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Senatas, vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 

V-92 (TAR, 2019, Nr. 1853), atsižvelgdamas į Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tarybos 

2019 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 45-SHMF-5 ir 2019 m. kovo 13 d. nutarimą Nr. 45-SHMF-9,  

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

Senato 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 11-42, pakeisti šia tvarka:  

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

viešosios vadybos studijų krypčių grupėje Vadybos studijų programos duomenis įrašyti 

nauja redakcija:  

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma 

ir trukmė Suteikiama 

kvalifikacija 

Studijų 

kalba 

Akademinio 

padalinio 

pavadinimas 
NL I 

D S S 

6121LX060 Vadyba 

(specializacijos5 – 

skaitmeninis 

verslas, finansų 

valdymas, 

modernioji 

rinkodara) 

3,5    5 Verslo vadybos 

bakalauras 

lietuvių, 

anglų (tik 

nuolatinėse 

studijose) 

SHMF 

2. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 3 punkto Minimalūs reikalavimai 3.8 

papunktį išdėstyti nauja redakcija:  

„3.8. Į pirmosios pakopos studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas 

yra ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.“.  

3. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 14 punkto Antrosios 

pakopos studijų programų sąrašas Socialinių mokslų studijų krypčių grupėje Studijų 

programos skiltyje studijų programos Visuomeninė geografija pavadinimą pakeisti į 

Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas. 

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

studijas magistro laipsniui siekti 52 punkto Sutrumpintų studijų bakalauro laipsniui įgyti 

programų sąraše:  

4.1. Socialinių mokslų studijų krypčių grupėje Studijų formos ir trukmės metais skiltyje 

Ekonomikos studijų programos 2 metų trukmę pakeisti į 1,5 metų.  



4.2. Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėje Studijų formos ir trukmės metais 

skiltyje Logistikos studijų programos 2 metų trukmę pakeisti į 1,5 metų.  

4.3. Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėje Studijų programos skiltyje įrašą 

Vadyba pakeisti į Vadyba (specializacijos – skaitmeninis verslas, finansų valdymas, 

modernioji rinkodara) su išnaša „Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. 

Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.“.  

 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 


