
 

 

 

 

 
 

 
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 

STOJAMOJO EGZAMINO REIKALAVIMAI 
PIRMOJI (BAKALAURO) STUDIJŲ PAKOPA 

 

KINO MENAS, VAIZDO OPERATORIUS 

 

Kurso vadovas – Rimvydas Leipus 

 
Stojantysis į Kino meno (specializacija – vaizdo operatorius) studijų programą  turi vidurinio 

išsilavinimo žinių lygyje žinoti  dailės, fotografijos, kino, muzikos, literatūros istorijos 

pagrindus. 

 

Stojamojo egzamino metu yra vertinami stojančiųjų:  

• gebėjimas interpretuoti aplinkinį pasaulį šviesos, kompozicijos ir optikos 

pagalba; 

• fotografijos žanrų, kompozicijos ir apšvietimo suvokimas, techninės žinios;  

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

kūrėjus bei jų kūrinius.  

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

užduotys.  

 

FOTOGRAFIJOS UŽDUOTYS (NAMŲ DARBAI) 

 

A užduotis – laisva tematika.  

Šie darbai demonstruoja stojančiojo kompozicinį mąstymą, mokėjimą naudotis apšvietimo 

sąlygomis bei pastabumą. 

 

B užduotis – fotoportretas. Laukiami pastatyminiai darbai atlikti su dirbtine šviesa ir portretai 

atlikti natūralioje šviesoje. 

Portretuose turi būti atskleista portretuojamųjų emocinė būsena ir psichologinė 

charakteristika. Šiais darbais stojantysis demonstruoja savo gebėjimus interpretuoti veido ir 

figūros tūrinę – plastinę formas, taip pat mokėjimą siekti kadro išraiškingumo pasirenkant 

šviesos charakterį, kompoziciją, kadro stambumą bei fotografavimo tašką.  

  

С užduotis – natiurmortas.   

Šiais darbais demonstruojamas kadro bei šviesos kompozicijos supratimas, mokėjimas 

perteikti daiktų formą, spalvą ir tekstūrą.  

  

D užduotis – teminis arba įvykio (veiksmo) reportažas. 

Reportažas demonstruoja autoriaus sugebėjimus bei pasirinktus būdus atskleisti įvykių seką 

nuotraukose – fotografavimo momento, fotografavimo taško, kadro stambumo, rakurso 

pasirinkimą. 
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DĖMESIO! Stojančiųjų prašoma pateikti 30 spalvotų ir juodai baltų fotografijų, atspaustų ant 

fotopopieriaus, kurio ilgosios kraštinės ilgis yra 30 cm. Visos nuotraukos turi būti paklijuotos 

ant kartono, kurio ilgoji kraštinė neilgesnė už 40cm. 

Kitoje nuotraukos pusėje turi būti užrašyta: užduoties pavadinimas, autoriaus vardas ir 

pavardė, juostos tipas arba originalaus skaitmeninio failo formatas, fotoaparato tipas, 

fotografavimo sąlygų informacija. Fotografijoms atliktoms su dirbtiniu apšvietimu taip pat 

pateikiama apšvietimo schema. 

Nuotraukos turi būti įdėtos į vieną voką, ant kurio turi būti užrašytas gavėjo adresas, siuntėjo 

vardas, pavardė ir adresas. Ant šio voko privalo būti užrašas: STUDIJŲ PROGRAMA „KINO 

MENAS (OPERATORIUS)“. Darbai turės būti atsiųsti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki 

stojamojo egzamino pradžios tik registruotu paštu į LMTA. Būtina išsaugoti išsiuntimo kvitą.1  

  

STOJAMASIS EGZAMINAS 

  

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

programos klausimais.  

 

I. Testas  

Testas susideda iš dviejų dalių:  

• Techninės žinios;  

• Bendras kultūrinis išprusimas. 

 

Testas vyksta raštu. Testo pildymo trukmė 2 val.  

  

II. Praktinė užduotis  

• fotografavimas paviljone: viena gipsinio biusto nuotrauka, viena 

natiurmorto nuotrauka. Biustas, daiktai natiurmortui ir šviesos prietaisai bus 

pateikti. Fotografavimo procesas vyks akademijos auditorijoje. Proceso 

trukmė 2 val. kiekvienam stojančiajam.2  

• Teminis arba įvykio (veiksmo) reportažas pasirinkta tema. 4-5 fotografijos. 

Proceso trukmė 4 val. 

 

III. Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais ir namų darbų 

vertinimas 

Namų darbų analizė. Stojantysis komentuoja A, B, C, D užduotis. Motyvuoja temos ir 

techninio sprendimo pasirinkimo priežastis. Pokalbio metu įvertinamas stojančiojo 

psichologinis ir asmeninis tinkamumas pasirenkamai profesijai.  

 

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

 

 

 

2020-01-09 suderinta su Kino ir televizijos katedros vedėja  

doc. dr. Giedre Beinoriūte 

Atnaujinta 2020-04-09 

                                                 
1 Siuntimo adresas: LMTA, V rūmai, Kosciuškos g. 12, 01100 Vilnius, budinčio tel.: (8 5) 262 8128 
2 Į  egzaminą   kiekvienas studentas turi atsinešti skaitmeninį fotoaparatą, kurioje esanti atminties kortelė galėtų 

talpinti nemažiau 40 nuotraukų, ne mažiau 2 megapikselių raiška. Fotoaparatas turi turėti pakrovėją ir kabelį 

leidžiantį parodyti komisijai iš fotoaparato nuotraukas per televizorių. 


