INFORMACIJA APIE STOJAMUOSIUS EGZAMINUS 2018 M. STOJANTIESIEMS Į MENŲ STUDIJŲ SRITIES PROGRAMAS
Kauno kolegijos
studijų
programos

Egzaminas

Piešimas
Dizainas
(4 ak. val.)

Egzamino užduotis

Piešti geometrinių formų
natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku.

Mados dizainas
Įvaizdžio dizainas

(stojamojo
egzamino užduotis
iš dviejų dalių. Abi
egzamino dalys
laikomos tą pačią
dieną. Kiekvienos
egzamino dalies
įvertinimas sudaro
50 proc. viso
vertinimo.)

Fotografija

Kompozicija
(4 ak. val.)

Vizualinė
kompozicija
(1 ak. val.)

Sukurti spalvinę kompoziciją
pateikta tema. Kompozicija
atliekama A-3 formato lape. Darbo
priemonės: markeriai, vandeniu
skiedžiami dažai (akvarelė, guašas,
tempera, akrilas)

Iš pateiktų daiktų tam tikra tema
sukurti kompoziciją ir ją
nufotografuoti, naudojant vieną
šviesos šaltinį. Vertinimui
pateikiami 5 temą
atskleidžiantys kadrai užduota
tema ir idėjos aprašymas, kurį
sudaro nuo 1000 iki 2000 ženklų
(neįskaičiuojant tarpų),
argumentuojančių, kodėl temai
atskleisti buvo pasirinkti būtent
tie daiktai ir būtent tokia
kompozicija.

Egzamino vertinimas

1. natiurmorto objektų
komponavimas lape ir jų
proporcijų perteikimas (20
taškų);
2. natiurmorto objektų
vaizdavimas perspektyvoje
(20 taškų);
3. modeliavimas tonais (10
taškų).
1. temos sprendimo
originalumas (20 taškų);
2. elementų
sukomponavimas (10
taškų);
3. spalvų derinimas (20
taškų).

1. konceptualumas (20
taškų);
2. komponavimo priemonių
taikymas (40 taškų);
3. dėmesys šviesotamsai (40
taškų).

Atvykdamas laikyti stojamojo egzamino
stojantysis privalo turėti
Asmens tapatybės dokumentą, piešimo
testui: įvairaus kietumo nespalvotus
pieštukus, trintuką, lipnią juostelę
popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus
lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.

Asmens tapatybės dokumentą, pieštuką,
trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus ir
markerius, teptukus, indelį vandeniui,
paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui
pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis
gauna prieš egzaminą

Asmens tapatybės dokumentą, egzaminui
privalo turėti: fotoaparatą ir nuotraukų
perkėlimo laidą ar kortelių skaitytuvą
(pageidaujantiems, suteikiama galimybė
naudotis kolegijos fotoaparatu).

Tapyba
Stiklo, keramikos,
(4 ak. val.)
odos, tekstilės
menas

A3 formato popieriaus lape
nutapyti (guašu arba akvarele) iš
trijų daiktų sukomponuotą
natiurmortą, perteikiant daiktų
dydžių ir spalvų santykį.

Dailės kūrinių
konservavimas ir
restauravimas

(stojamojo
egzamino užduotis
iš dviejų dalių. Abi
egzamino dalys
laikomos tą pačią
dieną. Kiekvienos
egzamino dalies
įvertinimas sudaro
50 proc. viso
vertinimo.)

Kompozicija
(4 ak. val.)

Spalvinės kompozicijos atlikimas
pateikta tema. Darbas atliekamas
A3 formato popieriaus lape, darbo
priemonės laisvai pasirenkamos.

1. natiurmorto
sukomponavimas popieriaus
lape ir daiktų dydžių
santykio perteikimas (20
taškų);
2. linijinės perspektyvos
suvokimas ir perteikimas
(15 taškų);
3. natiurmorto objektų
spalvos suvokimas ir
perteikimas (15 taškų).
1. temos nuotaikos
atskleidimas (25 taškų);
2. kompozicijos spalvinis
derinimas (10 taškai);
3. kompozicijos ir jos temos
vieningumas (15 taškai).

Asmens tapatybės dokumentą, savo
pasirinktas tapymo priemones (guašą arba
akvarelę), pieštuką, trintuką, smeigtukus arba
lipnią juostą (popieriui pritvirtinti).

Asmens tapatybės dokumentą, trintuką,
smeigtukus arba lipnią juostą (popieriui
pritvirtinti), pieštukus, markerius,
teptukus, vandeniu skiedžiamus dažus
(pasirinktinai: akvarelė, guašas, tempera,
akrilas), pastelę, indelį vandeniui.
Naudojant pastelę, būtina turėti fiksavimo
priemones.

1. Išsamios informacijos apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, egzaminų ir laikymo datas galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje:
www.lamabpo.lt
2. Į egzamino laikymo vietą stojantieji įleidžiami tik pateikę administravimo grupės nariams asmens tapatybės dokumentą (pasą/ asmens tapatybės
kortelę/ vairuotojo pažymėjimą).
3. Stojantieji bus aprūpinti A3 formato popieriaus lapais
4. 2018-06-01 – 2018-06-15 Kauno kolegijoje Justino Vienožinskio menų fakultete organizuojami mokami piešimo+tapybos+kompozicijos kursai
stojantiesiems bei nemokamos konsultacijos stojantiems į Fotografijos studijų programą (atskirai informacija bus sklebiama www.kaunokolegija.lt)

