KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
SENATAS
NUTARIMAS
DĖL STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2020 METAIS TAISYKLIŲ
KEITIMO
2020 m. vasario 6 d. Nr. 11-33
Klaipėda
Senatas, vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu
Nr. V-1407 (TAR, 2019-11-29, Nr. 19179), atsižvelgdamas į Socialinių ir humanitarinių mokslų
fakulteto tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 45-SHMF-06 ir 2019 m. gruodžio 30 d.
nutarimą Nr. 45-SHMF-07, Jūrų technikos ir gamtos mokslų fakulteto tarybos 2019 m. gruodžio 31 d.
nutarimą Nr. 45JG-3,
n u t a r i a Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2020 metais taisykles, patvirtintas
Senato 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 11-10, pakeisti šia tvarka:
1. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše
Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėje Laivybos ir uostų inžinerijos studijų programos
duomenis įrašyti nauja redakcija:
Studijų forma ir
Akademinio
trukmė
Valstybinis
Suteikiama
Studijų
Studijų programa
padalinio
kodas
NL
I
kvalifikacija
kalba
pavadinimas
D S N S
6121EX064 Laivybos ir uostų
4
Inžinerijos mokslų lietuvių
JTGMF
inžinerija
bakalauras
(specializacija4 –
jūrų transporto
logistika)
2. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše
Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėje studijų programų sąrašą papildyti Jūros
transporto inžinerijos programa ir studijų programos duomenis įrašyti tokia tvarka:
Studijų forma ir
Akademinio
trukmė
Valstybinis
Suteikiama
Studijų
Studijų programa
padalinio
kodas
NL
I
kvalifikacija
kalba
pavadinimas
D S N S
6121EX068 Jūrų transporto
4
Inžinerijos mokslų lietuvių
JTGMF
inžinerija
bakalauras
(specializacijos5 –
laivų projektavimas
ir statyba,
suskystintų gamtinių

dujų inžinerija ir
valdymas, išmanioji
jūrų transporto
inžinerija)
3. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 2 punkto Konkursinio balo sandara 2.1.1
papunkčio Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai Inžinerijos mokslų studijų
krypčių grupėje atlikti pakeitimus ir išdėstyti nauja redakcija:
Konkursiniai dalykai
Ketvirtas
Antrasis
Studijų
Pirmasis
Trečiasis
is
dalykas
programos
dalykas
SK
SK
dalykas
SK
dalykas /
(BE arba
(BE)
(BE arba MP)
SK
MP)
(BE)
Chemijos
Chemija
inžinerija
arba
0,2
(aplinka ir
fizika
energija)7
Elektros
inžinerija7
Laivybos ir
uostų inžinerija
Bet kuris
(specializacija4
dalykas,
–jūrų
nesikartojantis
transporto
su kitais
logistika)
konkursinio
Jūrų transporto
balo dalykais,
Lietuvių
inžinerija
kurio
kalba ir
(specializacijos
Matematika
0,4
valstybinis
0,2
5
literatūra
- laivų
brandos
– 0,2
projektavimas
Fizika
0,2 egzaminas
ir statyba,
organizuojama
suskystintų
s stojimo
gamtinių dujų
metais, arba
inžinerija ir
kvalifikacijos
valdymas,
egzaminas1
išmanioji jūrų
transporto
inžinerija)
Mechanikos
inžinerija7
Statybos
inžinerija ir
uosto statiniai
4. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 5 punktą papildyti ir išdėstyti nauja
redakcija:

„5. Pakviestieji studijuoti studijų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba
elektroniniu parašu. Nepilnamečiai asmenys studijų sutartį pasirašo Universiteto Studijų
tarnyboje, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą.“.
5. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 7 punkto 7.5 papunktį išdėstyti nauja
redakcija:
„7.5. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas
studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo.”.
6. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 8 punktą papildyti ir išdėstyti nauja
redakcija:
„8. Studijų registracijos mokestis – 45 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant
studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo
internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos
mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, išvardintus 7
punkte, pakviestieji pateikia fakultetų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.“.
7. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 36 punktą Priėmimo
į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas datos papildyti ir išdėstyti nauja redakcija:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
1 etapas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2020-06-01 iki 2020-06-30 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Motyvacijos vertinimas
2020-07-01, 9 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2020-07-03, 14 val.
puslapyje www.ku.lt, nurodant reikalingus
prisijungimo duomenis).
Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas ir
elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų
elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės
galios neturi ir Universitetas neprisiima
atsakomybės dėl pranešimo gavimo.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Studijų
nuo 2020-07-07 iki 2020-07-08,
tarnyboje
9–12 val. ir 13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
Nuo 2020-07-07 12 val. iki 2020-07-08 24
val.
2 etapas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2020-07-13 iki 2020-08-11 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Motyvacijos vertinimas
2020-08-12, 9 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2020-08-14, 10 val.
puslapyje www.ku.lt, nurodant reikalingus
prisijungimo duomenis).
Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas ir
elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų
elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės
galios neturi ir Universitetas neprisiima
atsakomybės dėl pranešimo gavimo.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Studijų
nuo 2020-08-17 iki 2020-08-18, 9–12 val. ir
tarnyboje
13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
Nuo 2020-08-17 12 val. iki 2020-08-18 24

val.
8. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 42 punktą papildyti
ir išdėstyti nauja redakcija:
„42. Pakviestieji studijuoti studijų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba
elektroniniu parašu.”.
9. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 45 punktą papildyti
ir išdėstyti nauja redakcija:
„45. Studijų registracijos mokestis – 45 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir
pasirašant studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba
pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų
registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus,
išvardintus 44 punkte, pakviestieji pateikia fakultetų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki
rugsėjo 30 d.“.
10. III skyriaus Priėmimas į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias
studijas magistro laipsniui siekti 51 punkto Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti
studijų programų sąraše Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėje studijų
programų sąrašą papildyti Rekreacijos ir turizmo programa ir studijų programos duomenis
įrašyti tokia tvarka:
Studijų
Kokio
Studijų tvarkarašti
Baigus
Magistrantūros
Akademinio
Studijų
pasirengimo
s
trukmė
studijas
studijų
padalinio
programa
asmenys
metais
išduodama
galimybės
pavadinimas
D, V, S,
priimami
S(I), N
Rekreacija Iki 1,5
S
Priimami asmenys, turintys
SvMF
ir turizmas
m.
profesinio bakalauro kvalifikacinį
Akademinė
laipsnį ir studijuojantys
pažyma
magistrantūros studijų programą
Rekreacijos ir turizmo vadyba.
11. III skyriaus Priėmimas į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias
studijas magistro laipsniui siekti 66 punktą Priėmimo į sutrumpintas studijas ir
papildomąsias studijas datos papildyti ir išdėstyti nauja redakcija:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2020-06-01 iki 2020-08-07, 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2020-08-12, 14 val.
puslapyje www.ku.lt, nurodant reikalingus
prisijungimo duomenis).
Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas ir
elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų
elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės
galios neturi ir Universitetas neprisiima
atsakomybės dėl pranešimo gavimo.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Studijų
nuo 2020-08-13 iki 2020-08-14,
tarnyboje
9–12 val. ir 13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
Nuo 2020-08-13 12 val. iki 2020-08-14 24
val.
12. III skyriaus Priėmimas į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias
studijas magistro laipsniui siekti 76 punktą papildyti ir išdėstyti nauja redakcija:

13. „76. Studijų registracijos mokestis – 45 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir
pasirašant studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba
pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų
registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus,
išvardintus 75 punkte, pakviestieji pateikia fakultetų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki
rugsėjo 30 d.“.
14. IV skyriaus Priėmimas į aukštesnius semestrus 80 punktą pakeisti ir išdėstyti nauja
redakcija:
„80. Asmenys, baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose
mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintys tęsti studijas Klaipėdos
universitete, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas koleginių
(baigusiems bent vieną koleginių studijų semestrą be akademinių skolų ir jei po studijų
nutraukimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai), universitetinių pirmosios pakopos,
antrosios pakopos studijų programas, gali būti priimami į aukštesniųjų semestrų studijas.“

Senato pirmininkas

prof. dr. Vaidutis Laurėnas

