LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
STOJAMOJO EGZAMINO REIKALAVIMAI
PIRMOJI (BAKALAURO) PAKOPA

KINO MENAS (SPECIALIZACIJA – PRODIUSAVIMAS)
Stojamasis egzaminas į Kino meno studijų programos prodiusavimo specializaciją susideda
iš dviejų dalių:
• Testas (žodžiu);
• motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.
Stojantysis į Kino meno studijų programos prodiusavimo specializaciją vidurinio išsilavinimo
žinių lygyje turi išmanyti meno, kultūros ir vadybos pagrindus.
Stojantiesiems yra privalomos iš anksto parengtos namų darbų bei egzamino metu atliekamos
užduotys.
Stojamojo egzamino metu vertinamas stojančiojo kompleksinis pasirengimas būsimoms
studijoms.
•
•
•

Ypatingas dėmesys bus skiriamas:
stojančiųjų kultūriniam išprusimui;
vadybiniams, organizaciniams gebėjimams;
žinioms apie kino ir TV industriją.
NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS

„A“ užduotis – Motyvacinis laiškas
Motyvaciniame laiške turėtų būti įvardintos stojančiojo asmeninės savybės ir
kūrybinė/organizacinė patirtis ar pomėgiai, kurie atskleistų stojančiojo motyvus ir pasirengimą
studijuoti bei dirbti pagal pasirinktą profesiją.
• Motyvacinio laiško apimtis – 1 psl.;
• Šriftas – Times New Roman, 12 dydis;
• Motyvaciniame rašte privaloma nurodyti stojančiojo vardą, pavardę, adresą, telefoną.;
• Stojantysis pateikia ne daugiau kaip 1 motyvacinį laišką.;
• Motyvacinis laiškas pateikiamas pdf formatu.
„B“ užduotis — Rekomendacijos (mažiausiai – viena, bet ne daugiau trijų rekomendacijų)
Ugdymo įstaigų (mokyklų), įmonių ar organizacijų, kurių organizuotose veiklose dalyvavo ar
dalyvauja stojantysis, rekomendaciniai laiškai.

Rekomendaciniuose laiškuose privalo būti nurodyti rekomenduojančių asmenų kontaktiniai
duomenys (tel. nr., el. pašto adresai), kuriais būtų galima susiekti. Rekomendacijos pateikiamos
skenuotos pdf formatu.
Motyvacinis laiškas ir rekomendacijos pdf formatu turi būti atsiųsti ne vėliau kaip 10 dienų
iki stojamojo egzamino pradžios šiuo el. paštu: kinas@lmta.lt. Laiške turi būti nurodytas siuntėjo
vardas, pavardė, LAMA BPO registracijos numeris, kontaktai, studijų programa, specializacija ir
studijų pakopa „Kino menas (prodiusavimas) / PIRMOJI (BAKALAURO) PAKOPA“. Kai laiškas
su priedais bus užregistruotas, gausite patvirtinimą el. paštu. Jeigu negaunate patvirtinimo per 2 darbo
dienas, prašome kreiptis tel. (85) 212 45 60.
ANKSTESNI DARBAI. Jeigu stojantysis kaip prodiuseris yra dirbęs prie audiovizualinių
kūrinių, kuriuos norėtų parodyti stojamojo egzamino komisijai, jis turi sukelti juos į pasirinktą
transliavimo kanalą (youtube, vimeo), bei atsiųsti nuorodą ir trumpą darbų aprašymą ne vėliau kaip
10 dienų iki stojamojo egzamino pradžios šiuo el. paštu: kinas@lmta.lt.
STOJAMASIS EGZAMINAS
Egzaminas susideda iš žinių patikrinimo ir motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų
programos klausimais.
I. Žinių patikrinimo testas žodžiu
Pokalbis susideda iš dviejų dalių:
• Bendras kultūrinis išprusimas;
• Žinios apie kino ir TV industriją, jos specifiką bei žinomiausius šalies bei užsienio kino ir
TV filmus.
II. Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais
Motyvacinio pokalbio tikslas – geriau suprasti stojančiojo motyvus ir pasirengimą studijuoti
pasirinktoje studijų programoje. Pokalbis leidžia susipažinti su stojančiojo gebėjimais dėstyti mintis
žodžiu, komunikuoti su pašnekovais. Aptariami motyvaciniai laiškai bei rekomendacijos. Pokalbio
metu įvertinamas stojančiojo psichologinis ir asmeninis tinkamumas profesijai.

2022-01-20 suderinta su Kino ir televizijos katedros vedėju
doc. Vytautu Dambrausku

