
LMTA pirmosios studijų pakopos studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

KARJEROS VALDYMAS IR ANTREPRENERYSTĖ 

Studijų modulis 

 

Karjeros valdymo ir antreprenerystės modulis (toliau – KVAM) yra integruotas į bakalauro pakopos studijų 

programų Profesijos praktiką. KVAM organizuojamas kaip du semestrus trunkantis paskaitų ciklas.  

 

Esant dideliam atitinkamo kurso studentų skaičiui KVAM I dalis gali būti dėstoma abu semestrus (rudens ir 

pavasario). Renkantis vieną iš siūlomų KVAM II dalies alternatyvų (pavasario semestre), studentas privalo 

užsiregistruoti į užsiėmimus likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki semestro pradžios. Ši dalis gali būti 

išklausyta neišklausius I dalies. 

 

Studentus, kurie atitinkamais metais privalo lankyti KVAM užsiėmimus, paskirsto fakultetų administratoriai, 

atsižvelgdami į studijuojamą programą ir bendrą atitinkamo kurso studentų skaičių. 

Užsiėmimų laikai yra skelbiami internetiniame www.lmta.lt puslapyje prie tvarkaraščių.  

 

Studentas turi išklausyti nemažiau kaip 2/3 modulio paskaitų. Praleidęs tam tikras temas ir negavęs konkretaus 

dėstytojo patvirtinimo (parašu), studentas tai turi padaryti kitų metų cikle.  

 

Jeigu Profesijos praktikoje KVAM nėra numatytas, jo atskiros dalys gali būti pasirenkamos kaip Laisvai 

pasirenkamas dalykas (toliau – LPD) atitinkamą semestrą, kada jis yra įtraukiamas į LPD sąrašus. 

 

Pagrindinė KVAM informacija: 

Modulio pavadinimas Karjeros valdymas ir antreprenerystė (KVAM) 

Trukmė 2 semestrai (I ir II dalys) 

Apimtis kreditais 3+3 

Kontaktinio darbo valandos 32 val. + 32 val.1  

Koordinuojantys asmenys I dalis – Teatro ir kino fakulteto Meno vadybos skyriaus vedėjas (-a) 

II dalis – Karjeros ir kompetencijų centro karjeros specialistas (-ė) 

Dėstytojai / lektoriai I dalis: 

Prof. dr. E. Vaiginienė  

Doc. dr. L. Vyšniauskienė 

Lekt. dr. A. Juškys 

Lekt. D. Urbanavičienė 

Asist. R. Murauskaitė  

Asist. N. Sindaravičienė  

 

II dalis: 

I. Kraujutienė 

Asist. G. Natalevičienė 

Doc. I. Baikštytė 

Doc. V. Grabštaitė 

T. Bitienė  

Kviestinis lektorius – prof. A. Sandri2  

1 Akademinės valandos. 
2 Aleksanderio technikos užsiėmimai bus siūlomi tik sutarus su kviestiniu lektoriumi. 
 

KVAM struktūra: 

Turinys / Temos 

Kontaktinio darbo val.  
Dėstytojai/ lektoriai Pastabos 

 

I dalis / rudens semestras. Rugsėjis – gruodis 

 

Kūrybiška lyderystė (8 val.) 

1. Komandinio darbo principai ir jų taikymas 

profesinėje veikloje; 

2. Efektyvios komunikacijos principai: teoriniai 

ir praktiniai aspektai;                                                                                                                                                                     

3. Konfliktų valdymo technikos; 

4. Kūrybiškas problemų sprendimas. 

Prof. dr. E. Vaiginienė,  

asist. N. Sindaravičienė 

Po dvi temas 1 kartą 

per savaitę (2 mėn.) 

Karjeros planavimas ir valdymas (8 val.) 

1. Karjeros galimybių tyrinėjimas. Karjeros 

planas. Karjeros pokyčiai ir jų valdymas; 

Asist. N. Sindaravičienė, 

Asist. R. Murauskaitė 
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2. Asmeninio veiklos aplanko rengimas: 

teoriniai ir praktiniai aspektai; 

3. Menininkas kaip prekės ženklas; 

4. Viešieji ryšiai kūrybinės veiklos plėtros 

kontekste: gerosios praktikos analizė. 

Kūrybinės veiklos teisinių ir finansinių rizikų 

valdymas (8 val.) 

1. Kūrybinės veiklos įgyvendinimo teisiniai 

aspektai: veiklos vykdymo steigiant ir 

nesteigiant juridinio asmens galimybės; 

2. Sutartys kūrybinėje veikloje: autorinių 

sutarčių, licencinių sutarčių, paslaugų sutarčių 

ir darbo sutarčių sudarymo ypatumai; 

3. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos 

principai kūrybinėje veikloje; 

4. Finansų valdymo principai. 

Lekt. dr. A. Juškys 

 

Meno projekto rengimo ir valdymo ypatumai 

(8 val.) 

1. Menas tarpsritiniame kontekste: naujų 

profesinės veiklos galimybių identifikavimas; 

2. Meninio projekto idėjos generavimas ir 

įgyvendinimo galimybių analizė; 

3. Finansavimo pritraukimo strategijos;  

4. Meninio projekto įgyvendinimo ypatumai. 

Lekt. D. Urbanavičienė, lekt. 

V. Gasparavičius 

 

II dalis / pavasario semestras. Vasaris – balandis 

 

1) Privaloma: „Psichologinis savęs ir kitų pažinimas“ (16 val.) 

Psichologinis savęs ir kitų pažinimas (16 val.) Inesa Kraujutienė 

 

2 mėn., t. y. 8 savaites 

po 2 val.; vasario-

balandžio mėn.  

Maksimalus studentų 

skaičius grupėje – 100 

studentų. 

2) Pasirenkama viena iš siūlomų alternatyvų (16 val.): „Kritinės refleksijos seminarai“, „Fiziniai 

atlikėjų sveikatos sutrikimai ir jų prevencija“‚ „Suzuki metodas“ „Fizinis lavinimas“. 

Studentams, kuriems netinka tvarkaraštis, šią dalį gali pasirinkti kitais metais.  

1) Kritinė refleksija (16 val.) 

Kritinė refleksija (ang. Critical Response) – tai 

amerikiečių choreografės Lizos Lerman sukurta 

keturių žingsnių sistema, kurioje menininkas 

užima aktyvų vaidmenį savo paties kūrybos 

kritikos ir refleksijos procese.  Procese veikiantys 

dalyviai: 

1. Menininkas (ar bet koks kitas kūrybinio 

pobūdžio darbu užsiimantis asmuo), 

pristatantis savo darbą, procesą, idėją ir pan. 

2. Moderatorius  

3. Reflektuojanti grupė 

 

Proceso esmė – grįžtamojo ryšio priėmimas. 

Veiklos centre esančiam menininkui šis procesas 

padeda geriau įsisąmoninti savo kūrybos tikslus 

ir, vedant konstruktyvų dialogą su publika, 

pasitikrinti, ar suformuoti tikslai realizuojasi. 

Dalyvavimas reflektuojančioje grupėje augina 

menines kompetencijas, ugdo pastabumą, 

gebėjimą įsiklausyti, argumentuotai išsakyti savo 

nuomonę bei konstruktyviai kritikuoti. Kritinės 

Lekt. Gabija Natalevičienė Vasario-kovo mėn., t. 

y. 8 savaitės po 2 val.;  

Tai aktyvus darbas 

grupėje. Minimalus 

skaičius grupėje – 8, 

maksimalus – iki 14 

studentų. 
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refleksijos procesas – tai savotiškas kūrybinio 

mąstymo, psichologijos ir koučingo elementų 

derinys.  

 

Seminarų planas  

Kritinės refleksijos seminarai 

rekomenduojami aktyviems ir kūrybiškiems 

studentams, kurie norėtų su kolegomis 

dalintis savo idėjomis bei meniniu įkvėpimu, 

taip pat ir tiems, kurie galbūt stokoja drąsos, 

tačiau norėtų patobulinti savo įgūdžius šioje 

srityje. Seminarai bus įdomesni, jei juose 

dalyvaus kuo įvairesnių specialybių 

studentai. Tokiu būdu galėsime orientuotis į 

platesnį meninį lygmenį, neapribojant 

diskusijų vien techniniais profesiniais 

klausimais. Seminarų metu bus mokomasi 

įsiklausymo, gilaus, analitiško požiūrio į 

meninius darbus. Dalyvaudami procese kartu 

sieksime mokytis konstruktyviai, 

neįžeidžiant išsakyti savo nuomonę bei 

kritiką, taip pat be baimės priimti grįžtamąjį 

ryšį iš savo kolegų.  

 

Pirmas seminaras 

• Įvadinė diskusija rate  

• Kritinės refleksijos metodo 

pristatymas  

• Namų užduočių aptarimas 

Antras seminaras 

• Įvadiniai pratimai – žaidimai   

• Namų užduočių aptarimas rate 

• Video įrašo peržiūra ir aptarimas 

pagal kritinės refleksijos žingsnių 

sistemą 

arba 

• Kitos praktinės užduotys  

• Baigiamoji refleksija rate  

Trečias – aštuntas seminarai 

• Meniniai studentų pasirodymai (du 

pasirodymai po 10-15 min., iš viso 

20-30 min.) 

• Kritinė refleksija (du kartus po 30 

min. Iš viso 60 min.) 

• Baigiamoji refleksija rate (10 min.) 

 

Atsiskaitymo tvarka  

Siekiant pilnaverčio kritinės refleksijos 

proceso įsisavinimo pageidautina, kad 

kiekvienas studentas bent kartą  išbandytų 

save menininko rolėje. Tam reikalingas 

neilgas (iki 15 min) meninis pasirodymas ar 

jo dalis, kurią studentas galėtų 

pademonstruoti ir pateikti kaip medžiagą 
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kritinei refleksijai (tai gali būti tiek 

specialybėje ruošiamas darbas, tiek 

savarankiškai paruoštas pasirodymas, ar 

tiesiog meninė idėja, kuriai nebūtina baigtinė 

stadija, darbas gali būti rengimo procese). 

Lankomumas – ne mažiau 2/3 seminarų. 
Fiziniai atlikėjų sveikatos sutrikimai ir jų 

prevencija (16 val.) 

Atlikimo menas yra tiesiogiai susijęs su 

fiziologiniais procesais, vykstančiais kūrybinės 

veiklos metu – su atlikėjo laikysena, judesių 

koordinacija, kvėpavimu, kraujotaka, su 

biocheminiais procesais, vykstančiais žmogaus 

smegenyse. Visa tai tiesiogiai veikia kūrybinio 

darbo sėkmę ir rezultatus. 

Įvertinę savo fizinę būseną ir pritaikę sau 

tinkamus jos valdymo būdus, atlikėjai galėtų 

jaustis stabiliau, užkirsti kelią dažniausiai 

iškylantiems atlikėjų fiziniams sutrikimams, ar 

jiems jau iškilus – tikslingai juos spręsti. 

Seminarų planas  

Fizinių atlikėjų sveikatos sutrikimų ir jų 

prevencijos seminarai rekomenduojami 

aktyviems ir kūrybiškiems muzikos atlikimo 

programų studentams, kurie rūpinasi savo 

fizine sveikata, tiesiogiai susijusia su jų 

profesine veikla ir norėtų patobulinti savo 

įgūdžius šioje srityje. Seminarai tinkami 

įvairių atlikimo specialybių studentams – 

pianistams, styginių, pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų atlikėjams, vokalistams. 

Seminarų metu studentai bus supažindinami 

su fiziologiniais procesais, vykstančiais 

kūrybinės veiklos metu – su atlikėjo 

laikysena, judesių koordinacija, kvėpavimu, 

kraujotaka, su biocheminiais procesais, 

vykstančiais žmogaus smegenyse. Visa tai 

tiesiogiai veikia kūrybinio darbo sėkmę ir 

rezultatus. Įvertinę savo fizinę būseną ir 

pritaikę sau tinkamus jos valdymo būdus, 

atlikėjai galėtų jaustis stabiliau, užkirsti kelią 

dažniausiai iškylantiems atlikėjų fiziniams 

sutrikimams, ar jiems jau iškilus – tikslingai 

juos spręsti. 
 
Pirmas seminaras 

• Įvadinė paskaita – žmogaus 

fiziologija bei jos sąveika su atlikėjo 

veikla 

Antras seminaras 

• Somatinės ir vegetacinės atlikėjų 

emocijų išraiškos 

Trečias seminaras 

• Stresas ir jo valdymas atlikėjo 

sceninėje veikloje 

Doc. dr.  

I. Baikštytė 

Vasario-kovo mėn., t. 

y. 8 savaitės po 2 val.;  

Aktyvus darbas 

grupėje. Minimalus 

skaičius grupėje 8, 

maksimalus 16. 
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Ketvirtas seminaras 

• Fizinių atlikėjų sutrikimų prevencija 

– habilituoto medicinos mokslų 

daktaro  

prof. Alvydo Juocevičiaus paskaita 

Penktas – aštuntas seminarai: 

• fiziniai ir medikamentiniai būsenos 

valdymo būdai; 

• konkrečių atlikimo specializacijų 

problematikos nagrinėjimas; 

• konkrečių atvejų analizė. 

 

Atsiskaitymo tvarka  

• Lankomumas – ne mažiau nei 5 

seminarai 

• Aktyvus dalyvavimas – klausimai, 

atvejų stebėjimas ir analizė 

Atėjus į nepakankamą seminarų skaičių – šis 

(arba kitas) kursas turės būti kartojamas. 
Suzuki metodas (32 val.) 

Tai praktinis mokymas, naudingas bet kuriam 

scenos atlikėjui, kurio tikslas tobulinti vaidybos, 

judesio, balso ir kitus atlikimo įgūdžius. Šis 

metodas padeda suvokti savo kūno gebėjimus ir 

galimybes. Užsiėmimuose pateikiama unikalių 

teorinių žinių ir analizuojama, kaip galima 

pasiekti individualaus kūrybiškumo per 

disciplinuotas fizines treniruotes, leidžiančias 

studentui išbandyti savo kūno ir mentalines 

galimybes simuliuojamose scenos situacijose. 

Metodas sutelkia dėmesį į apatines kūno dalis, 

kojas ir pėdas, taip padedamas studentui labiau 

pažinti savo kūną, kvėpavimą ir energiją. Išsamiai 

analizuojamos vaizduotės ir kūno sąsajos, 

kūrybiškumas. 

 

Lankomumas – ne mažiau 2/3 užsiėmimų. 

Doc. V. Grabštaitė Vasario mėn., t. y. 2 

sav., 3-4 dienas per 

savaitę po 2-3 val.  

Aktyvus darbas 

grupėje. Minimalus 

skaičius grupėje 8, 

maksimalus 16. 

Fizinis lavinimas (16 val.) – fizinių ypatybių, 

judėjimo įgūdžių ir kompleksinių gebėjimų 

lavinimas. 

Užsiėmimų tikslas išmokyti studentą įvairių 

metodų ir pratimų palaikyti fizinę formą ir 

suteikti žinių ir įgūdžių padėsiančių pritaikyti 

judėjimo įgūdžius įvairiomis sąlygomis.  

 

Studentai gali rinktis šiuos siūlomus užsiėmimus: 

stalo tenisas, treniruokliai (dviračiai/kardio, 

elipsiniai ir kt. treniruokliai), grupinės mankštos 

(tempimo, raumenų stiprinimo ir kt. pratimai ant 

kilimėlių, su kamuoliais, su lazdomis ir pan.) 

 

Lankomumas – ne mažiau 2/3 užsiėmimų. 

Kūno kultūros centro 

vedėja Teresė Bitienė 

 

LMTA VI rūmai 

Pamėnkalnio g. 15 

 

El.p. terese.bitiene@lmta.lt 

Tel. +370 686 55 263 

 

Galimos įvairios 

grupės skirtingais 

laikais arba 

individualūs 

užsiėmimai Kūno 

kultūros centro darbo 

metu (kiekvieną 

darbo dieną nuo 12 

iki 19 val.) 

  

 

Pastaba: informacija apie tikslų visų užsiėmimų laiką bus pateikiama registruojantis į konkretų užsiėmimą ir 

(arba) derinamas su konkrečiu lektoriumi susirinkus grupei. 

 

KVAM studijų rezultatai:  

mailto:terese.bitiene@lmta.lt
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Bendrosios (visoms 

programoms) 

kompetencijos 

Numatomi studijų rezultatai Turinys / Temos 

Gebėjimas dirbti 

savarankiškai ir grupėje / 

komandoje 

Gebės aktyviai dalyvauti, bendrauti ir 

bendradarbiauti atliekant komandines 

užduotis, skatinant susitelkimą bendram 

tikslui pasiekti, gebės įkvėpti ir vesti paskui 

save kitus 

Psichologinis savęs ir kitų 

pažinimas  

Meno projekto rengimo ir 

valdymo ypatumai 

 

Planuodamas savo asmeninę karjerą, gebės 

strategiškai mąstyti, kryptingai veikti, bus 

veiklus, motyvuotas ir iniciatyvus  

Kūrybiška lyderystė 

Karjeros planavimas ir 

valdymas 

Gebėjimas įgytas profesinės 

veiklos ir studijų srities žinias 

taikyti profesijos ir 

tarpsritiniuose kontekstuose  

Gebės parengti ir naudoti darbo / praktikos / 

savanoriškos / savarankiškos veiklos 

pasiūlymus atitinkančias savęs pristatymo 

priemones: gyvenimo aprašymą (CV), 

motyvacinį laišką, padėkos laišką, 

rekomendaciją ir kt. 

Kūrybiška lyderystė 

Karjeros planavimas ir 

valdymas 

Gebės praktiškai taikyti scenos baimės įveikos 

būdus, nerimo ir streso, susijusio su viešu 

meno kūrinio atlikimu, valdymo technikas 

Psichologinis savęs ir kitų 

pažinimas 

Aleksanderio technika 

Išlavins gerus laikysenos įgūdžius, kurie leistų 

valdyti kūną efektyviausiu ir nekenksmingu 

sveikatai būdu  

Fiziniai atlikėjų sveikatos 

sutrikimai ir jų prevencija  

Suzuki metodas 

Fizinis lavinimas 

Aleksanderio technika 

Įgis aktyvaus klausymo, refleksijos ir 

empatijos įgūdžių, kuriuos galės panaudoti 

darbe su kolegomis, scenos parteriais,  

būsimais mokiniais ar studentais 

Kritinė refleksijos 

seminarai  

Gebės suvokti save kaip visapusišką 

asmenybę, įgis įgūdžių formuoti profesinio ir 

asmeninio gyvenimo balansą  

Kritinės refleksijos 

seminarai  

Fiziniai atlikėjų sveikatos 

sutrikimai ir jų prevencija 

Suzuki metodas 

Išmoks kūrybiškai spręsti profesinės veiklos 

srityje iškilusias problemas, taip pat įvertinti ir 

efektyviai panaudoti savo asmenines stiprybes 

Kritinės refleksijos 

seminarai  

Fiziniai atlikėjų sveikatos 

sutrikimai ir jų prevencija 

Įgis bazines autorinių ir gretutinių bei 

intelektinės nuosavybės teisių žinias ir gebės 

jas taikyti praktiškai  

Kūrybinės veiklos teisinių 

ir finansinių rizikų 

valdymas 

Gebėjimas organizuoti ir 

planuoti / Iniciatyvumas ir 

verslumas 

Gebės efektyviai ir argumentuotai pristatyti 

savo kūrybines idėjas ir siūlymus raštu ir 

žodžiu  

Meno projekto rengimo ir 

valdymo ypatumai 

Kritinės refleksijos 

seminarai 

Fiziniai atlikėjų sveikatos 

sutrikimai ir jų prevencija  

Gebės parengti argumentuotą paraišką 

inicijuojamo meno projekto finansavimui 

gauti 

Meno projekto rengimo ir 

valdymo ypatumai 

Gebės planuoti meno projekto įgyvendinimo 

etapus 

Meno projekto rengimo ir 

valdymo ypatumai 

Įgis vadybos ir finansų valdymo žinių ir gebės 

jas taikyti organizuodamas asmeninę meninę 

veiklą 

Kūrybinės veiklos teisinių 

ir finansinių rizikų 

valdymas 

Gebėjimas būti kritiškam ir 

savikritiškam  

Gebės pasirengti ir efektyviai pristatyti save 

atrankos pokalbio metu, gebės formuoti savo 

įvaizdį 

Kūrybiška lyderystė 

Psichologinis savęs ir kitų 

pažinimas 
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Karjeros planavimas ir 

valdymas 

Gebės objektyviai vertinti ir lyginti save ir 

kitus profesinės veiklos kontekste 

Psichologinis savęs ir kitų 

pažinimas 

Kritinės refleksijos 

seminarai 

Gebės kritiškai mąstyti, vertinti ir 

konstruktyviai išsakyti kritiką ir ją priimti, bus 

atviras pokyčiams ir siūlomoms naujoms 

idėjoms  

Kritinės refleksijos 

seminarai  

Gebės įsisąmoninti savo siekius ir problemas, 

tai formuluoti ir viešai išsakyti 

Kritinės refleksijos 

seminarai  

 


