SVARBI INFORMACIJA STOJANTIESIEMS
Pasibaigus brandos egzaminams, moksleiviai susiduria su kitu gyvenimo etapu –
stojimu į aukštąsias mokyklas. Šiemet stojimo sistema iš esmės nesikeitė, tačiau joje yra keletas
naujovių.
Aukštesnė minimalaus konkursinio balo kartelė. Stojančių į universitetus
konkursinis balas negalės būti mažesnis negu 3, o į kolegijas – mažesnis negu 1,6. Nesurinkę tokio
konkursinio balo stojantieji negalės pretenduoti nei į valstybės finansuojamas, nei į mokamas
studijų vietas daugelyje universitetų ir kolegijų.
Kitaip perskaičiuojami metiniai pažymiai. Mokyklinio A lygio 10 balų pažymys
anksčiau būdavo prilyginamas 50 proc. valstybinio brandos egzamino įvertinimo, šiemet – 33
proc. Vadinasi, valstybinių brandos egzaminų svarba didėja. Be to, stojant į universitetus į
konkursinį balą įskaičiuojami tik A lygio metiniai pažymiai.
Papildomi balai kariams. Nuo šių metų papildomą pusę balo galės gauti ir
baigusieji bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą.
Papildomus dokumentus stojantieji prisegti gali elektroniniu būdu. Šiemet ne tik
visi stojimo prašymai yra teikiami internetu, bet ir visi papildomi dokumentai prisegami ir
teikiami elektroniniu būdu. Taip siekiama supaprastinti stojimo procesą.
Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio pabaigoje. Papildomas priėmimas šiais
metais vyks vėliau negu įprasta – pirmą kartą nusikelia į rugpjūčio pabaigą. Prašymus
papildomam priėmimui bus galima pateikti rugpjūčio 10–16 dienomis. Pirmos pakopos ir
vientisosioms studijoms pagrindinio priėmimo prašymai teikiami iki liepos 19 d. 17 val.
Priėmimas į profesines mokyklas vyksta internetu. Šiais metais pirmą kartą šalyje
priėmimas į profesines mokyklas taip pat vyksta internetu per LAMA BPO informacinę sistemą.
Pagrindinio priėmimo prašymai profesiniam mokymui teikiami iki rugpjūčio 18 d., papildomam
priėmimui – rugpjūčio 31–rugsėjo 6 dienomis.
Priėmimas į aukštąsias mokyklas: svarbiausios datos.
Birželio 1 d. Šią dieną prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, kuriame šiemet dalyvauja 19 universitetų ir 21 kolegija. Prašymai priėmimui teikiami
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
informacinėje sistemoje per www.lamabpo.lt Ten pateikiama ir kita svarbi informacija.
Birželio 16 d.–liepos 7 d. Šiomis dienomis vyksta stojamųjų egzaminų laikymas ir
motyvacijos vertinimas stojantiems į ugdymo studijų programas ar menus. Asmenims, stojantiems
į menų arba ugdymo mokslų programas, šias programas į prašymą reikia įrašyti ne vėliau nei likus
24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo datos. Įtraukus šias studijų programas į
savo prašymą sistema priskirs motyvacijos įvertinimą arba stojamuosius egzaminus.
Liepos 10 d. Iki šios dienos paskelbiami stojamųjų egzaminų rezultatai. Taip pat šią
dieną vykdomas papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos
vertinimas tiems, kurie dėl pateisinamos priežasties negalėjo dalyvauti motyvacijos vertinime
anksčiau.
Liepos 10–11 d. Šiomis dienomis vyksta papildoma stojamųjų egzaminų sesija. Joje
dalyvauti gali tik tie, kurie pagrindinėje sesijoje nedalyvavo dėl pateisinamos priežasties.
Liepos 12 d. Skelbiami papildomos stojamųjų egzaminų sesijos rezultatai.
Liepos 19 d. Tai paskutinė diena, kai dar bus galima užsiregistruoti LAMA BPO
informacinėje sistemoje ir pateikti prašymus bendrajam priėmimui. Tai padaryti bus galima iki 17
val. Svarbu nepamiršti iki liepos 19 d. 17 val. savarankiškai įsikelti brandos atestato duomenis į
savo prašymą. Šiuos duomenis stojantieji galės įsikelti tik tada, kai mokykloje bus atspausdinti
brandos atestatai.
Liepos 24 d. Skelbiami kvietimai pasirašyti studijų sutartis. Apskaičiavus stojančiųjų
galimybę patekti į valstybės finansuojamas studijų vietas ar valstybės nefinansuojamas vietas,
liepos 24 d. siunčiami kvietimai studijuoti. Būtent šią dieną stojantieji sužino, ar jiems pavyko
įstoti į aukštąją mokyklą, ar ne, taip pat ar pateko į valstybės finansuojamą, ar nefinansuojamą

studijų vietą. Stojantieji kvietimus iki 12 val. ras prisijungę prie savo elektroninio prašymo
informacinėje sistemoje, taip pat gaus nurodytu elektroninio pašto adresu. Kiekvienas stojantysis
gali gauti vieną kvietimą užimti valstybės finansuojamą studijų vietą universitetinių arba koleginių
studijų programoje arba valstybės nefinansuojamą vietą su stipendija ar be jos.
Liepos 25–27 d. Šiomis dienomis pakviestieji studijuoti pagrindinio priėmimo I
etapo metu sudaro sutartis su aukštosiomis mokyklomis.
Liepos 28 d. Paskelbiama apie likusias laisvas vietas studijų programose po
pagrindinio priėmimo I etapo.
Liepos 28–30 d. Vyksta pagrindinio priėmimo II etapas. Šiame etape galioja tas pats
įregistruotas prašymas. Stojantysis nuo liepos 28 d. 12 val. iki liepos 30 d. 17 val. gali keisti
pageidavimų eiliškumą, tačiau negali įrašyti naujų pageidavimų ar keisti norimo finansavimo
pobūdžio, nes geriausiųjų eilė jau sudaryta. Informacinėje sistemoje stojantysis gali gauti
informaciją, kaip užpildytos vietos į programas, dėl kurių jis rungėsi, ir įvertinti savo galimybes
patekti į norimą vietą.
Rugpjūčio 1 d. Skelbiami pagrindinio priėmimo II etapo rezultatai. Stojantiesiems,
atsižvelgus į jų rezultatus ir prašyme nurodytus prioritetus, rugpjūčio 1 d. iki 17 val. pateikiamas
vienas kvietimas užimti po pirmojo etapo likusią valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą (su
studijų stipendija ar be jos) studijų vietą universitete arba kolegijoje.
Rugpjūčio 2–3 d. Pakviestieji II etapo metu turi ne vėliau kaip rugpjūčio 3 d. 17 val.
atvykti į atitinkamą aukštąją mokyklą sudaryti studijų sutarties.
Rugpjūčio 4 d. Paskelbiama apie likusias laisvas vietas studijų programose po
pagrindinio priėmimo II etapo.
Rugpjūčio 10–16 d. Vyksta papildomas priėmimas. Šiame etape stojantieji
registruoja atnaujintus prašymus arba teikia naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar
koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Galima nurodyti ne daugiau kaip 6
pageidavimus. Konkursas vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir pagrindinio priėmimo metu.
Rugpjūčio 16 d. Vyksta motyvacijos vertinimas norintiems stoti į ugdymo mokslų
studijas papildomo priėmimo metu.
Rugpjūčio 20 d. Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų
teikimo pradžią.
Rugpjūčio 21 d. Skelbiami papildomo priėmimo rezultatai. Stojantiesiems
papildomo priėmimo metu pateikiami siūlymai užimti valstybės finansuojamą arba
nefinansuojamą studijų vietą.
Rugpjūčio 22–23 d. Per papildomą priėmimą pakviesti asmenys, priėmę kvietimą,
ne vėliau kaip iki rugpjūčio 23 d. 17 val. pasirinktai aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka turi
pateikti priėmimui įforminti būtinus dokumentus ir sudaryti studijų sutartį.
Kiti svarbūs dalykai, kuriuos būtina žinoti:
Visas prašymų teikimas vyksta tik elektroniniu būdu.
Prašymų teikimas yra nemokamas.
Registraciją vienam žmogui galima atlikti tik vieną kartą.
Kiekvieno priėmimo metu galima gauti tik vieną kvietimą studijuoti.
Viso pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki
9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir
finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto
prašymo versija.
Antrajame etape nebus galima įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo
pobūdžio, bus galimybė tik koreguoti pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą.
Kadangi siunčiamas tik vienas kvietimas studijuoti universitete ar kolegijoje – arba
valstybės finansuojamoje vietoje, arba nefinansuojamoje vietoje su arba be studijų stipendijos,
labai svarbu teisingai užpildyti prašymą. Pirmuoju pageidavimu stojantysis turėtų nurodyti
labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbą
išrikiuoti kitus pageidavimus. Nuo to, kaip stojantysis išdėlioja savo prioritetus, priklauso, kur jis

bus pakviestas studijuoti, todėl būtina, kad prioritetai būtų sudėlioti kuo tiksliau – nuo labiausiai
pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo – prioritetų mažėjimo tvarka.
Informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį reikėtų užpildyti itin
atidžiai. Bendrojo priėmimo metu būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus,
kuriais siunčiami pranešimai apie duomenų neatitikimą ir prašoma patikslinti informaciją,
papildomi pranešimai apie kvietimą studijuoti bei kita svarbi informacija.
Kaip ir kasmet, stojantiesiems skiriami papildomi balai už 11-oje arba 12-oje klasėje
laimėtas I, II, III vietas tarptautinėse ir Lietuvos mokinių olimpiadose bei konkursuose.
Jei asmuo pagrindinio priėmimo metu sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį
su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją, papildomo priėmimo metu jis gali pretenduoti
tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jei asmuo pagrindinio priėmimo metu sudarė
valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo arba nepriėmė
jokio kvietimo studijuoti, jis gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės
nefinansuojamą studijų vietą.
Studijų sutartį su aukštąja mokykla gali sudaryti ne tik pats būsimasis studentas, bet
ir kitas asmuo, bet jis privalo būti notariškai įgaliotas. Kai kurios aukštosios mokyklos (Kauno
technologijos universitetas, Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas) suteikia
galimybę sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu.

