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Senatas, atsižvelgdamas į Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto tarybos 2018 m. 

gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 45JG-4, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tarybos 2019 m. 

sausio 23 d. nutarimą Nr. 45-SHMF-5, Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. 

nutarimą Nr. 45Sv-05, Tęstinių studijų instituto tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 45T-2,  

n u t a r i a  Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2019 metais taisykles, patvirtintas 

Senato 2018 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 11-13, pakeisti šia tvarka:  

1. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše:  

1.1. Sveikatos studijų krypčių grupėje Studijų programos skiltyje įrašą Slauga (specializacija 

– kosmetologija) pakeisti į Slauga (galima rinktis kosmetologijos krypties studijų dalykus).  

1.2. Ugdymo mokslų studijų krypčių grupėje Studijų programos skiltyje įrašą Kūno kultūros 

ir sporto pedagogika (specializacija – judesio terapija) pakeisti į Kūno kultūros ir sporto 

pedagogika (galima rinktis reabilitacijos krypties studijų dalykus). 

1.3. Socialinių mokslų studijų krypčių grupėje Studijų programos skiltyje įrašą Kūrybinė 

komunikacija* išbraukti.  

1.4. Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupėje įrašyti:  

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma 

ir trukmė Suteikiama 

kvalifikacija 

Studijų 

kalba 

Akademinio 

padalinio 

pavadinimas 
NL I 

D S S 

6121NX070 Medijų filosofija ir 

kultūrinės 

industrijos 

3,5     Humanitarinių 

mokslų bakalauras 

lietuvių SHMF 

1.5. Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupėje, Studijų programos skiltyje įrašą 

Kraštovaizdžio dizainas pakeisti į Integralioji menotyra (specializacija – Kraštovaizdžio 

architektūra, urbanistika, dizainas). 

2. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 2 punkto Konkursinio balo sandara 15 

išnašą išdėstyti nauja redakcija: Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės 

studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas motyvacijos 

įvertinimas. 

3. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 2.2 papunktyje Humanitarinių mokslų 

studijų krypčių grupėje įrašyti: 

 

 

 



Studijų 

programos 

Konkursiniai dalykai 

Pirmasis 

dalykas 

(BE) 

SK 

Antrasis 

dalykas 

(BE arba 

MP) 

SK 
Trečiasis dalykas 

(BE arba MP) 
SK 

Ketvirtas

is 

dalykas / 

SK 

(BE) 

HUMANITARINIAI MOKSLAI 

Medijų 

filosofija ir 

kultūrinės 

industrijos 

Istorija 0,4 Matematika 0,2 

Bet kuris dalykas, 

nesikartojantis su kitais 

konkursinio balo dalykais, 

kurio valstybinis brandos 

egzaminas organizuojamas 

stojimo metais 

0,2 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

– 0,2 

 

4. II skyriaus Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas, Humanitarinių 

mokslų studijų krypčių grupėje, Studijų programos skiltyje įrašą Kraštovaizdžio dizainas 

pakeisti į Integralioji menotyra (specializacija – Kultūrinio kraštovaizdžio architektūra).  

5. II skyriaus Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 31 punkto 

Konkursinio balo sudarymo principai 31.4 papunktį išdėstyti nauja redakcija:  

31.4. Konkursinis balas į profesines studijas apskaičiuojamas pagal formulę:  

KB=Vkx0,4+Bx0,3+MPx0,3+PB 

kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų 

diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar 

baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, MP – motyvacinis pokalbis Tęstinių studijų 

instituto priėmimo komisijoje, PB – papildomi balai. 

6. II skyriaus Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas išbraukti 31.4.1 ir 

31.4.2 papunkčius.  

7. II skyrių Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas papildyti naujais 

punktais:  

7.1. Vienas balas prie konkursinio balo pridedamas stojantiesiems į profesines studijas, 

turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba 

savivaldybės rekomendaciją (reikia pateikti dokumentų elektroninę kopiją). 

7.2. Stojantieji į profesines studijas, neišlaikę arba nelaikę motyvacijos vertinimo, gali 

dalyvauti konkurse tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.  

8. II skyriaus Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 33 punktą išdėstyti 

nauja redakcija:  

33. Stojantiesiems į profesines studijas surinkus vienodą konkursinių balų skaičių 

pirmenybė teikiama turintiems aukštesnį motyvacinio pokalbio įvertinimą arba pagal 

pateiktus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priėmimo 2019 m. į profesines studijas 

reikalavimus.  

9. II skyriaus Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 38 punktą Priėmimo 

į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 1 etapo grafoje įrašyti „Motyvacijos 

vertinimas 2019-07-01, 9 val.“.  

10. III skyriaus Priėmimas į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias 

studijas magistro laipsniui siekti 53 punkto Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti 

programų sąraše, Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupėje, Studijų programos skiltyje 

įrašą Kraštovaizdžio dizainas pakeisti į Integralioji menotyra (specializacija – 

Kraštovaizdžio architektūra, urbanistika, dizainas).  

11. Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, 



pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018 m. lapkričio 

29 d. įsakymu Nr. V-948 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės 

finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės 

sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-

956 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo 

Nr. V-917 „Dėl motyvacijos įvertinimo tvarkos aprašo” pakeitimo”, Senato 2019 m. vasario 

7 d. nutarimais Nr. 11-36 „Dėl papildomų studijų programos tvirtinimo ir vykdomos studijų 

programos pakeitimo“, Nr. 11-37 „Dėl vykdomų studijų programų pavadinimų keitimo“, 

Nr. 11-39 „Dėl vykdomų studijų programų apimties keitimo“ ir Nr. 11-40 „Dėl vykdomų 

studijų programų specializacijų“ tvirtinti Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2019 

metais taisyklių naują redakciją.  

 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 


