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Dokumentai, reglamentuojantys studentų priėmimą į aukštąsias mokyklas 2013 ir 2014 metais:

Taikoma

1. Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2013 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1291 (Žin., 2012, Nr. 104-5284; Nr. 149-7655; 2013, Nr. 11-530)
2. Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-68 (Žin., 2013, Nr. 15-749)
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PAGRINDINIAI KRITERIJAI
2013 metais
2014 metais
Visoms studijų kryptims ar krypčių grupių programoms, išskyrus menų Visoms studijų kryptims ar krypčių grupių programoms, išskyrus menų
ir socialinių mokslų srities meno pedagogikos programas*
studijų sritį, socialinių mokslų srities meno pedagogikos programas,
sporto ir sporto pedagogikos programas*
Pagrindinio dalyko valstybinio brandos arba stojamojo egzamino Pirmojo dalyko valstybinio** brandos arba stojamojo egzamino
įvertinimas
(pasiekimų) įvertinimas
Antrojo dalyko valstybinio brandos egzamino įvertinimas (jei as- Antrojo dalyko valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba
muo nelaikė valstybinio brandos egzamino, imamas dalyko metinis metinis pažymys (arba asmeniui pageidaujant – mokyklinio brandos
pažymys)
egzamino įvertinimas)
Trečiojo dalyko valstybinio brandos egzamino įvertinimas (jei as- Trečiojo dalyko valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba
muo nelaikė valstybinio brandos egzamino, imamas dalyko metinis metinis pažymys (arba asmeniui pageidaujant – mokyklinio brandos
pažymys)
egzamino įvertinimas)
Ketvirtojo dalyko metinis pažymys (jei brandos atestate nėra daly- Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio (arba mokyklinio) brandos
ko metinio pažymio, imamas valstybinio brandos egzamino įvertini- egzamino įvertinimas
mas)
Lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos valstybinio Lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios)
(arba mokyklinio) brandos egzamino įvertinimas yra būtinas ge- arba lietuvių (valstybinės) kalbos) valstybinio (arba mokyklinio)
riausiųjų eilei sudaryti
brandos egzamino įvertinimas yra privalomas visiems
* Stojant į minėtas studijų programas, pagrindiniai kriterijai yra sto- * Stojant į minėtas studijų programas, pagrindiniai kriterijai yra stojamojo egzamino, 1 ar 2 brandos egzaminų įvertinimai ir 1 metinis jamojo egzamino (ar sporto pasiekimų) ir 2 ar 3 brandos egzaminų
pažymys
įvertinimai
** Valstybinio brandos egzamino įvertinimas imamas visiems, išskyrus asmenis, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“
Metinis pažymys turi būti dalyko, nesutampančio su dalykais, ku- Trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju dalyku
rių žinios įvertintos brandos egzaminu
PAPILDOMI KRITERIJAI
2013 metais

2014 metais

Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietos laimėjimas
Sporto pasiekimai* (stojant į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas)
Motyvacijos įvertinimas (stojant į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas)
Profesinė patirtis. Stojant į universitetinių ir koleginių studijų progra- Profesinė patirtis. Stojant į koleginių studijų programas papildomas
mas papildomas balas(-ai) skiriama:
balas skiriamas:
1) asmenims, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio moky- 1) asmenims, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu
mo programas su pagyrimu
2) asmenims, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio moky- 2) asmenims, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip 1 metų darbo pagal įgytą mo programas ir turintiems ne mažesnį kaip 1 metų darbo pagal įgytą
kvalifikaciją stažą
kvalifikaciją stažą
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Papildomi balai pridedami tiems stojantiesiems į visuomenės saugumo studijų krypties studijų programas ir turintiesiems LR vidaus reikalų
ministro nustatyta tvarka išduotą siuntimą, kurių balas nėra daugiau kaip 40 proc. žemesnis už aukščiausią į tą studijų programą stojančiųjų
balą
* Neturintysis sporto pasiekimų gauna 0, bet dalyvauti konkurse gali

PAŽYMIŲ PERSKAIČIAVIMAS
2013 metais

2014 metais

Metinis

Brandos
egzamino

Įvertinimas
Valstybinio brandos egzamino (VBE)
Mokyklinio brandos egzamino
S arba A lygio
B lygio
Tikslinio (T) kurso
arba S lygio
Išplėstinio (A) kurso
arba A lygio
Bendrojo (B) kurso
arba B lygio

Perskaičiavimas

Skalės

13+VBE įvertinimas/10

Mokyklinė
dešimtabalė

+3
+4
+3
+2

+1
+0

Priėmimo
dešimtabalė*

Patenkinami įvertinimai
4

5

6

7

8

9

10

1,43

2,86

4,29

5,72

7,15

8,57

10,00

* Metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso
arba A lygio), brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio,
be lygio) įvertinimai mažinami 50 procentų, metiniai (B kurso, B
lygio), brandos egzaminų (bendrojo (B) kurso arba B lygio) įvertinimai mažinami 70 procentų (atliekamų skaičiavimų rezultatas
apvalinamas iki dviejų reikšminių ženklų po kablelio)

Svarbu 2013 metų abiturientams!
Brandos atestatui gauti užtenka būti išlaikius 2 brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros ir vieną pasirenkamąjį. Tačiau į aukštąsias mokyklas
bus priimama pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus: 3 dalykų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus ir 4-ojo dalyko metinį pažymį. Stojantiesiems į menų studijas ir meno pedagogiką vietoj vieno brandos egzamino reikės laikyti stojamąjį egzaminą.
Mokiniai renkasi egzaminus ir jų tipus.
Keisti pasirinkto egzamino ar jo tipo nebus galima.

Iki 2013 m. kovo 7 d.

Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuo birželio 1 d. iki liepos
Stojantysis galės prioriteto tvarka į prašymą įrašyti iki 12 bet kurių bendrajame priėmime dalyvaujančių univer- 23 d. 17 val.
sitetų ir kolegijų studijų programų. Skiriant valstybės finansavimą, geriausiųjų eilė bus skaičiuojama pirmiausia
pagal 1-ąjį stojančiojo pasirinkimą, paskui – pagal 2-ąjį ir t. t. Jei pasirinktos skirtingos studijų krypčių programos,
stojančiojo vieta eilėje kiekvieno pasirinkimo atveju gali būti skirtinga.
Prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti finansavimo pobūdį ir papildyti, išbraukti ar keisti studijų programas. Pagrindinė stojamųjų egzaTačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kurioms numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos minų sesija vyks
įvertinimas jau bus įvykęs ar iki stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos įvertinimo bus likę mažiau kaip 24 birželio 19 – liepos 5 d.
val.
Mažiausia balų suma, reikalinga įstoti į konkrečią studijų programą, nėra nustatyta iš anksto. Ji priklausys nuo visų
stojančiųjų į tą studijų programą konkursinių balų.
Užsiregistravę LAMA BPO informacinėje sistemoje, į LAMA BPO punktus dokumentus turės pristatyti stojantieji, Nuo birželio 3 d. iki liepos
kurie:
23 d. 17 val.
• baigė tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
• išlaikė tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidauja, kad jo rezultatai būtų įskaičiuojami į konkursinį balą;
• vidurinį išsilavinimą įgijo Lietuvoje 2009 m. ir anksčiau;
• vidurinį išsilavinimą įgijo užsienio institucijose;
• yra išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ar provaikaičiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenę užsienyje, o atvykę
į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne aukštesnėje kaip 9 (gimnazijos pirmoje) klasėje.
Skelbiamas pagrindinio priėmimo pirmojo etapo kvietimas studijuoti

Liepos 27 d. iki 12 val.

Skelbiamas antrojo etapo kvietimas studijuoti

Rugpjūčio 6 d. iki 17 val.

Po pagrindinio priėmimo likus laisvų studijų vietų, organizuojamas papildomas priėmimas, skelbiamas kvietimas Rugpjūčio 11 d. iki 17 val.
studijuoti
Daugiau informacijos: www.smm.lt (skiltyje „2013 m. abiturientams“), www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt
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