KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
SENATAS
NUTARIMAS
DĖL STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2021 METAIS TAISYKLIŲ
PAKEITIMO PATVIRTINIMO
2020 m. gruodžio 10 d. Nr. 11-14
Klaipėda
Senatas, vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. V-1862 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo
2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2020-11-30, Nr. 25543),
n u t a r i a Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2021 metais taisykles, patvirtintas
Senato 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 11-10, pakeisti šia tvarka:
1. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 2 punkto konkursinio balo sandarą
papildyti ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 36 punktą
papildyti ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
3. III skyriaus Priėmimas į sutrumpintas studijos bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias
studijas magistro laipsniui siekti 66 punktą papildyti ir išdėstyti nauja redakcija
(pridedama).

PRIDEDAMA.
I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 2 punkto nauja redakcija, 5 lapai.
II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 36 punkto nauja
redakcija, 1 lapas.
III skyriaus Priėmimas į sutrumpintas studijos bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias
studijas magistro laipsniui siekti 66 punkto nauja redakcija, 1 lapas.

Senato pirmininkas

prof. dr. Vaidutis Laurėnas

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas: 2 punktas (2020-12-10 redakcija)
2. Konkursinio balo sandaros
2.1. Konkursinis balas nustatomas ir papildomi balai suteikiami vadovaujantis nustatyta tvarka. Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai
koeficientai.
Studijų programos

Pirmasis dalykas
(BE)

Informatika4
Informatikos inžinerija

4

Matematika

SK

0,4

Hidrologija ir
okeanografija4

Geografija

0,4

Biologija ir jūros
biotechnologija4

Biologija

0,4

Matematika

0,4

Chemijos inžinerija
(aplinka ir energija)4
Elektros inžinerija4

Konkursiniai dalykai
Antrasis dalykas
Trečiasis dalykas
SK
(BE arba MP)
(BE arba MP)
INFORMATIKOS MOKSLAI
Informacinės
technologijos
arba fizika

0,2

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

FIZINIAI MOKSLAI
Bet kuris dalykas,
Matematika arba
nesikartojantis su kitais
biologija, arba
konkursinio balo dalykais,
istorija, arba
0,2
kurio valstybinis brandos
informacinės
egzaminas organizuojamas
technologijos
stojimo metais
GYVYBĖS MOKSLAI
Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
Chemija arba
konkursinio balo dalykais,
0,2
matematika
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais
INŽINERIJOS MOKSLAI
Bet kuris dalykas,
Chemija arba
0,2
nesikartojantis su kitais
fizika
konkursinio balo dalykais,
Fizika arba
0,2
kurio valstybinis brandos

SK

Ketvirtasis dalykas / SK
(BE)

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

chemija, arba
informacinės
technologijos

Jūrų transporto inžinerija
(specializacijos6 – laivų
projektavimas ir statyba,
išmanioji jūrų transporto
inžinerija, suskystintų
gamtinių dujų inžinerija ir
valdymas)

egzaminas organizuojamas
stojimo metais, arba
kvalifikacijos egzaminas**

Laivybos ir uostų
inžinerija4 (specializacija7
– jūrų transporto logistika)
Mechanikos inžinerija
Pažangi gamybos
inžinerija*
Statybos inžinerija ir uosto
statiniai

Kineziterapija

Biologija

0,4

Biologija

0,4

Matematika

0,4

Radiologija
Slauga (galima rinktis
kosmetologijos arba
medicinos technologijų
krypčių studijų dalykus8)
Visuomenės sveikata

Ekonomika

SVEIKATOS MOKSLAI
Bet kuris dalykas,
Chemija arba
nesikartojantis su kitais
matematika,
konkursinio balo dalykais,
arba
0,2
kurio valstybinis brandos
informacinės
egzaminas organizuojamas
technologijos
stojimo metais
Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
Chemija arba
konkursinio balo dalykais,
0,2
matematika
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais
SOCIALINIAI MOKSLAI
Istorija arba
Bet kuris dalykas,
informacinės
nesikartojantis su kitais
0,2
technologijos,
konkursinio balo dalykais,
arba geografija,
kurio valstybinis brandos

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

Socialinis darbas
(specializacijos6 –
socialinis darbas
bendruomenėje, socialinis
darbas sveikatos
priežiūroje)
Psichologija

Istorija

0,4

Matematika

0,4

Geografija (galimybė
rinktis pedagoginių studijų
modulį)

Geografija

0,4

Žurnalistika

Lietuvių kalba ir
literatūra

0,4

Vadyba

Matematika

0,4

Rekreacija ir turizmas
(specializacijos6 –
e. turizmas, sveikatos
turizmas)
Viešasis administravimas

Istorija

0,4

arba užsienio
egzaminas organizuojamas
kalba
stojimo metais
Matematika arba
informacinės
technologijos,
0,2
arba geografija,
arba užsienio
kalba
Biologija
0,2
Istorija arba
matematika,
arba
informacinės
0,2
technologijos,
arba užsienio
kalba
Istorija arba
Bet kuris dalykas,
matematika,
nesikartojantis su kitais
arba
konkursinio balo dalykais,
0,2
informacinės
kurio valstybinis brandos
technologijos,
egzaminas organizuojamas
arba geografija
stojimo metais
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Istorija arba
informacinės
technologijos,
0,2
arba geografija,
Bet kuris dalykas,
arba užsienio
nesikartojantis su kitais
kalba
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
Matematika arba
egzaminas organizuojamas
informacinės
stojimo metais
technologijos,
0,2
arba geografija,
arba užsienio
kalba

0,2

Užsienio kalba – 0,2
(BE arba MP)

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

UGDYMO MOKSLAI
Andragogika
(specializacijos7 –
konsultavimas, projektų
vadyba)
Vaikystės pedagogika
(specializacijos6 – pradinio
ugdymo pedagogika,
socialinė pedagogika)
Kūno kultūros ir sporto
pedagogika

Lietuvių kalba ir
literatūra

Sporto
pasiekimai***

0,4

0,4

Anglų ir kita užsienio
kalba (švedų, ispanų,
vokiečių)9, ****
Lietuvių filologija
(specializacija7 –
teatrologija) (galimybė
rinktis pedagoginių studijų
modulį)

Lietuvių kalba ir
literatūra

0,4

Archeologija ir istorija
(galimybė rinktis
pedagoginių studijų
modulį)

Istorija

0,4

Laisvalaikio sportas

Sporto
pasiekimai***

0,4

Matematika arba
užsienio kalba,
arba
informacinės
technologijos

0,2

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

Bet kuris dalykas,
Biologija arba
nesikartojantis su kitais
matematika,
konkursinio balo dalykais,
0,2
arba užsienio
kurio valstybinis brandos
kalba
egzaminas organizuojamas
stojimo metais
HUMANITARINIAI MOKSLAI
Istorija arba
geografija, arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos

0,2

Istorija – 0,2
(BE arba MP)

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

Užsienio kalba – 0,2
(BE arba MP)

0,2

Geografija arba
užsienio kalba,
arba
matematika,
0,2
arba
informacinės
technologijos
SPORTAS
Biologija arba
0,2
matematika,

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

arba užsienio
kalba

konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

** Trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems
profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų
sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.

*** Sporto pasiekimai vertinami pagal dešimties balų skalę Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo nustatyta
tvarka.
**** Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko įvertinimą.

Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas: 36 punktas (2020-12-10 redakcija)“
„36. Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
1 etapas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2021-06-01 iki 2021-06-30 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas į
antrosios pakopos studijas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2021-06-01 iki 2021-06-28 15 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas į
profesines studijas
Motyvacijos vertinimas stojantiems į profesines
2021-06-30, 9 val.
studijas nuotoliniu būdu
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2021-07-02, 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
2021-07-05, 9–12 val. ir 13–15.30 val.
tarnyboje
2021-07-07, 9–12 val. ir 13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
nuo 2021-07-02 12 val. iki 2021-07-07 24 val.
2 etapas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2021-07-09 iki 2021-08-11 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas į
antrosios pakopos studijas ir profesines studijas
Motyvacijos vertinimas stojantiems į profesines
2021-08-13, 9 val.
studijas nuotoliniu būdu
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2021-08-17, 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 2021-08-18 iki 2021-08-19,
tarnyboje
9–12 val. ir 13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
nuo 2021-08-18 12 val. iki 2021-08-19 24 val.

Priėmimas į sutrumpintas studijos bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias studijas magistro
laipsniui siekti: 66 punktas (2020-12-10 redakcija:
„66. Priėmimo į sutrumpintas studijas ir papildomąsias studijas datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2021-06-01 iki 2021-08-06, 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2021-08-11, 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 2021-08-12 iki 2021-08-13,
tarnyboje
9–12 val. ir 13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
nuo 2021-08-12 12 val. iki 2021-08-13 24 val.

