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Bendrieji priėmimo duomenys

Šių metų bendrajame priėmime į 44 Lietuvos aukštąsias mokyklas (21 universitetą ir 23
kolegijas) dalyvauti užsiregistravo 41 015 asmenų (2012 m. – 43 921). Priėmimo sąlygas
tenkino ir konkurse dalyvavo
35 492 stojantieji (2012
m. – 38 476), iš jų
21 734
– šių metų laidos abiturientas (2012 m. – 24 854).
13 758
stojantieji bendrojo lavinimo mokyklas yra baigę anksčiau nei 2012 metais.

Motyvacijos įvertinimą šiemet praėjo 1 189 asmenys (2012 m. – 1 813), o stojamuosius
egzaminus į meno studijų programas išlaikė 1 811 stojančiųjų (2012 m. – 2 153).

Būsimųjų studentų pasirinkimai turėjo naujų tendencijų. Universitetų sektoriuje apie 2,6 proc.
sumažėjo trauka į socialinius mokslus, beveik 1 proc. mažiau siekiančių humanitarinių mokslų,
tačiau 1,3 proc. daugiau pasirinkusių technologijos mokslų sritį, 0,9 proc. – fizinius mokslus, 1,7
proc. – biomedicinos mokslus. Vieną iš šios srities programų – mediciną pirmajame etape
pirmuoju pageidavimu nurodė net: LSMU – 761 stojantysis, VU – 530 stojančiųjų.

Didžiausias šių metų pokytis – labai padidėjusi su informatika susijusių studijų programų
paklausa. Šiemet į dešimtuką pateko po dvi fizinių mokslų (4 ir 5 vietas užima KTU ir VU
programos „Programų sistemos“) ir technologijos mokslų programas (8 ir 9 vietas laimėjo VGTU
programos „Multimedija ir kompiuterinis dizainas“ ir „Transporto inžinerija“).

Per bendrąjį priėmimą studijų sutartis studijuoti valstybės finansuojamose vietose pasirašė 14
592
asmenys (2012 m. – 15 780), tikslinėse vietose –
309
asmenys (2012 m. – 118), valstybės nefinansuojamose vietose –
12 909
asmenys (2012 m. – 14 025), iš jų
512
įgijo teisę į studijų stipendijas (2012 m. – 1 058).
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Priėmime dalyvavo 1 418 asmenų (2012 m. – 770), turinčių bent po vieną šimto balų valstybinių
brandos egzaminų įvertinimą, iš jų 1 250 (2012 m. – 682) sudarė studijų sutartis. Konkursuose
taip pat dalyvavo 227 dalykinių olimpiadų laimėtojai, iš jų 225 buvo pakviesti studijuoti, 206
sudarė studijų sutartis.

Iš 260 sportinių pasiekimų turinčių stojančiųjų 214 sudarė studijų sutartis.

Konkursuose dalyvavo 119 asmenys, kurių meno stojamieji egzaminai įvertinti šimtu balų, 109
sudarė studijų sutartis.

Daugiau informacijos rasite: 2013 m. Bendrojo priėmimo rezultatai
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