


Ukrainiečių studijos LMTA

Erasmus+ KA107 mobilumo programa:

dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Kijevo nacionaliniu I. K. Karpenko-Kary 
teatro, kino ir televizijos universitetu (2020 m.):

1) LMTA kino dramaturgijos studentės Deimantės Vilkelytės (B2) studijos 
Ukrainoje (2020-2021 s. m.);

2) Ukrainos universiteto studentų – teatrologijos doktoranto Taras Budziagin ir 
kino režisierės (B3) Marijos Berezovets studijos pavasario semestre 2021-2022
s. m. 



Prasidėjus karui, LMTA priėmė:

4 studentus su Erasmus+ KA107 mobilumo programos stipendija;

20 studentų su Erasmus+ KA131 mobilumo programos stipendija (800 + 250 eur/mėn.);

7 studentai be Erasmus stipendijų, priimti kaip nuolatiniai studentai: su vienkartine 
LMTA parama (300 eur) ir valstybės skirta stipendija 300 eur (balandžio, gegužės, 
birželio mėn.).



LMTA Kino ir TV katedra: 18 studentų

Dėstoma anglų ir rusų kalbomis;

Lanksčiai sudaromas studijų planas (iš II ir IV kurso programos);

Didelis dėmesys praktiniam darbui (studentų l. gerai vertinamas);

Dėstytojų įsitraukimas ir asmeninis dėmesys ukrainiečiams studentams;

Kursiokų pagalba atliekant praktinius darbus ir vertėjaujant (kai reikia).



Klaipėdos fakultetų vaidybos katedra: 6 studentai

Studentų integracija į prof. Valentino Masalskio vadovaujamą kursą (24 lietuviai 
studentai); specialybės studijos rusų kalba;

Bendros studijos – praktiniai dalykai lietuvių ir anglų kalba: folkloro studija, 
dainavimas, judesys, ritmika;

Erasmus dėstytojų vedamos kūrybinės dirbtuvės;

Socializacijos vakaras: lietuviškų patiekalų vakarienė – visas kursas kartu su 
dėstytojais ir studentais iš Ukrainos.



LMTA muzikos fakultetas: 3 studentės

Smuikas, dainavimas (magistro studijos) ir klarnetas (bakalauro studijos);

Studijų pagrindas – individualūs dalykai (rusų, anglų kalbomis);

Įsidarbinimas orkestruose (profesionalių muzikantų pagalba);

Aktyvi meninė veikla.



Paramos Ukrainai renginiai

1. Dainavimo katedros organizuotas koncertas Ukrainai palaikyti (kovo 3 d.);

2. LMTA SA surengtas paramos Ukrainai koncertas (kovo 6 d.);

3. Šoblės klube organizuota filmo “Bad Roads” apie Donbasą peržiūra, kurią 
pristatė Erasmus studentė Laura Tymčenko (kovo 28 d.);

4. Šoblės XI kino festivalio metu surinktos lėšos Blue-Yellow (630 eurų);

5. Ukrainiečių studentų surengtas aukcionas-mugė „Kristus prisikėlė! Prisikels
Ukraina!“ (balandžio 23 d. Naktiniame Vilniaus avilyje).



Pagalba Ukrainai

LMTA įkūrė paramos fondą bėgantiems nuo karo ukrainiečiams 
studentams paremti. 

Kviečiame aukoti lėšas, kurios bus paskirtos studentų stipendijoms. 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
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Būtinas prierašas: parama Ukrainai
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