
 
 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI 

 

ANTROJI (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PAKOPA 

 

KINO MENAS, GARSO DIZAINAS 
 

Priėmime į antrosios studijų pakopos Kino meno studijų programos garso dizaino 

specializaciją gali dalyvauti asmenys, baigę menų, humanitarinių mokslų arba socialinių 

mokslų studijų krypčių grupių pirmosios (bakalauro) pakopos studijas. Priėmime taip pat 

gali dalyvauti asmenys, turintys kitų studijų krypčių grupių bakalauro arba profesinio 

bakalauro laipsnį ir ne mažesnę kaip 1 metų profesinės veiklos patirtį kino, audiovizualinių 

menų ar muzikos srityje. 

 

Konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:  

 stojamojo egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,6.  

(asmenys, tais pačiais metais LMTA baigę Garso režisūros pirmosios pakopos 

studijas, stojamojo egzamino nelaiko. Skaičiuojant jų konkursinį balą įskaitomas 

bakalauro baigiamojo darbo įvertinimas); 

motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas – 

svertinis koeficientas 0,2; 

 pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis – 

svertinis koeficientas 0,2. 

 

 STOJAMASIS EGZAMINAS 

 

Stojamojo egzamino metu vertinamas:  

 

 savarankiškai iš anksto įrašytas ir profesinę patirtį demonstruojantis 15-30 min. 

trukmės garso takelis audiovizualiniam kūriniui ar atitinkamos bendros trukmės 

kelių kūrinių ištraukos (pateikiama kartu su vaizdu); 

 motyvacinis laiškas, kuriame atsispindėtų stojančiojo karjeros planai, asmeniniai 

pasiekimai, akademiniai lūkesčiai ir pasirinktos specializacijos (garso dizaino) 

profesinio lauko aktualijų išmanymas (įsimintini kūriniai, inspiruojantys 

estetiniai pasirinkimai, technologijos ir pan.). 

 

Vimeo / YouTube ar kitos el. platformos nuoroda į darbų pavyzdžius bei motyvacinis laiškas 

turi būti atsiųsti ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki stojamojo egzamino pradžios šiuo el. 

paštu: migle.levickiene@lmta.lt. Laiške turi būti nurodytas siuntėjo vardas, pavardė, 

kontaktai, studijų programa, specializacija ir studijų pakopa „Kino menas (garso dizainas) / 

ANTROJI (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PAKOPA“. Atsiuntę turite sulaukti 
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patvirtinimo el. paštu. Jeigu negaunate patvirtinimo per 2 darbo dienas, prašome kreiptis tel. 

(85) 212 45 60. 

 

MOTYVACINIS POKALBIS PASIRINKTOS STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS 

 

Motyvacinio pokalbio metu: 

 siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens žinias ir gebėjimus 

pasirinktoje studijų srityje, norą tobulėti toliau, studijų lūkesčius, profesinės ateities 

planus; 

 aptariami ir įvertinami pateikti darbų pavyzdžiai. 
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