
„Kodėl verta rinktis 
fotografijos studijas 

VTDK?“ 



VTDK Dizaino fakultetas 

rengia rinkoje paklausius 

aukštos kvalifikacijos 

interjero, grafinio, 

multimedijos dizaino ir 

fotografijos technologijos 

specialistus.



2010–2012 m. vykdant kolegijos laimėtą ES struktūrinių 

fondų projektą ,,Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 

studijų infrastruktūros modernizavimas“ buvo 

modernizuota VTDK infrastruktūra.



Dizaino fakultetas 2014 m. persikėlė į 

naujas patalpas Olandų g. 16.



Dizaino fakultetą sudaro 3 katedros:

• Interjero dizaino;

• Grafinio dizaino;

• Medijų.

Dvi katedros kuruoja po vieną studijų programą, jų 

pavadinimai atitinka katedrų pavadinimus: Grafinis 

dizainas ir Interjero dizainas. 

Medijų katedra kuruoja dvi studijų programas 

(Multimedijos dizainą ir Fotografijos technologiją). 



2012 m. paminėtas fotografijos technologijos 

specialybės įkūrimo 50 metų jubiliejus.

Tais pačiais metais programos įvertinimą atliko 

tarptautinė ekspertų vertinimo agentūra Evalag

(Evaluations Agentur Baden Würtenberg, Vokietija), 

įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimo agentūrų registrą, kuri teigiamai įvertino 

studijų programą ir suteikė jai aukštojo mokslo 

kokybės vertinimo agentūros EVALAG sertifikatą. 



Fotografijos technologijos studijų programos apimtis: 

180 kreditų (4800 valandų).

Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų forma.

Nuolatine studijų forma – 3 metus

Ištęstine studijų forma – 4 metus



STUDIJŲ PROGRAMOS TURINĮ sudaro:

• Bendrieji koleginių studijų dalykai

• Studijų krypties dalykai

• Specialieji studijų dalykai



Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kr.) yra skirti 

suteikti aukštojo koleginio išsilavinimo reikalavimus 

atitinkančių fundamentinių pasaulėžiūrinių žinių 

(sociologija, filosofija ir psichologija).

Siekiama, kad būsimi specialistai gerai suvoktų savo 

socialinę atsakomybę ir geriau pažintų su sprendimų 

priėmimo procesu susijusius veiksnius (žmonių 

sauga). 

Taip pat gilinami kalbos kultūros ir profesinės užsienio 

kalbos gebėjimai. 



• Studijų krypties dalykai (135 kr.). Tai pagrindinė ir 

didžiausia programos dalis, kuri aprėpia bendrąsias 

specialybės žinias teikiančius dalykus, socialinių ir 

humanitarinių mokslų dalykus, studijų pagrindų dalykus, 

specializacijas. 





• Studijuojami fotografavimo technologiniai ypatumai ir 

darbo operacijos

• Nuodugniai analizuojami fotografavimo metodai (kaip 

fotografuojamas portretas, peizažas, architektūra ir 

interjeras)

• Analizuojama įvykio reportažo, reklaminės fotografijos 

technologijos ir mados fotografavimo specifika. 

















SPECIALIZACIJOS:

• Fotožurnalistika

• Reklaminė fotografija

• Videooperatorinis menas



Specializacija „Fotožurnalistika“ siekiama išmokyti 

studentus fotografuoti žiniasklaidai ir leidykloms, 

parengti specialistus, gebančius dirbti spaudos 

pasaulyje. 

Studijų metu supažindinama su žurnalistikos teorijos 

bendraisiais bruožais, gilinamasi į fotožurnalistinių

žanrų esmę, fotoiliustracijos ir virtualiosios 

žurnalistikos dalykai padeda įgyti maketavimo ir 

virtualių puslapių kūrimo  įgūdžių.













Specializacija „Reklaminė fotografija“ siekiama 

išmokyti studentus kurti taikomojo pobūdžio 

fotografijas reklamai ir grafiniam dizainui. 

Šią specializaciją pasirinkę studentai įgyja specifinių 

gebėjimų: geba kurti reklamą, orientuojasi pasaulinėje 

reklamos rinkoje ir geba ją vertinti, išmano reklamos 

psichologijos specifiką, taiko fotografinio dizaino žinias 

vizualizuodami reklamines idėjas. 







Nerizikuokite savo katino sveikata, geriau nupirkite jam Kitekat.







Specializacija „Videooperatorinis menas“ 

gilinamos videofilmavimo kompetencijos.

Įvaldoma filmavimo technika, ugdomi gebėjimai atlikti 

filmavimo užsakymus, filmuoti interviu, reportažus, 

įvairius renginius ir kt., montuoti kompiuterinėmis 

montavimo programomis, taip pat pateikiamos gairės, 

leidžiančios orientuotis šiuolaikinėje kino meno 

erdvėje.





• Specialieji studijų dalykai (30 kr.):

a) baigiamoji praktika, kurios turinys orientuotas į 

baigiamojo darbo duomenų rinkimą (taikomojo tyrimo 

planavimą, organizavimą ir atlikimo specifiką), įmonės 

veiklos analizę, profesinių įgūdžių įtvirtinimą; 

b) laisvai pasirenkami dalykai, išdėstyti per du 

semestrus (studentai gali rinktis iš 7 jiems siūlomų 

dalykų); 

c) baigiamasis darbas, rengiamas pagal studento 

pasirinktą temą, kuri turi atitikti siekiamus studijų 

rezultatus.













PRAKTIKOS numatytos kiekviename studijų 

semestre, išskyrus 5 semestrą. 

Jas sudaro: 

• pažintinė praktika; 

• mokomosios (Kūrybinė 1, Kūrybinė 2) praktikos, 

kurios padeda įsisavinti ir pagilinti teorines žinias, 

leidžia suformuoti pirminius įgūdžius, būtinus 

kūrybinei bei profesinei veiklai; 

• profesinės veiklos praktikos (Apšvietimo, 

Profesinė ir Baigiamoji praktikos). 





MATERIALINĖ BAZĖ













Pretenduoti į VTDK studijų vietas ERASMUS programoje

turi teisę visi Kolegijos dieninių pagrindinių studijų II ir III 

kursų studentai (į praktikos atlikimo vietas ir I kurso 

studentai). 

Studentus atrenka Erasmus studentų atrankos komisija. 



Kiekvienas studentas studijų laikotarpiu turi teisę gauti 

vieną Erasmus stipendiją studijų mobilumui ir vieną 

Erasmus stipendiją praktikos mobilumui. 

Bendra visų stipendijų gavimo trukmė negali viršyti 

24 mėnesių. 



Erasmus programos konkursas skelbiamas du kartus per 

metus: 

• rugsėjo mėnesį - norintiems studijuoti/ atlikti praktiką 

užsienyje pavasario semestro metu; 

• kovo mėnesį - norintiems studijuoti užsienyje rudens 

semestro metu.



Komisija, atrinkdama studentus vadovaujasi šiais 

kriterijais:

• Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatais

• Priimančios institucijos pasiūlyta studijų/ praktikos 

programa

• Užsienio kalbų žinių lygiu 

• Studento motyvacija



STOJAMIEJI EGZAMINAI

Stojant į studijų programą „Fotografijos technologija“ 

stojantieji laiko VIZUALINĖS KOMPOZICIJOS 

egzaminą.

Stojantysis privalės sukurti kompoziciją duota tema: iš 

pateiktų daiktų sudaryti kompoziciją, ją nufotografuoti ir 

perkelti į kompiuterį. 



Stojantieji į egzaminą privalo atsinešti skaitmeninį 

fotoaparatą (neturintiems savo fotoaparato, bus suteikta 

galimybė naudotis kolegijos fotoaparatu) ir nuotraukų 

perkėlimo laidą ar kortelių skaitytuvą.

Vertinimo kriterijai: idėjos originalumas, kompozicinio 

sprendimo išraiškingumas, spalvinio sprendimo 

proporcingumas.



• stojamasis egzaminas                                                   0,7

• istorija/užsienio kalba/informacinės 

technologijos/matematika/biologija 0,1

• lietuvių kalbos ir literatūros 

(skaičiuojamas egzamino pažymys)                             0,2

KONKURSINIO BALO APSKAIČIAVIMAS



N                          I

Grafinis dizainas 2210.00 EUR 1470.00 EUR

Interjero dizainas 2210.00 EUR 1470.00 EUR

Multimedijos dizainas 2210.00 EUR -

Fotografijos technologija 2210.00 EUR 1470.00 EUR

STUDIJŲ KAINOS
(METAMS)



PROFESINĖS PERSPEKTYVOS:

fotografijos technologijos specialistas gali dirbti 

laikraščių ir žurnalų redakcijose, fotografijos reklamos 

įmonėse, fotominilaboratorijose, televizijoje bei vykdyti 

individualią veiklą įgijęs verslo liudijimą ar sudaręs 

autorines sutartis. 

Studijas galima tęsti pasirenkant aukštojo mokslo 

universitetinių studijų programas.



Buvę  studentai  aktyviai  dalyvavo  ir  dalyvauja  

Lietuvos  fotomenininkų  sąjungos  veikloje. 

Daugelis jų – Lietuvoje ir už jos ribų žinomi fotografai: 

Kazimieras Mizgiris, Ramūnas Danisevičius, Romas  

Juškelis, Arturas Valiauga, Gintas Kavoliūnas ir kt.



LAISVALAIKIS





www.vtdko.lt

r.valujaviciene@vtdko.lt ; 867360180

v.antanaviciute@vtdko.lt ; 861277660

http://www.vtdko.lt/
mailto:r.valujaviciene@vtdko.lt
mailto:v.antanaviciute@vtdko.lt

