37
https://www.facebook.com/events/226940761866745/
https://forms.gle/oRDnENgcgLVqgGDr5
https://www.facebook.com/events/1349554638577048/
https://forms.gle/gqoN7EWBM6tBDZcG9
https://www.facebook.com/events/172789533884510/
https://forms.gle/8xvXos3DWSfAu1sL8
https://www.facebook.com/events/522913481926343/
https://forms.gle/3F6DdNgD7KAgXhKc8
https://www.facebook.com/events/841128892965200/
http://www.aikos.smm.lt/


 Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, praėjusių metų 

konkursiniai balai skelbiami www.lamabpo.lt 

 Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų 

studijų programas, jų akreditaciją www.skvc.lt 

 Informaciją apie lengvatines paskolas, socialines stipendijas ir tikslines išmokas neįgaliems 

studentams studijų prieinamumui užtikrinti teikia Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt   

 

Visais iškilusiais klausimais jums patars profesijos patarėjos Marina Kostikova 

ir Inga Stonkuvienė 

 

 

http://www.lamabpo.lt/
http://www.skvc.lt/
http://www.vsf.lt/

