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TEATRO MENAS (SPECIALIZACIJA – REŽISŪRA) 

 

                     Priėmime į antrosios pakopos Teatro meno (specializacija – režisūra) studijų programą 

gali dalyvauti asmenys, baigę teatro (teatro ir kino) ir kino krypties pirmosios pakopos studijas arba 

baigę kitas scenos menų studijas ir turintys režisūros patirties. 

Jeigu stojantysis studijas yra baigęs ne Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 

motyvacinio pokalbio metu jis privalo pateikti ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės profesinės 

veiklos patirtį įrodančius dokumentus (profesinės veiklos aplanką) ir savo atliktų kūrybinių darbų 

filmuotą medžiagą.  

  

Konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:   

• stojamojo egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,6.   

Asmenys, 2021 m. LMTA baigę Teatro režisūros, Režisūros pirmosios pakopos studijas, 

stojamojo egzamino nelaiko. Skaičiuojant jų konkursinį balą įskaitomas bakalauro 

baigiamojo darbo įvertinimas;  

• kūrybinio darbo raštu ir motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais 

įvertinimas – svertinis koeficientas 0,2;  

• pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis  – svertinis 

koeficientas 0,2.  

  

I. Stojamasis egzaminas.  

Stojamojo egzamino metu stojantysis pristato savo atliktų kūrybinių darbų (režisuotų spektaklių) 

filmuotą medžiagą.  

Savo spektaklių įrašus prašome pateikti skaitmeniniu formatu, kuo anksčiau, kad komisija spėtų 

peržiūrėti ir įvertinti.  Nuorodas youtube ar vimeo prašome siųsti el. paštu  priemimas@lmta.lt 

 Stojamojo egzamino metu vertinami stojančiųjų gebėjimai taikyti režisūros, dramaturgijos žinias.  

  

II. Kūrybinis darbas raštu.  

Stojantysis turės galimybę pasirinkti vieną iš pateiktų temų ir atsakydamas raštu įvardinti savo 

pagrindinius siekius bei apibūdinti individualų kūrybinį mąstymą teatro režisūroje. Kūrybinio darbo 

rašymo trukmė – 2 val.  
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III. Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais. 

Motyvacinio pokalbio metu:  

• būsimo meninio tyrimo pasiūlymo pristatymas žodžiu; aptariama stojančiojo numatomo 

meninio tyrimo tema;  

• siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens žinias ir gebėjimus pasirinktoje 

studijų srityje, norą tobulėti toliau, studijų lūkesčius, profesinės ateities planus;  

• aptariamas ir įvertinamas kūrybinis darbas raštu;  

• aptariamas profesinės veiklos aplankas.  
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