
 
 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 

 

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI 

ANTROJI (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PAKOPA  

 

KINO MENAS (SPECIALIZACIJA – PRODIUSAVIMAS) 

 
Priėmime į antrosios pakopos Kino meno studijų programos prodiusavimo 

specializaciją gali dalyvauti asmenys, baigę menų, verslo ir viešosios vadybos arba socialinių mokslo 

studijų krypčių, arba menotyros studijų krypties pirmosios (bakalauro) pakopos studijas. Jeigu asmuo 

yra baigęs ne menų, verslo ir viešosios vadybos arba socialinių mokslo studijų krypčių grupių, arba 

menotyros studijų krypties pirmosios pakopos studijas, jis privalo pateikti ne trumpesnės kaip 

vienerių metų trukmės profesinės veiklos patirtį kino arba TV srityje įrodančius dokumentus 

(profesinės veiklos aplanką).  

 

Profesinės veiklos aplanką reikia atsinešti su savimi į egzaminą, o taip pat visus aplanko 

dokumentus - skenuotus ir paverstus pdf formatu - reikia atsiųsti ne vėliau kaip 10 dienų iki stojamojo 

egzamino pradžios šiuo el. paštu: kinas@lmta.lt. Laiške turi būti nurodytas siuntėjo vardas, pavardė, 

kontaktai, LAMA BPO registracijos numeris, studijų programa,  specializacija ir studijų pakopa 

„Kino menas (prodiusavimas) / ANTROJI (MAGISTRANTŪROS) 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 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.  

 

Konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:  

• pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo pažymys arba baigiamojo (-jų) egzamino (-ų) 

pažymys (pažymių vidurkis) – svertinis koeficientas 0,2; 

• motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas – svertinis 

koeficientas 0,6; 

• pirmosios studijų pakopos pasiektų studijų rezultatų (diplomo priedėlyje (priede) įrašytų 

pažymių) vidurkis – svertinis koeficientas 0,2. 

 

Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais. 

Motyvacinio pokalbio metu siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens žinias ir 

gebėjimus pasirinktoje studijų srityje, studijų lūkesčius, profesinės ateities planus. 
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Ketinančiam studijuoti asmeniui pateikiamos 4 temos (klausimų grupės), kurių svoris ir vertinimo 

kriterijai nurodyti lentelėje: 

Motyvacinio pokalbio temos 

Vertinimas 

Yra, Atsako/ 

argumentuoja 
Iš dalies 

Nėra, Neatsako/ 

neargumentuoja 

1. Magistrantūros programos pasirinkimo motyvai 

ir lūkesčiai 
3 1,5 0 

2. Patirtis, turėsianti įtakos Kino meno, 

prodiusavimas magistrantūros studijoms 

(ankstesnės studijos, asmeninė praktinė, mokslinė 

ir darbo patirtis (kino, meno) vadybos srityje)  

3 1,5 0 

3. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai 2 1 0 

4. Perspektyvinis įsivaizdavimas apie savo 

profesiją 
2 1 0 

Iš viso balų:  

Gauta balų suma dauginama iš svertinio koeficiento 0,6 
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