
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 

 

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI 

ANTROJI (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PAKOPA  

 

KINO MENAS (SPECIALIZACIJA - VAIZDO OPERATORIUS) 

 

Priėmime į antrosios studijų pakopos Kino meno studijų programos vaizdo operatoriaus 

specializaciją gali dalyvauti asmenys, baigę menų, humanitarinių mokslų arba socialinių mokslų 

studijų krypčių grupių bakalauro studijas. Priėmime taip pat gali dalyvauti asmenys, turintys kitų 

studijų krypčių grupių bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį ir ne mažesnę kaip vienerių metų 

profesinės veiklos patirtį kino srityje. 

 

Priėmimo į Kino meno studijų programos vaizdo operatoriaus specializaciją konkurse 

skaičiuojamą konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:    

 

• I ir II egzamino dalių bendras įvertinimas (baigusiems 2022 m. LMTA pirmosios 

studijų pakopos Kino meno (vaizdo operatoriaus specializacijos) programą 

įskaitomas baigiamojo vertinimo pažymys) – svertinis koeficientas 0,6; 

• motyvacinis pokalbis – svertinis koeficientas 0,2; 

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

įrašytų pažymių) vidurkis – svertinis koeficientas 0,2.    

 

Baigusiems ne LMTA pirmosios studijų pakopos Kino meno (vaizdo operatoriaus 

specializacijos) programą stojamajam egzaminui REIKIA PRISTATYTI savo paties filmuotą 

vaidybinį filmą „Atgijęs paveikslas”. Trukmė – 5 min. Pasirenkamas dailės paveikslas, kuris turi būti 

atkurtas kaip vienas iš siužeto kadrų. Siužetą sugalvoja ir plėtoja pats operatorius. Filmas be dialogų ir 

kalbinių komentarų. Vertinamas temos ir paveikslo pasirinkimas, scenarijus, scenarijaus įvykdymas, 

meninių vizualinės raiškos priemonių pasirinkimas, kūrybinis darbas su šviesa, kompozicija, techninis 

atlikimas, filmas, kaip temą atskleidžianti visuma. 

 

Vimeo / youtube nuoroda į darbą turi būti atsiųsta ne vėliau kaip 3 darbo dienos 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 (vaizdo operatorius) / ANTROJI (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PAKOPA“. 

Atsiuntę turite sulaukti patvirtinimo el. paštu. Jeigu negaunate patvirtinimo per 2 darbo dienas, 

prašome kreiptis tel. (85) 212 45 60. 
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I. STOJAMASIS EGZAMINAS 

 

Stojamąjį egzaminą sudaro: 

1 DALIS. „Atgijusio paveikslo“ užduoties aptarimas ir vertinimas.  

2 DALIS. Testas raštu, kuriuo patikrinamos stojančiojo techninės žinios ir bendras kultūrinis 

išprusimas. Testo pildymo trukmė – 2 val.  

Asmenys, 2022 m. LMTA baigę Vaizdo operatoriaus specializacijos pirmosios pakopos 

studijas, stojamojo egzamino I ir II dalies nelaiko. Skaičiuojant jų konkursinį balą įskaitomas bakalauro 

baigiamojo darbo įvertinimas. 

 

II. MOTYVACINIS POKALBIS PASIRINKTOS STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS 

 

• aptariamas ir įvertinamas testas; 

• siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens žinias ir gebėjimus 

pasirinktoje studijų srityje, norą tobulėti toliau, studijų lūkesčius, profesinės ateities 

planus. 

 

 

 

2022-01-20 suderinta su Kino ir televizijos katedros vedėju  

doc. Vytautu Dambrausku 

Atnaujinta 2022-07-06 


