
 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 
STOJAMOJO EGZAMINO REIKALAVIMAI 

PIRMOJI (BAKALAURO) STUDIJŲ PAKOPA 

 

KINO MENAS, MONTAŽAS 
 

Stojantysis į Kino meno (specializacija – montažas) studijų programą vidurinio išsilavinimo 

žinių lygyje turi išmanyti dailės, kino, muzikos, literatūros pagrindus. 

Stojamojo egzamino metu yra vertinami stojančiųjų:  

 dramaturginis mąstymas;  

 gebėjimas istoriją pasakoti vaizdais;  

 kadro kompozicijos suvokimas, techninės žinios;  

 žinios apie dabartines kino ir TV aktualijas ir iškiliausius šalies bei užsienio 

kūrėjus bei jų kūrinius (taip pat ir Kino montažo specialybėje). 

 

Stojantiesiems yra privalomos iš anksto parengtos namų darbų bei egzamino metu atliekamos 

užduotys.  

FOTO ETIUDAS (NAMŲ DARBAI) 

 

Tai – nuotraukų serija, vaizduojanti paprastą siužetą arba nesudėtingą situaciją – įvykį (foto 

scenarijus). Šia užduotimi tikrinamas vizualinis studento mąstymas. Siužeto vizualinis 

sprendimas. Vertinamas stojančiojo dramaturginis mąstymas.  

 Tai 10-15 (mažiausiai 10, daugiausiai 15) rinkinys.  

 Reikalaujamas vaidybinis etiudas - 2 veikėjai. Veiksmas gali vykti eksterjere (kieme, 

parke, miške, sporto aikštelėje…) arba interjere ( bute, name, garaže, kavinėje). 

 Siužetas turi būti be literatūrinio paaiškinimo, sunumeruotas pasakojimo eilės tvarka. 

Visų fotografijų kitoje pusėje turi būti užrašytas vardas, pavardė, fotografijos/kadro 

numeris. 

 Kadrų seka turi montažiškai pasakoti istoriją. 

 Nuotraukų formatas  13x18 cm. Visos nuotraukos turi būti techniškai ir estetiškai 

tvarkingos. 

 Kiekviena nuotrauka turi atspindėti vieną montažinį istorijos pasakojimo kadrą.  

 Fotografuodamas stojantysis turi pasirinkti rakursą, stambumą, kompoziciją.  

 Nuotraukos gali būti fotografuojamos klasikiniu ir skaitmeniniu būdu.  

 Nuotraukos gali būti spalvotos arba juodai baltos.  

 

DĖMESIO! Nuotraukos turi būti įdėtos į voką. Ant voko turi būti užrašytas gavėjo adresas, 

siuntėjo vardas, pavardė ir adresas. Ant šio voko privalo būti užrašas: STUDIJŲ 

PROGRAMA „KINO MENAS (MONTAŽAS)“. Darbai turės būti atsiųsti ne vėliau kaip per 
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10 dienų iki stojamojo egzamino pradžios tik registruotu paštu į LMTA. Būtina išsaugoti 

išsiuntimo kvitą.1  

ANKSTESNI DARBAI. Jeigu stojantysis yra anksčiau sukūręs audiovizualinių kūrinių, 

kuriuos norėtų parodyti komisijai, jis turi sukelti juos į pasirinktą viešo transliavimo kanalą 

(youtube, vimeo), bei atsiųsti nuorodą ir trumpą darbų aprašymą ne vėliau kaip 10 dienų iki 

stojamojo egzamino pradžios šiuo el. paštu: migle.levickiene@lmta.lt. Laiške turi būti 

nurodytas siuntėjo vardas, pavardė, kontaktai, studijų programa ir  specializacija „Kino menas 

(montažas)“. Kai gautas laiškas bus užregistruotas, gausite patvirtinimą el.paštu. Jeigu 

negaunate patvirtinimo per 2 darbo dienas, prašome kreiptis tel. 8 52 124560. 

  

STOJAMASIS EGZAMINAS 

 

Egzaminas susideda iš testo, praktinės užduoties ir motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų 

programos klausimais.  

 

I. TESTAS  

Testas susideda iš dviejų dalių:    

• Bendras kultūrinis išprusimas.  

• kūrybinės užduotys. 

Testas vyksta raštu. Testo pildymo trukmė 2,5 val. 

  

II. PRAKTINĖ UŽDUOTIS  

• parinkto meno kūrinio (tapybos/fotografijos ar pan.) iškadravimas, sukuriant 

trumpą istoriją. 

• duotos trumpos istorijos/novelės kadruotės nupiešimas ir/arba aprašymas. 

 

III. MOTYVACINIS POKALBIS pasirinktos studijų programos klausimais ir namų darbų 

vertinimas. 

Namų darbų analizė. Stojantysis komentuoja užduotis. Motyvuoja temos ir kadruočių 

sprendimo pasirinkimo priežastis.  

Pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais gairės: šios specialybės pasirinkimo 

motyvacija, stojančiojo patirtis, susijusi su montažo specialybe, kaip stojantysis įsivaizduoja 

savo darbą po studijų. 

Pokalbio metu taip pat vertinamas stojančiojo psichologinis ir asmeninis tinkamumas 

pasirenkamai profesijai.  

 

Egzaminas vyksta dvi dienas. Jei dalyvių skaičius didesnis, egzaminas gali vykti ir tris dienas. 
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