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Priėmimo klausimais konsultuoja: VU Šiaulių akademija Socialiniai tinklai:

Naudingos nuorodos!

SVARBU! Stojant į muzikos pedagogikos studijų 
programą yra privalomas motyvacijos įvertinimas 
ir stojamasis egzaminas

• įgyjami tvirti muzikologijos, muzikinio ugdymo didak-
tikos, muzikos istorijos pagrindai;

• ugdomi dainavimo, dirigavimo, grojimo įvairiais 
muzikos instrumentais gebėjimai;

• pasirinkusiems garso režisavimo arba renginių vadybos 
specializaciją suteikiama žinių apie darbo specifiką gar-
so įrašų studijose, fonogramų kūrimą, viešųjų renginių ir 
laisvalaikio organizavimo ypatumus;

• platus praktikų vietų tinklas Lietuvoje ir užsienyje.       
Studentai pedagogines praktikas atlieka mokyklose ir 
kitose švietimo bei kultūros įstaigose, susijusiose su pa-
sirinktomis specializacijomis; 

• didelės galimybės tarptautinio mobilumo studijoms ir 
praktikai;

• baigus šią studijų programą galima bus dirbti įvairaus 
profilio švietimo ir kultūros įstaigose,  garso įrašų 
studijose, vadovauti neformalios muzikinės veiklos kole-
ktyvams,  inicijuoti ir vykdyti muzikinio ugdymo veik-
las, režisuoti ir organizuoti renginius.

Muzikos pedagogikos  studijos skirtos aktyviems, 
muzikuojantiems, motyvuotiems ir kūrybingiems 
žmonėms. Programa rengia specialistus, gebančius 
veiksmingai organizuoti, koordinuoti ir tobulinti mu-
zikinio ugdymo procesą įvairiuose švietimo sistemos 
sektoriuose, efektyviai realizuoti ugdytinių meninę 
raišką ir bendruosius kultūrinius poreikius.

Tikslinė 300 € stipendija įstojusiems į 
valstybės finansuojamą vietą!

Stojamasis egzaminas 0,7

Bet kuris dalykas, 
nesutampantis su 
kitais dalykais

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,1

Lietuvių kalba ir 
literatūra

Egzaminas 0,2 

https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/muzikos-pedagogika
https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/muzikos-pedagogika
https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/bendrabutis
https://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-galimybes
https://www.vu.lt/studijos/studentams/finansai/stipendijos
https://www.vu.lt/studijos/studentams/finansai
https://www.sa.vu.lt/studentams/studiju-aplinka
http://www.sa.vu.lt
mailto:studijuok@sa.vu.lt
mailto:konsultavimas@vu.lt
mailto:konsultavimas@vu.lt
https://www.facebook.com/siauliu.akademija
https://www.instagram.com/vu_siauliu_akademija/
https://www.youtube.com/channel/UCkUgjI3ck1LRCY5KR9X-H6w

