
vilniaus
dizaino
kolegija

Konsultacijos 
užduotis

Užduoties aprašymas
Reikalingos priemonės, kurias stojantysis turėtų 
atsinešti į konsultaciją

Data ir 
laikas

Auditorij
a

Papildoma informacija

Vizualinės 
kompozicijos 
užduoties 
konsultacija

Iš pateiktų daiktų reikės 
sukurti kompoziciją 
pateikta tema ir ją 
atskleisti 
fotografuojant 
natūraliame 
apšvietime.

Fotoaparatas ir nuotraukų perkėlimo laidas ar kortelių 
skaitytuvas (tiems, kurie neturi asmeninio fotoaparato, 
bus suteikta galimybė pasinaudoti kolegijos 
fotoaparatu).

2022 06 03
2022 06 10
12:00-15:00

F4 aud.

Dalyviai į konsultaciją gali 
atsinešti savo 
savarankiškai atliktus 
fotografijos darbus. VDK 
dėstytojai konsultacijos 
metu juos peržiūrės ir 
pakomentuos.

Konsultacijos 
užduotis

Užduoties aprašymas
Reikalingos priemonės, kurias stojantysis turėtų 
atsinešti į konsultaciją

Data ir 
laikas

Auditorij
a

Papildoma informacija

Piešimo 
užduoties 
konsultacija

Konsultacijos metu 
dalyviams reikės 
nupiešti geometrinių 
formų natiurmortą. 

Darbo priemonės: popierius A3 formatas, skirtingo 
kietumo pieštukai, trintukas, lipni juostelė popieriaus 
pritvirtinimui. Šias priemonės dalyviai turi atsinešti.

2022 05 03
2022 05 05
2022 05 17
2022 05 19 
10:00-12:00

L10 aud.

Kompozicijos 
užduoties 
konsultacija

Sukurti spalvinę 
kompoziciją pateikta 
tema. 

Darbo priemonės: popierius A3 formatas, markeriai, 
vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė, guašas, tempera, 
akrilas), teptukai, indelis vandeniui, spalvoti pieštukai, 
klijai, žurnalų ir laikraščių iškarpos (koliažui atlikti) ir 
pan.  Šias priemonės dalyviai turi atsinešti.

2022 05 03
2022 05 05
2022 05 17
2022 05 19
12:00-14:00

L10 aud.

Konsultacijos 
užduotis

Užduoties aprašymas
Reikalingos priemonės, kurias stojantysis turėtų 
atsinešti į konsultaciją

Data ir 
laikas

Auditorij
a

Papildoma informacija

Vaidybos 
gebėjimų 
patikrinimo 
užduoties 
konsultacija

Dalyviai turi būti 
pasirengę perskaityti 
prozos kūrinio ištrauką 
arba mintinai 
padeklamuoti eilėraštį, 
arba pasakėčią bei 
atlikti vaidybinį etiudą 
pagal duotą temą.

Muzikinių 
gebėjimų 
užduoties 
konsultacija 

Dalyviai turės 
pademonstruoti 
klausos, ritmo ir balso 
valdymo įgūdžius, 
atliekant 3-4 skirtingo 
charakterio ir stiliaus 
kūrinius 

Šokio 
gebėjimų 
patikrinimo 
užduoties 
konsultacija

Dalyviai turės atlikti 
šokio improvizacijos 
užduotis. 

VAIDYBA (  BIRŽELIO 3, 10 DIENOMIS  )

Konsultacija ketinantiems laikyti teatro ir kino krypties stojamąjį egzaminą (stojantiesiems į Vaidybos studijų programą).

KONTAKAI INFORMACIJAI
Karjeros centro vadovė

Ugnė Steponavičiūtė
mob. tel. 8 690 69906, el. p. kc@dizainokolegija.lt

Dalyviams į konsultacijas 
siūloma atvykti apsirengus 
laiva, judesių nevaržančia 
apranga.

LJ aud.

2022 06 03
2022 06 10
nuo 14:00 

TAIKOMOJI FOTOGRAFIJA (  BIRŽELIO 3, 10 DIENOMIS  )

Konsultacija ketinantiems laikyti fotografijos ir medijų krypties stojamąjį egzaminą (stojantiems į Taikomosios fotografijos studijų programą).

Stojantieji į konsultaciją 
gali atsinešti savo 
savarankiškai atliktus 
darbus (tiek piešimo, tiek 
kompozicijos). VDK 
dėstytojai konsultacijos 
metu juos peržiūrės ir 
pakomentuos.

 Dalyviai į konsultacijas gali atsinešti muzikos 
instrumentą (jei reikia), akompanimento natas arba 
fonogramas.

MADOS, INTERJERO, GRAFINIŲ KOMUNIKACIJŲ DIZAINAS (  GEGUŽĖS 3, 5, 17 ir 19 DIENOMIS  )

Konsultacija ketinantiems laikyti dizaino krypties stojamąjį egzaminą (stojantiesiems į: Mados dizaino studijų programą,
Interjero dizaino studijų programą, Grafinių komunikacijų dizaino studijų programą).

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS ir stojamojo egzamino simuliacija moksleiviams


