
LAMA BPO

PRAŠYMO 
PILDYMO GIDAS



Spauskite mygtuką „Teikti prašymą pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms“.



Norėdami susikurti paskyrą www.lamabpo.lt tinklalapyje, spauskite

„Registruotis“, o jei jau turite paskyrą, spauskite „Prisijungti“.

http://www.lamabpo.lt/


Registruodamiesi, užpildykite prašomą informaciją.



Susipažinkite su LAMA BPO asmens duomenų tvarkymo, aukštųjų mokyklų taisyklėmis, BPIS
naudotojų, autentiškumo (tapatybės) patvirtinimo procedūromis ir bendrojo priėmimo tvarka ir
spauskite „Sutinku“.



Užsiregistravę prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos, elektroniniu

paštu gausite laišką, kuriame bus nurodytas vartotojo numeris.



Prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos prisijunkite su elektroniniame laiške

pateiktu vartotojo numeriu ir slaptažodžiu, kurį sukūrėte registracijos metu.



Pateikti prašymą galite lietuvių arba anglų kalba.



Skiltyse „Identifikacija“ ir „Kontaktai“ užpildykite prašomą informaciją ir

spausdkite „Išsaugoti ir tęsti“.



Įveskite tikslius duomenis, kurie yra pateikti Jūsų asmens dokumente.



Skiltyje „Kontaktai“ užpildykite prašomą informaciją.





Skiltyje „Išsilavinimas / kvalifikacija“, deklaruokite įgyto vidurinio išsilavinimo ir

kitą informaciją apie aukštąjį išsilavinimą, dabartines studijas ir turimas profesines

kvalifikacijas.



Skiltyje „Išsilavinimas / kvalifikacija“, pateikite įgyto vidurinio išsilavinimo ir

kitą informaciją apie aukštąjį išsilavinimą, dabartines studijas ir turimas profesines

kvalifikacijas.



Skiltyje „Išsilavinimas / kvalifikacija“, jei turite

aukštąjį išsilavinimą, pateikite įgyto vidurinio išsilavinimo ir

kitą informaciją apie aukštąjį išsilavinimą, dabartines studijas ir turimas

profesines kvalifikacijas, jei neturite aukštojo išsilavinimo, šį

žingsnį praleiskite.



Skiltyje „Išsilavinimas / kvalifikacija“, jei turite aukštąjį išsilavinimą, pateikite įgyto

vidurinio išsilavinimo ir kitą informaciją apie aukštąjį išsilavinimą, dabartines studijas

ir turimas profesines kvalifikacijas, jei neturite aukštojo išsilavinimo, šį žingsnį

praleiskite.



Skiltyje „Išsilavinimas / kvalifikacija“, jei turite aukštąjį išsilavinimą, pateikite įgyto

vidurinio išsilavinimo ir kitą informaciją apie aukštąjį išsilavinimą, dabartines studijas ir

turimas profesines kvalifikacijas, jei neturite aukštojo išsilavinimo, šį

žingsnį praleiskite.



Jeigu įgijote vidurinį išsilavinimą, brandos atestato duomenys į BPIS įkeliami

automatiškai iš Mokinių registro, jei vidurinis išsilavinimas įgytas nuo 2010 m.



Pasitikrinkite, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.



Užpildykite papildomą informaciją, kuri gali turėti įtakos konkursiniam balui ir

stojimo rezultatams.



Pažymėkite turimus pasiekimus iš sąrašo ir spauskite mygtuką „Tinka“.



Pažymėkite turimus pasiekimus iš sąrašo ir spauskite mygtuką „Tinka“.



Pasirinkite tą kalbą, kurią toliau mokysitės kaip profesinę užsienio kalbą.



Sudėliokite prašymą taip, kad prioritetinė studijų programa būtų pirmuoju

pageidavimu, o kitos po jos.

Jei siekiate valstybės finansavimo, pagal prioritetą aukščiau įrašykite vf vietas, po to -

vnf, o jei norite įstoti į tam tikrą studijų programą ir finansavimo šaltinis nesvarbus,

rašykite ją į vieną po kitos einančias dvi eilutes su žymomis vf ir vnf.



Pasirinkite studijų vietą, Mykolo Romerio universitetą. Jums bus pasiūlytos

visos studijų programos, atitinkančios pateiktą užklausą.



Pasirinkite studijų vietą, Mykolo Romerio universitetą. Jums bus pasiūlytos

visos studijų programos, atitinkančios pateiktą užklausą.



Pasirinkite pageidaujamą finansavimo šaltinį ir studijų formos prioritetą ir

spauskite „Įtraukti į prašymą“.



Prioritetų sąrašą galite koreguoti, keisti pageidavimo eiliškumą iki

bendrojo priėmimo prašymų teikimo pabaigos (iki rugpjūčio 5 d. 12

val.), paspaudus mygtuką „Plačiau“.



Paspaudę mygtuką „Plačiau“ galite keisti prioriteto eilės numerį, studijų

formą ar išbraukti pageidavimą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo

pabaigos (iki rugpjūčio 5 d. 12 val.).



Užpildę pageidavimų sąrašą, spauskite „Išsaugoti ir tęsti“.



Pretenduojant į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą reikia

laikyti motyvacijos vertinimą. Motyvacijos vertinimas vyksta tik nuotoliniu būdu.

Būtina pažymėti kada ir kokiu laiku norėsite laikyti motyvacijos pokalbį.



Skiltyje „Užpildytas prašymas“ matysite savo užpildytą prašymą, brandos atestato

duomenis, stojamųjų egzaminų rezultatus ir atėjus nustatytai datai, kvietimą studijuoti.

Užpildyto prašymo niekur siųsti ar nešti nereikia, jis yra saugomas BPIS.

https://www.mruni.eu/priemimo-taisykles-bakalauro-studijos/bendrojo-priemimo-datos/


Skiltyje „Užpildytas prašymas“ matysite savo užpildytą prašymą, brandos atestato

duomenis, stojamųjų egzaminų rezultatus ir atėjus nustatytai datai, kvietimą studijuoti.

https://www.mruni.eu/priemimo-taisykles-bakalauro-studijos/bendrojo-priemimo-datos/


Skiltyje „Sutartys“ atėjus nustatytai datai, matysite kvietimą studijuoti.

https://www.mruni.eu/priemimo-taisykles-bakalauro-studijos/bendrojo-priemimo-datos/


Jei kyla klausimų ar tiesiog norite pasitarti, galite susisiekti Mykolo Romerio universiteto

Nacionalinio priėmimo grupe:

• Telefonu: +37068617431;

• el. Paštu: priemimas@mruni.eu;

• prisijungti prie priėmimo klausimams skirtos Facebook grupės ir klausimą užduoti joje.

https://www.mruni.eu/priemimo-taisykles-bakalauro-studijos/turi-klausimu-susisiek/priemimas@mruni.eu
https://www.facebook.com/groups/mrupriemimas

