
Stojamojo egzamino į vaidybos 
studijų programą užduočių aprašai 

Egzaminas susideda iš trĳų etapų, vadinamų turais ir motyvacinio pokalbio.  

Trijų turų metu stojantysis pristato parengtą programą, komisija pateikia užduotis, tikrinami prigimtiniai ir įgyti pasirinktai profesijai reikalingi gebėjimai. 
Pašnekesys leidžia susipažinti su stojančiojo gebėjimu analizuoti, reikšti savo mintis, padeda suprasti, kaip jis įsivaizduoja savo pasirenkamą profesiją, 
kokias mato jos vertybes. Tikrinamos stojančiojo kultūrinės žinios.  

1 turo užduotys 
Laikas: 2016 06 17-18, 11:00 val. 
Vieta: Lietuvos muzikos ir teatro akademija (1 rūmai, Vilnius) 

Stojančiojo parengta programa:  

• Poezija (1, 2, 3... skirtingų nuotaikų eilėraščiai atmintinai) 
• Proza (1, 2... skirtingų autorių prozos ištraukos atmintinai) 
• Pasakėčia (pasakėčios skaitymas atmintinai) 
• Daina (1, 2 ,3...dainos. Viena iš jų liaudies) 
• Šokio arba laisvai pasirinktos judesio kompozicijos atlikimas 
• Savarankiškos kūrybos pristatymas (literatūrinė, muzikinė ir teatrinė kūryba)  
• Atlikimo įgūdžių pristatymas (šokis, pantomima, vokalas, instrumentų valdymas)  

Komisĳos pateikiamos užduotys:  
• Kalbos raiškos ir dikcijos pratimai  
• Ritmikos ir muzikinės klausos patikrinimo pratimai  
• Judesio improvizacija  
• Sceninė improvizacija – etiudas  

}



2 turo užduotys 
(II turo metu gali būti kartojamos bet kurios I turo užduotys.) 

Laikas: 2016 06 22, 11:00 val. 
Vieta: Vytauto Didžiojo universitetas (VDU teatras, S. Daukanto g. 27,Kaunas) 

Stojančiojo parengta programa:  

• Savarankiškos kūrybos pristatymas (literatūrinė, muzikinė ir teatrinė kūryba)  

• Atlikimo įgūdžių pristatymas (šokis, pantomima, vokalas, instrumentų valdymas)  

• Vaidybiniai etiudai (individualūs). 
Komisĳos pateikiamos užduotys:  

• Improvizaciniai vaidybiniai etiudai.  

• I turo metu pateiktų užduočių atlikimas. 

3 turo užduotys 
(II turo metu gali būti kartojamos bet kurios ankstesnių turų užduotys) 

Laikas: 2016 06 23, 11:00 val. 
Vieta: Vytauto Didžiojo universitetas (VDU teatras, S. Daukanto g. 27,Kaunas) 
Stojančiojo parengta programa:  

• Vaidybiniai etiudai (individualūs ir grupiniai).  
Komisĳos pateikiamos užduotys:  

• Improvizaciniai vaidybiniai etiudai.  

• II turo metu pateiktų užduočių atlikimas.  

Motyvacinio pokalbio užduotys:  
Stojantysis turi žinoti ne mažesniame nei vidurinės mokyklos žinių lygyje: teatro, literatūros, kino, muzikos, dailės istorijos pagrindus.  


