
 

 

    PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ  

                          STUDIJŲ PROGRAMAS   

                                                                                                                   
 

 

 

• Registracija ir prašymų teikimas vyksta LAMA BPO informacinėje sistemoje adresu 
www.lamabpo.lt

• Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.

• Bendrojo priėmimo prašymas teikiamas nemokamai.

• DĖMESIO! Reikia išsaugoti savo prisijungimo duomenis prie LAMA BPO sistemos.

BENDRASIS
PRIĖMIMAS

I ETAPAS 

Birželio 1 – liepos 18 d. 15 
val.

• Stojant į studijų programą „Matematikos ir informatikos mokymas“ privaloma laikyti motyvacinį testą, 
už kurį skiriami papildomi 1 arba 2 balai. Gavus 0 balų pretenduoti stoti galima. 

• Stojant į studijų programą „Žurnalistika“ yra privaloma laikyti stojamąjį egzaminą. Neišlaikius 
stojamojo egzamino pretenduoti stoti negalima. 

• Motyvacijos vertinimo ir stojamojo egzamino datą pasirinkti pildant prašymą LAMA BPO.

• Laikantiems stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą registruotis informacinėje sistemoje ir į 
prašymą įtraukti atitinkamas studijų programas reikia ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino 
arba motyvacijos vertinimo.

MOTYVACIJOS 
VERTINIMAS IR 

STOJAMIEJI 
EGZAMINAI

Birželio 19 – liepos 8 d. 

• Įgiję vidurinį išsilavinimą 2010 m. ir vėliau, brandos atestatų duomenis turi įkelti patys į LAMA BPO
informacinę sistemą: skiltyje „Atestatas ir pažymos“ paspausti mygtuką „Įkelti/atnaujinti“.

• Vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 m. įgiję stojantieji atestatus turi pateikti LAMA BPO bendrojo 
priėmimo punktams.

BRANDOS ATESTATO 
ĮKĖLIMAS IR/ARBA 

DOKUMENTŲ 
PATEIKIMAS LAMA 

BPO PUNKTUI

Birželio 1 – liepos 18 d. 15 
val.

• Liepos 23 d. I etapo kvietimai studijuoti skelbiami LAMA BPO sistemoje prisijungus prie savo paskyros.

BENDROJO PRIĖMIMO 
I ETAPO KVIETIMŲ 

STUDIJUOTI 
PASKELBIMAS

Liepos 23 d.

• Prieš pasirašant studijų sutartį reikia sumokėti 35 Eur dydžio kviečiamojo studijuoti registracijos 
mokestį. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie asmenys yra atleidžiami nuo registracijos mokesčio.

• Liepos 24 – 28 d. studijų sutarčių sudarymas. Studijų sutartį galima sudaryti internetu naudojantis 
DNB, SEB, Swedbank ir Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslauga.

• Taip pat studijų sutartį galima sudaryti atvykus asmeniškai į Vilniaus universitetą liepos 24, 27, 28 
dienomis. Už stojantįjį atvykti ir sudaryti studijų sutartį gali notaro įgaliotas asmuo.

STUDIJŲ SUTARČIŲ 
SUDARYMAS

Liepos 24 – 28 d. 

• Liepos 29 – 31 d. LAMA BPO pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas.

• Rugpjūčio 3 d. kvietimų studijuoti paskelbimas.

• Rugpjūčio 4 – 6 d. studijų sutarčių sudarymas. Studijų sutartį galima sudaryti internetu naudojantis 
DNB, SEB, Swedbank ir Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslauga arba atvykstant į Vilniaus 
universitetą asmeniškai ar per notaro įgaliotą asmenį.

• Prieš pasirašant studijų sutartį reikia sumokėti kviečiamojo studijuoti registracijos mokestį. Mokestis 
mokamas vieną kartą.

BENDROJO PRIĖMIMO 
II ETAPO KVIETIMŲ 

STUDIJUOTI 
PASKELBIMAS IR 

STUDIJŲ SUTARTIES 
SUDARYMAS

Liepos 29 – Rugpjūčio 6 d.

• Rugpjūčio 7 – 10 d. prašymų pateikimas LAMA BPO sistemoje. Prašymus pateikti gali ir I, ir II etape 
nedalyvavę asmenys.

• Rugpjūčio 12 d. kvietimų studijuoti paskelbimas.

• Rugpjūčio 13 – 14 d. studijų sutarčių sudarymas.Studijų sutartį galima sudaryti internetu naudojantis 
DNB, SEB, Swedbank ir Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslauga arba atvykstant į Vilniaus 
universitetą asmeniškai ar per notaro įgaliotą asmenį.

PAPILDOMAS LAMA BPO 
PRIĖMIMAS

Rugpjūčio 7  – 14 d. 

• Rugpjūčio 17 – 26 d. prašymų studijuoti pateikimas VU Internetinėje stojančiųjų sistemoje (ISAS). 
Pateikiant prašymą būtina sumokėti 12 Eur dydžio stojamąją studijų įmoką. 

• Rugpjūčio 24 – 26 d. laikomi stojamieji egzaminai (jei yra numatyti).

• Rugpjūčio 27 – 28 d. dokumentų registracija atvykstant asmeniškai ar per notaro įgaliotą asmenį.

• Rugpjūčio 31 d. kvietimų studijuoti paskelbimas.

• Rugsėjo 1 – 2 d. studijų sutarčių sudarymas. Studijų sutartį galima sudaryti internetu naudojantis 
DNB, SEB, Swedbank ir Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslauga arba atvykstant į 
Vilniaus universitetą asmeniškai ar per notaro įgaliotą asmenį.

PAPILDOMAS  VU 
PRIĖMIMAS 

Rugpjūčio 17 – rugsėjo 2 d.

https://bp.lamabpo.lt/bp2015/lama_is.main
http://www.vu.lt/kviecia/images/priemimas_2015/Priemimo_taisykles_2015_02_25.pdf
http://www.vu.lt/kviecia/images/priemimas_2015/07_I_p_stojamuju_egzaminu_tvarkarastis_2015.pdf
http://www.vu.lt/kviecia/images/priemimas_2015/07_I_p_stojamuju_egzaminu_tvarkarastis_2015.pdf
http://www.lamabpo.lt/
http://www.vu.lt/kviecia/images/priemimas_2015/Stojamoji_imoka_ir_registracijos_mokestis_2015.pdf
http://www.vu.lt/kviecia/images/priemimas_2015/18_Sutarciu_sudarymas_2015.pdf
http://www.vu.lt/kviecia/images/priemimas_2015/18_Sutarciu_sudarymas_2015.pdf
http://www.vu.lt/kviecia/images/priemimas_2015/Stojamoji_imoka_ir_registracijos_mokestis_2015.pdf

