Jau žinomi pagrindinės egzaminų sesijos rezultatai

Liepos 5 d., penktadienį baigėsi pagrindinė stojamųjų egzaminų bei motyvacijos vertinimo
sesija. Stojantieji jau gali pasitikrinti savo egzamino rezultatą – pagrindiniame meniu reikia
pasirinkti skiltį „Užpildytas prašymas“. Atskiroje lentelėje nurodomi stojamieji egzaminai bei jų
įvertinimai. Nors daugumą stojamųjų egzaminų sudarė kelios dalys, tačiau LAMA BPO
sistemoje yra pateikiamas vienas galutinis egzamino įvertinimas (jis įrašomas prie egzamino
paskutiniosios dalies).

Penktadienio popietę LAMA BPO informacinėje sistemoje buvo paleistas ir konkursinio balo
skaičiavimas. Konkursinis balas matysis tų stojančiųjų prašymuose, kurie jau įsikėlė savo
brandos atestato įvertinimus į LAMA BPO informacinę sistemą. Pagrindiniame meniu pasirinkę
skiltį „Užpildytas prašymas“ šie stojantieji matys savo konkursinį balą aukštojoje mokykloje į
mokamą vietą ir konkursinį balą geriausiųjų eilėje į valstybės finansuojamą vietą. Stojantieji,
kurie mokyklą baigia šiemet, savo brandos atestatų duomenis galės įsikelti po to, kai atestatai
bus atspausdinti. Tada bus suskaičiuotas ir šių stojančiųjų konkursinis balas.

Visi, išsilavinimą įgiję 2009-aisiais ir anksčiau kviečiami pristatyti savo atestatus į vieną iš 12
LAMA BPO punktų, veikiančių visoje Lietuvoje. Šiuo metu LAMA BPO informacinėje sistemoje
užsiregistravo ir pateikė pageidavimus, bet nepristatė savo atestatų 1 691 toks stojantysis. Taip
pat, visi, baigusieji nuo 2010-ųjų, kviečiami įkelti savo atestatų duomenis į LAMA BPO
informacinę sistemą. Pagrindiniame meniu reikia pasirinkti skiltį „Atestatas ir pažymos“, o
atsidariusiame lange paspausti mygtuką „Įkelti/atnaujinti“. Šiuo metu gauti duomenys iš 6 994
tokių stojančiųjų. Net 13341 stojantysis, kuris baigė mokyklą nuo 2010 metų, pradėjo pildyti
savo pirmojo etapo prašymus, tačiau jo atestatų dar negauta. Tiesa, šių metų abiturientai savo
brandos atestatus galės įsikelti tik po to, kai jie bus atspausdinti mokyklose.

Iki prašymų pateikimo pabaigos (liepos 23 d. 17 val.) liko 15 dienų. Šiuo metu LAMA BPO
informacinėje sistemoje užsiregistravo 29 739 stojantieji iš jų 22 996 užpildė savo pirmo etapo
prašymo pageidavimus (iš viso jie pareiškė 131 922 pageidavimus). Daugiau informacijos apie
bendrąjį priėmimą sužinosite
www.lamabpo.lt
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