LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ASOCIACIJA BENDRAJAM PRIĖMIMUI ORGANIZUOTI

Prašymo teikimo bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS) instrukcija
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1. BPIS paskirtis
Prašymai mokytis teikiami internetu, Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). BPIS
tikslas – informacinių technologijų priemonėmis rinkti, kaupti, apdoroti ir teikti duomenis bei
informaciją, reikalingą centralizuotai vykdomai stojančiųjų atrankai ir priėmimui į Lietuvos aukštąsias
mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro, aukštųjų mokyklų ir
profesinio mokymo įstaigų nustatytus reikalavimus.
2. Stojančiojo žingsniai teikiant prašymą BPIS
Išsamiau prašymo teikimo žingsnius galite peržiūrėti čia: https://profesinis.lamabpo.lt/
profesinismokymas/2020-m/priemimo-zingsniai-2/
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3. Stojančiųjų registracija BPIS
Sukurti savo stojančiojo paskyrą BPIS galite LAMA BPO tinklalapyje (www.lamabpo.lt) arba
paieškos laukelyje įvedę https://profesinis.lamabpo.lt/ paspaudę mygtuką ''Teikti profesinio mokymo
prašymą".

Galima pasitelkti “Pagalba / D.U.K.“ spausti “Kur pildyti prašymą?”
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Registracija galima tik vieną kartą (nurodytas el. paštas susiejamas su vartotojo asmens kodu).
Patikrinti ar registruojatės
Profesinio mokymo BPIS

Prieš teikiant prašymą pasitikrinkite ar turite:
 galiojantį asmens dokumentą;
 įgytą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 turimas kvalifikacijas liudijančius dokumentus;

Būtina nurodyti galiojantį
asmeninį elektroninį paštą
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4. Stojančiųjų prisijungimas BPIS
Jeigu atlikote registraciją spauskite mygtuką ''Prisijungti". Pamiršus slaptažodį panaudokite jo
priminimo funkciją “Užmiršote slaptažodį..?”

5. Stojančiųjų duomenų pateikimas BPIS
Skiltyje “Pradžia” yra pateikta bendrojo priėmimo pagrindinio ir papildomo etapų laiko juosta
su nurodytais terminais. Taip pat šioje skiltyje galima peržiūrėti iš BPIS siųstus laiškus.

Registracijos metu klaidingai įvedus asmens duomenis, spausti aktyvią nuorodą ir pateikite
asmens dokumento kopiją. Apie peržiūrėtą prašymą būsite informuoti elektroniniu paštu.
Tik pateikus identifikacijos, kontaktinius duomenis bei deklaravus įgytą išsilavinimą, skiltyje
“Pageidavimai” galima rinktis siekiamas profesinio mokymo programas ar modulius.
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6. Išsilavinimo ir turimų profesinių kvalifikacijų deklaravimas BPIS
Išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas deklaruoti arba redaguoti informaciją galima paspaudus
„Redaguoti“.

Jeigu išsilavinimą įgijote vėliau negu 2010 m.
duomenys bus įkelti automatiniu būdu
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Tais atvejais, kai išsilavinimo duomenų registruose nėra, Stojantysis BPIS informuojamas, kad
privalo pateikti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas.

Iš pateikto sąrašo parinkite turimo išsilavinimo dokumento pavadinimą būtinai tokį, kaip
nurodyta dokumente.

Mokyklos pavadinimo ir jos kodo paieškai paspartinti spausti “Surasti”.
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Tuo atveju, kai duomenų apie įgytą aukštąjį išsilavinimą registruose nėra, duomenis reikia
deklaruoti.
Būtina deklaruoti visas įgyto
aukštojo išsilavinimo pakopas

Užpildykite duomenis apie visas turimas profesines kvalifikacijas. Turimų kompetencijų
deklaruoti nereikia. Nepamirškite užpildžius duomenis paspausti “Išsaugoti”.
Būtina deklaruoti visas turimas
profesines kvalifikacijas

7. Kitos informacijos pateikimas
Skiltyje KITA INFORMACIJA, paspaudus “Pridėti” deklaruojamos pasirinktai programai
reikalaujamos medicininės pažymos.
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8. Pageidaujamos programos / modulio pasirinkimas
Skiltyje PAGEIDAVIMAI iš pateikto profesinio mokymo programų ar modulių sąrašo pasirinkti siekiamą
mokytis programą. Pageidaujamos programos paiešką galima paspartinti, pasirinkus papildomus paieškos
kriterijus. Jeigu sąraše nėra pageidaujamos programos, vadinasi su deklaruotu įgytu išsilavinimu negalite į ją
pretenduoti.
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Atkreipti dėmesį!

Pageidavimų eiliškumo nustatymas

Skiltyje „Išsilavinimas / kvalifikacija“ pridėjus reikalaujamas dokumentų kopijas bei jas
patvirtinus LAMA BPO darbuotojams arba pašalinus kitus prašyme aptiktus trūkumus, skiltyje
„Pageidavimai“ matysite, kad prašymas tenkina formaliuosius reikalavimus.

Numatytais terminais PM įstaiga BPIS įvertina Stojančiojo tinkamumą pasirinktai programai.
Visoms PM įstaigoms įvertinus Stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms ar moduliams
siunčiamas pranešimas el. paštu.
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9. Užpildyto prašymo būsenos peržiūra

ūsenosPageidaujamos
programos
pasirinkimas
Užpildyto prašymo niekur
nereikia siųsti
ar nešti, jis yra saugomas BPIS. Bendrajame priėmime
dalyvauja tik tie stojantieji, kurių prašymas tenkina formaliuosius reikalavimus, t.y. užpildė visą
informaciją apie save, pridėjo visus reikalingus dokumentus, ir įtraukė bent vieną pageidavimą į savo
prašymą.

Jeigu prašymas netenkina formaliųjų
reikalavimų, peržiūrėti aptiktus trūkumus ir
juos pašalinti iki prašymų teikimo termino.

10. Mokymo sutarčių sudarymas
Gavus kvietimą mokytis (siunčiamas el. paštu), reikia vykti į PMĮ su reikalaujamais dokumentais.
Sutartį sudaryti galima ir elektroniniu būdu. Jums tereikia turėti vieną iš savo asmens tapatybės
nustatymo priemonių – turėti banko sąskaitą savo vardu arba kvalifikuotą / mobilų parašą.

Jeigu turite klausimų, rašykite / skambinkite LAMA BPO konsultantams
(8-37) 280 400
El. paštas: profesinis@lamabpo.lt
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