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STUDIJŲ PROGRAMŲ VIEŠINIMO PLANAS 

2018-2019 m. m.  

Eil. 

Nr. 

Studijų 

programa 

Veikla 

Konferencijos, seminarai, mugės 

(data, vieta) 

Koncertai /  kolekcijų pristatymai 

(data, vieta) 

Studijų programos pristatymai 

tikslinėms auditorijoms (data, 

vieta) 

Kt. 

(data, vieta) 

1.  Mados 

dizainas; 

Mados 

technologijos ir 

verslas; 

Įvaizdžio 

dizainas;  

Šukuosenų 

dizainas 

 Mokslo festivalis „Erdvėlaivis 

Žemė“ Užupio inkubatorius, 

2018-09-14/20 MTF; 

 Switch! 2018 (Profesionalų 

programa)., 2018-09-20, 

Lietuvos parodų ir kongresų 

centras LITEXPO; 

 Neformalaus ugdymo programa 

„Žaidžiame madą“, 2018-10-04, 

MTF; 

 MTF Atvirų durų diena. 2019 m. 

balandžio mėn.; 

 Jaunųjų dizainerių konkursas. 

Utenos kolegija, 2019 m. 

gegužės mėn.  

 Darbas „X Faktoriuje“ (nuo 

2018-12-09 iki 2019-02-03); 

 Šventinis renginys ,,Su 

gimtadieniu, Lietuva!“,       

2018-11-10, Kaunas, Žalgirio 

arena; 

 „Dizaino savaitė“, Užupis,  

2019 m. gegužės mėn.; 

 Meno, teatro, dainų renginys 

„Virusas“,  Vilniaus 

Karoliniškių gimnazija,      

2019 m. gegužės mėn.  

 Pasaulinė gyvūnų globos diena, 

2018-10-06, Vilnius, Baltasis 

tiltas; 

 Dalyvavimas parodoje „Baltijos 

tekstilė ir oda“.  Mados dizaino 

katedros programų  pristatymas,     

2018-10-18/19, Litexpo parodų 

rūmai; 

 Meno dienų renginys Šakių 

„Varpo“ vidurinėje mokykloje, 

2018 m. spalis-lapkritis 

 Renginys „Studijos. Praktika. 

Karjera 2018“ 2018-11-22, VVF; 

 Studijų programų viešinimo 

renginiai Trakų mokyklose, nuo 

2019-01-01 iki 2018-03-01; 

 Studijų programų viešinimo 

renginiai (Visaginas, Panevėžys, 

Anykščiai), nuo 2019-01-01 iki 

2018-03-01; 

 Studijų programų viešinimo 

renginiai (Seinai, Lenkija), nuo 

2019-01-01 iki 2018-03-01; 

 Vilniaus „Gabijos“ gimnazija. 

Respublikinio moksleivių 

integruoto technologijų ir 

literatūros konkurso „ Kūrybos 

 



paukštė“ organizavimas 2019 m. 

pavasaris; 

 Projektas „Dizaino dienos“,  

Vilniaus technologijų ir dizaino 

kolegija, 2019 m. gegužės mėn. 

2.  Kultūrinės 

veiklos vadyba 
 Tautų mugės atidarymo 

koncertas, 2017-09-15, 

Gedimino prospektas, Vilnius; 

 Tarptautinė konferencija 

„Išmanus miestas: išmanus 

mąstymas”, 2019 m. balandis, 

MTF; 

 Apskritas diskusijų stalas ,,Ar 

atrasime vienas kitą".         

2019-04-10, MTF.  

  Teatro dienos minėjimas: Atvira 

paskaita moksleiviams ir 

studentams, 2019-03-27, MTF;  

 Kultūros pusryčiai: susitikimas 

su socialiniais partneriais,   

2019-04-25, MTF;  

 „Poezijos pavasaris”, 2019 m. 

gegužė (išorinė vieta derinama) 

ir MTF. 

Užsakomieji tyrimai, 

2019 pavasaris  

3.  Muzikinis 

teatras 
 X-toji Tautų mugė, 2018-09-14, 

Vilniaus Vinco Kudirkos aikštė; 

 Seminaras-edukacinė pamoka 

Šakių rajono muzikos mokytojų 

grupei, 2018-11-15, Vilnius 

MTF; 

 Profesoriaus Derek Barnes 

(Londonas, JK), meistriškumo 

kursai 2019-02-06/15, MTF; 

 Dalyvavimas tarptautinės 

mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo parodoje „Studijos 

2019“, Litexpo, Vilnius; 

 „Event - the Birthday of Užupio 

respublika in Vilnius - 

Participation in cultural events 

in Vilnius and Kaunas, for ex., 

Cultural Night, Takk Iceland, 

International students` theatre 

festival“, Vilnius ir Kaunas, 

2019-04-01; 

 Mykolo Romerio universitetas 

„Kūrybinių industrijų dienos“, 

2019 m. gegužė.  

 

 Algirdo Bagdonavičiaus 

studentų koncertas „Miuziklų 

vakaras“, 2018-10-26, kavinė 

„Art Cafe“, Vilnius; 

 Šventinis koncertas VK 

senjorams pagerbti. Koncertinė 

programa buvusiems VK 

darbuotojams, 2018-10-16, 

Vilnius MTF; 

 Koncertas - edukacinis 

projektas "Po bažnyčios 

skliautais", 2018-12-11 

, Vilnius; 

 Tęstinis projektas „Brodvėjaus 

melodijos“, kartu su socialiniais 

partneriais – Vilniaus Balio 

Dvariono dešimtmete muzikos 

mokykla, 2018-12-14, Balio 

Dvariono dešimtmetė muzikos 

mokykla; 

 Miuziklas „Nunsense“ (liet. 

„Šounuolynas“), 2019-01-12, 

vieta tikslinama, Vilnius; 

 Pasirodymas kultūros ir meno 

festivalyje „Kultūros naktis“, 

2019 m. birželis, vieta 

tikslinama.  

 Atvirų durų ir karjeros diena 

"Studijos. Praktika. Karjera“: 

dalyvavimas diskusijoje ir 

atviroje pamokoje. 2018-11-22, 

VVF; 

 Atvirų durų diena Menų ir 

kūrybinių technologijų fakultete, 

2019 m. pavasaris, MTF.  

 Vilniaus studentų 

skaitovų šventė, 

2018-10-16, 

Vilniaus 

universitetas; 

 Dalyvavimas  

muzikiniame 

projekte „X 

Faktorius“ 2018 m. 

rugsėjo ir lapkričio 

mėn.  



4.  Populiarioji 

muzika 
 Tautų mugės atidarymo 

koncertas, 2018-09-14, 

Gedimino prospektas, Vilnius; 

 Pasirodymas Knygų mugėje, 

2019 vasaris, LITEXPO; 

 Konkursas „Vilnius Jazz Young 

Power”, 2018-09-18, muzikinis 

klubas “Tamsta”; 

 Vilniaus kolegijos Tarptautinės 

savaitės renginys: koncertas 

džiazo klube „Jazz Cellar 11“, 

2019-03-06, Vilnius; 

 III tarptautinis Šeduvos 

perkusijos festivalis, 2019 m. 

gegužė, Šeduva; 

 Respublikinis festivalis „Piešiu 

muziką“, 2019 m.balandis-

gegužė 

 

 

 

 Koncertas Balio Dvariono 10-

metėje muzikos mokykloje, 

2018-11-27, Balio Dvariono 

dešimtmetė muzikos mokykla; 

 Populiariosios muzikos studijų 

programos PM16 grupės 

studentų Baigiamasis projektas 

muzikiniame klube “Tamsta”, 

2019-05-28, Vilnius; 

 Koncertas  Pauliaus Širvio 

atminimui „Palik tik Dainą 

Man“, 2018-12-01, LPS 

“Bočiai” Vilniaus miesto 

bendrija; 

 Koncertas “Rudeninės 

nuotaikos”, 2018-09-27, 

“Muzikos galerija”, Vilnius; 

 Populiariosios muzikos studijų 

programos studentų vieši 

koncertai Vilniaus mieste (datos 

ir vietos derinamos).  

 Ritminės muzikos katedros 

dėstytojų seminarai įvairiose 

Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklose (datos ir vietos 

derinamos).  

 Naujų ryšių 

užmezgimas su 

„Arts Libera 

International“ ir 

bendradarbiavimas  

 

 

 


