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2020 m. gegužės 28 d. Nr. 11-62
Klaipėda
Senatas, atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 22 d. Rektoriaus įsakymą Nr. S-463 „Dėl 2019-2020
studijų metų kalendoriaus patvirtinimo“, 2020 m. balandžio 10 d. Senato nutarimą Nr. 11-42 „Dėl
Klaipėdos universiteto 2020–2021 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų mokėjimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“,
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 3 punkto 3.8. papunktį papildyti
informaciją dėl konkursinio balo stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas ir išdėstyti
nauja redakcija:
„3.8. Į pirmosios pakopos studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas
(išskyrus inžinerijos mokslų studijų krypčių programas) studijų vietas gali būti priimti tik tie
asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymu nustatytas konkursinis balas 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų. Stojantiems į
inžinerijos mokslų studijų krypčių programų valstybės nefinansuojamas vietas gali būti priimti
asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 5,0.“
2. II skyriaus Priėmimo į antros pakopos studijas ir profesines studijas 36 punkto priėmimo į
antrosios pakopos studijas ir profesines studijas datas įrašyti nauja redakcija:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
1 etapas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2020-06-01 iki 2020-07-03 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Motyvacijos vertinimas
2020-07-07, 9 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2020-07-09, 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
2020-07-10 ir 2020-07-13,
tarnyboje
9–12 val. ir 13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
nuo 2020-07-10 12 val. iki 2020-07-13 24 val.

2 etapas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2020-07-15 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.
3. II skyriaus Priėmimo į antros pakopos studijas ir profesines studijas 38 punkto stojamoji
studijų įmoką įrašyti nauja redakcija:
„38. Stojamoji studijų įmoka – 17 Eur.”
4. III skyriaus Priėmimo į sutrumpintas studijos bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias
studijas magistro laipsniui siekti 68 punkto stojamoji studijų įmoką įrašyti nauja redakcija:
„68. Stojamoji studijų įmoka – 17 Eur.”
5. IV skyriaus Priėmimo į aukštesnius semestrus 83 punkto stojamoji studijų įmoką įrašyti
nauja redakcija:
„83. Stojamoji studijų įmoka – 17 Eur.”
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