
STOJAMOJO EGZAMINO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR VERTINIMO TVARKA, 

STOJANTIESIEMS Į DIZAINO STUDIJŲ KRYPTIES PROGRAMĄ ĮVAIZDŽIO 

DIZAINAS 

 

1. Stojamieji egzaminai į dizaino studijų krypties programas birželio 19-22 d. vyksta VTDK. 

2. Stojamųjų egzaminų organizavimui ir vykdymui sudaromos: 

2.1. administravimo grupė, sudaroma iš kolegijų, vykdančių dizaino studijų krypties programas, 

atstovų, iš kurių bendru sutarimu skiriamas koordinatorius. Stojančiųjų auditoriją stebi vienas 

asmuo. Jei reikia, administravimo grupė gali pasikviesti kolegijų, vykdančių dizaino studijų krypčių 

programas, atstovus stebėti stojamųjų egzaminų eigą; 

2.2. vertinimo komisija, kurią sudaro po du atstovus iš kolegijų, vykdančių dizaino studijų krypties 

programas ir komisijos pirmininkas – nepriklausomas ekspertas. 

 

3. Stojančiųjų darbai vertinami birželio 25-27 d. VTDK. 

4. Stojamųjų egzaminų įvertinimai suvedami į IS iki birželio 28 d. 17 val. 

5. Stojantysis, atvykdamas laikyti stojamojo egzamino privalo turėti: 

5.1. Piešimo užduočiai: įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, lipnią juostelę popieriaus 

lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą. 

5.2. Kompozicijos užduočiai: pieštuką, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus ir markerius, 

teptukus, indelį vandeniui, paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą 

stojantysis gauna prieš egzaminą. 

6. Stojamasis egzaminas susideda iš dviejų dalių: 

6.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A-3 formato lape 

pieštuku. 

6.2. Vertinama: 

6.2.1. natiurmorto objektų komponavimas lape ir jų proporcijų perteikimas (20 taškų); 

6.2.2. natiurmorto objektų vaizdavimas perspektyvoje (20 taškų); 

6.2.3. modeliavimas tonais (10 taškų). 

6.3. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama 

A-3 formato lape. Darbo priemonės: markeriai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė, guašas, 

tempera, akrilas). 

6.4. Vertinama: 

6.4.1. temos sprendimo originalumas (20 taškų); 

6.4.2. elementų sukomponavimas (10 taškų); 

6.4.3. spalvų derinimas (20 taškų). 

7. Stojamojo egzamino vienos dalies trukmė – keturios akademinės valandos. Abi egzamino dalys 

laikomos tą pačią dieną. 

 

8. Stojantysis privalo atlikti visas egzamino užduotis. Jeigu neatliko bent vienos užduoties arba jos 

įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. 

9. Galutinis kiekvienos užduoties įvertinimas apskaičiuojamas išvedus visų komisijos narių 

vertinimų vidurkį. 

10. Galutinis egzamino įvertinimas gaunamas susumavus visų egzamino užduočių galutinius 

įvertinimus. 



 


