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Nuo birželio 1 d. prasidėjęs 2014-ųjų metų bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, įsibėgėja. Iki prašymų studijuoti teikimo pabaigos
liko 38 dienos.
Nors iki kitos savaitės dar tęsiasi pagrindinė brandos egzaminų sesija, stojantieji kviečiami
bendrojo priėmimo prašymus pildyti jau dabar.
Ypač suskubti turėtų
stojantieji
į menų studijų srities ir/ar pedagogo kvalifikaciją
suteikiančias studijų programas, kurioms
reikia stojamojo egzamino arba motyvacijos vertinimo
, taip pat į tas studijų programas, į kurias stojamuosius egzaminus ar testus vykdo pačios
aukštosios mokyklos.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija į menų studijų programas bei motyvacijos
vertinimas į pedagogines studijų programas prasideda birželio 19 d. Jei stojantysis
pageidauja studijuoti šių studijų krypčių programose, jas į savo prašymą jis galės įterpti
likus ne mažiau kaip 24 val. iki egzamino pradžios
. Atkreipiame dėmesį, kad
stojantieji turi išlaikyti visus stojamuosius egzaminus, kuriuos priskiria informacinė
sistema
.

2014 m. birželio 13 d., 9 val. 19 min. LABA BPO informacinėje sistemoje pirmąjį registracijos
žingsnį atliko (pateikė vardą, pavardę ir el. pašto adresą) 15 167 stojantieji. Iš jų 10 145
stojantieji jau užpildė savo pagrindinio priėmimo prašymų pageidavimus (iš viso jie pareiškė
51 722
pageidavimus, t. y. pasirinko konkrečias studijų programas konkrečiuose universitetuose,
nurodydami studijų formą ir finansavimą).Pagal jau užpildytų prašymų pageidavimų skaičių kol
kas populiaresnės universitetinės studijos –
studijoms universitete pareikšti 32 759 pageidavimai, o studijoms kolegijose – 18 963
pageidavimai.

Populiariausios studijų sritys yra socialiniai mokslai – 41 proc. (palyginimui: 2013-aisiais
tuo pačiu metu į šią sritį stojančiųjų skaičius sudarė 46 proc.),
biomedicinos mokslai – 25 proc
. (2013 m. – 21 proc.),
technologijos mokslai – 14 proc.
(tiek pat kiek praėjusiais metais) iš visų pareikštų pageidavimų studijuoti universitetuose ir
kolegijose.
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Kitos studijų sritys išsidėsto taip: menai (7 proc.) iš visų pageidavimų universitetinėms ir
koleginėms studijoms),
humanitariniai (7
proc.)
ir fiziniai
mokslai (6 proc.)
.

Išsamios informacijos apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, egzaminų ir testų laikymo
datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt .
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