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2022 METAIS TAISYKLĖS
I skyrius
PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS
1. Pirmosios pakopos studijų programų, vykdomų anglų kalba, sąrašas.
Valstybinis
kodas

Studijų
forma ir
Studijų programa
trukmė
NL I
INFORMATIKOS MOKSLAI
3,5

Suteikiama kvalifikacija

Informatikos mokslų
bakalauras

6121BX028

Informatika

6121BX029

Informatikos inžinerija

4

Informatikos mokslų
bakalauras

6121CX014

FIZINIAI MOKSLAI
Hidrologija ir okeanografija

3

Fizinių mokslų bakalauras

6121DX014

GYVYBĖS MOKSLAI
Biologija ir jūros biotechnologija

3

Gyvybės mokslų bakalauras

6121EX061

INŽINERIJOS MOKSLAI
Chemijos inžinerija (aplinka ir energija)
3,5

6121EX062

Elektros inžinerija

6121EX068

Inžinerijos mokslų
bakalauras

3,5

Inžinerijos mokslų
bakalauras

Jūrų transporto inžinerija (specializacijos1 –
laivų projektavimas ir statyba; Suskystintų
gamtinių dujų inžinerija ir valdymas)

4

Inžinerijos mokslų
bakalauras

6121EX064

Laivybos ir uostų inžinerija (specializacija2 –
jūrų transporto logistika)

4

Inžinerijos mokslų
bakalauras

6121EX066

Mechanikos inžinerija

3,5

Inžinerijos mokslų
bakalauras

6121JX063

Ekonomika

3,5

Socialinių mokslų
bakalauras

SOCIALINIAI MOKSLAI

1

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8

studentų grupė.
2

Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų

grupė.

6121JX067

Socialinis darbas3 (specializacija1 – socialinis
darbas bendruomenėje; socialinis darbas
sveikatos priežiūroje)

3,5

Socialinių mokslų
bakalauras

3

Sporto bakalauras

SPORTAS
6121RX004

Laisvalaikio sportas

6121LX059

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Rekreacija ir turizmas (specializacijos1 –
3
sveikatos turizmas, e. turizmas)

Verslo vadybos bakalauras

6121LX060

Vadyba3

Verslo vadybos bakalauras

6121LX061

Viešasis administravimas

3,5
3

Viešojo administravimo
bakalauras

4

Ugdymo mokslų
bakalauras, pedagogas

UGDYMO MOKSLAI
6121MX050

Kūno kultūros ir sporto pedagogika

6121NX002

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, ispanų,
4
vokiečių)4,5

Humanitarinių mokslų
bakalauras

2. Pirmosios pakopos studijų programų, vykdomų rusų kalba, sąrašas.
Valstybinis
kodas
6121BX068

Studijų forma ir
trukmė
NL
I
INŽINERIJOS MOKSLAI
Jūrų transporto inžinerija 6
4
(specializacija – laivų projektavimas ir
statyba)
Studijų programa

SVEIKATOS MOKSLAI
3,5

6181GX001

Kineziterapija

6121LX059

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Rekreacija ir turizmas (specializacijos1 –
3
sveikatos turizmas, e. turizmas)

6121MX050

6121NX075

UGDYMO MOKSLAI
4
Kūno kultūros ir sporto pedagogika

Europos storija

HUMANITARINIAI MOKSLAI
3

Suteikiama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų
bakalauras

Sveikatos mokslų
bakalauras

Verslo vadybos bakalauras

Ugdymo mokslų
bakalauras, pedagogas
Humanitarinių mokslų
bakalauras

3. Į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka7 ir Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą taisyklėmis gali pretenduoti:
3

Studijos vykdomos nuo vasario 1 d. ir/ar nuo rugsėjo 1 d.

4

Antrosios užsienio kalbos grupės formuojamos įstojus.
Priėmimas bus vykdomas į vokiečių ir švedų kalbas.

5
6

Rusų kalba studijuojama pirmus dvejus metus. Vėliau studijos tęsiamos anglų kalba.

3.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
3.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos
narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
3.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.
4. Į pirmosios pakopos studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti asmenys, jeigu jų
mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei Klaipėdos universiteto senato nustatyti mokymosi rezultatų
minimalūs rodikliai.
5. Į pirmosios pakopos studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas priimami asmenys, kurių brandos
atestato ir / ar jo priedo (-ų) (arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų) pažymių vidurkis yra ne
mažesnis kaip šeši balai dešimtbalėje vertinimo sistemoje, ir pagal pretendentų pasirengimą studijoms.
6. Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki trijų pageidavimų. Stojantieji,
dalyvaujantys konkurse į kelias studijų programas, pirmiausia dalyvauja konkurse į pirmąją prioriteto tvarka
prašyme nurodytą studijų programą. Laimėjusiems konkursą į pirmiau nurodytą studijų programą, dalyvauti
konkurse į kitas studijų programas neleidžiama.
7. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų
eiliškumą ir studijų formą. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų,
galioja paskutinis prašymo koregavimas.
8. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio valstybių institucijose, baigimo dokumentai turi būti atitinkama
tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio valstybių institucijose,
pripažinimą vykdo ir Klaipėdos universitetas.
9. Priėmimo į pirmosios pakopos studijas datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Studijų pradžia – nuo rugsėjo 1 d.
Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.
Stojantieji iš Europos Sąjungos, Rytų
partnerystės šalių, Rusijos, Kazachstano ir kt.
Europos šalių: nuo sausio 1 d. iki birželio 1
d.
Stojantieji iš Indijos, Bangladešo, Šri Lankos,
Nepalo ir kt. Pietryčių Azijos regiono šalių:
nuo sausio 1 d iki birželio 30 d.
Stojantieji iš Afrikos žemyno šalių: nuo
sausio 1 d. iki birželio 1 d.
Paraiškų ir dokumentų vertinimas.
iki liepos 15 d.
Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu
per 30 dienų nuo prašymo ir reikalingų
paštu.
dokumentų pateikimo, tačiau ne vėliau kaip
iki liepos 15 d.
Studijų įmokos mokėjimas.
iki liepos 15 d.
Studento dokumentų rengimas vizai gauti.
iki rugpjūčio 15 d.
Studijų sutarčių pasirašymas ( Studijų tarnyboje).
iki rugsėjo 15 d.
Studijų pradžia – nuo vasario 1 d.
Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.
nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d.
Paraiškų ir dokumentų vertinimas.
iki gruodžio 1 d.
Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu
per 30 dienų nuo prašymo ir reikalingų
paštu.
dokumentų pateikimo, tačiau ne vėliau kaip
iki gruodžio 1 d.
Studijų įmokos mokėjimas.
iki gruodžio 15 d.
Studento dokumentų rengimas vizai gauti.
iki sausio 15 d.
Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų tarnyboje).
iki vasario 15 d.
3 punkte nurodyti asmenys priimami vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir
dėl studijų stipendijų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio
15 d. įsakymu Nr. V-992 (Žin., 2012, Nr. 68-3499), 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. 643212) ir 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-419 (TAR, 2014, Nr. 2014-05225).
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10. Įforminant priėmimą į Universitetą stojantieji pateikia šių dokumentų originalų elektronines kopijas:
10.1. užpildytą prašymo formą (https://apply.ku.lt/);
10.2. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
10.3. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus, išverstus į
lietuvių, anglų ar rusų kalbą, patvirtintus notaro ir šia tvarka:
10.3.1. dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos, turi būti
patvirtinti pažyma „Apostille“, išskyrus Europos Sąjungos, Europos ekonominės bendrijos, JAV,
Rusijos, Moldovos ir Ukrainos valstybes;
10.3.2. dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, legalizuoti arba
patvirtinti notaro tų šalių nustatyta tvarka;
10.3.3. asmenims, turintiems SKVC arba Klaipėdos universiteto pažymą apie išsilavinimo dokumentų
pripažinimą Lietuvos Respublikoje 10.3.1 ir 10.3.2 punktai netaikomi.
10.4. pažymas, įrodančias kalbos, kuria vykdoma studijų programa ir kurioje ketina studijuoti stojantysis,
mokėjimo lygį;
10.5. motyvacinį laišką;
10.6. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami pažymių vertinimui arba liudija papildomą išsilavinimą;
10.7. vardo ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą;
10.8. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas stojimo
dokumentų administravimo mokestis.
11. Universitetas, įvertinęs gautus dokumentus ir juose teikiamą informaciją, pasilieka teisę paprašyti
išsilavinimo dokumentų originalų ar kitų papildomų dokumentų ir informacijos.
12. Norintys gauti vietą bendrabutyje pateikia prašymą.
13. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus stojimo dokumentų
administravimo įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją ir 10 punkte
nurodytus dokumentus.
14. Stojimo dokumentų administravimo mokestis:
14.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams – 65 Eur;
14.2. Rytų partnerysčių šalių (Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei Azerbaidžano)
piliečiams – 65 Eur;
14.3. turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiams ir asmenims be pilietybės –
65 Eur;
14.4. kitų šalių stojantiesiems – 160 Eur.
15. Stojimo dokumentų administravimo mokestis mokamas į šią sąskaitą:
Banko pavadinimas: AB Swedbank.
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva.
Swift kodas (tarptautiniams mokėjimams): BIC HABALT22.
IBAN numeris: LT617300010129229730.
Banko sąskaitos turėtojas: Klaipėdos universitetas.
Adresas: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lithuania.
Įmonės kodas: 211951150.
Mokesčio pavadinimas: Stojimo dokumentų administravimo mokestis.
16. Sumokėtas stojimo dokumentų administravimo mokestis negrąžinamas.
17. Studijų įmoka mokama už vienerius metus į šią sąskaitą:
Banko pavadinimas: AB Swedbank.
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva.
Swift kodas (tarptautiniams mokėjimams): BIC HABALT22.
IBAN numeris: LT617300010129229730.
Banko sąskaitos turėtojas: Klaipėdos universitetas.
Adresas: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lithuania.
Įmonės kodas: 211951150.
Mokesčio pavadinimas: Studijų įmoka už (stojančiojo vardas, pavardė).
18. Stojančiajam negavus vizos, studijų įmoka grąžinama per vieną mėnesį nuo prašymo grąžinti studijų
įmoką pateikimo datos.
19. Pakviestųjų studijuoti dokumentų originalai priimami ir studijų sutartys pasirašomos Universiteto Studijų
tarnyboje.
20. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti
sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.

21. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta
Priėmimo komisija.

II skyrius
PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS
1. Antrosios pakopos studijų programų, vykdomų anglų kalba, sąrašas.
Valstybinis
kodas
6211DX014

8

Studijų programa

Ekologija ir
aplinkotyra

6211EX063

Gamybos inžinerija

6211EX064

Inovatyviosios
elektros ir
automatikos
sistemos

6211EX066

Laivybos ir uostų
inžinerija
(specializacija– jūrų
uostų valdymas);

Studijų forma
Suteikiama
ir trukmė
kvalifikacija
NL
I
GYVYBĖS MOKSLAI
2
Gyvybės mokslų
magistras

INŽINERIJOS MOKSLAI
2
Inžinerijos mokslų
magistras

1,58

Inžinerijos mokslų
magistras

2

Inžinerijos mokslų
magistras

Planuojama ilginti studijų programą iki 2 metų, jeigu Senatas pritars.

Reikalavimai stojantiesiems

Asmenys, turintys: a)
medicinos ir sveikatos,
gamtos, ar technologijos
mokslų srities bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b)
kitos srities bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų
metų pasirinktos
magistrantūros studijų
krypties darbo stažą.
Asmenys, turintys: a)
technologijos mokslų
srities bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b)
kitos srities bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų
metų pasirinktos
magistrantūros studijų
krypties darbo stažą.
Asmenys, turintys: a)
technologijos, fizinių ar
biomedicinos mokslų
srities bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b)
kitos srities bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų
metų pasirinktos
magistrantūros studijų
krypties darbo stažą.
Asmenys, turintys: a)
technologijos mokslų srities
bakalauro kvalifikacinį
laipsnį, b) kitos srities
bakalauro kvalifikacinį
laipsnį ir ne trumpesnį kaip
dviejų metų pasirinktos
magistrantūros studijų

6211EX069

Naftos ir dujų
technologiniai
procesai 9

6211JX089

Socialinis darbas

6211LX080

Regionų valdysena

6211LX087

Sveikatos priežiūros
vadyba

2

Verslo vadybos
magistras

6211LX083

Verslo vadyba3

2

Verslo vadybos
magistras

Fizinio aktyvumo ir
sporto pedagogika

UGDYMO MOKSLAI
2
Ugdymo mokslų
magistras

6211MX038

6211NX050

1,5

8

Inžinerijos mokslų
magistras

SOCIALINIAI MOKSLAI
2
Socialinių mokslų
magistras
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
1,5
Viešojo
administravimo
magistras

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Anglų ir kita
2
Humanitarinių
užsienio (vokiečių
mokslų magistras
/ prancūzų kalba) ir
verslo
komunikacija10

krypties darbo stažą.
Asmenys, turintys: a)
technologijos,
fizinių ar biomedicinos
mokslų srities
bakalauro laipsnį, b) kitos
srities
bakalauro laipsnį ir ne
trumpesnį kaip
dviejų metų pasirinktos
magistrantūros
studijų krypties darbo stažą.
Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį.
Asmenys, turintys
socialinių arba
humanitarinių mokslų
srities bakalauro laipsnį.
Asmenys, turintys
socialinių, medicinos ir
sveikatos mokslų srities
bakalauro laipsnį .
Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį.
Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį.
Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį ir pasiekę anglų
kalbos B2 lygį pagal
Bendruosius Europos
metmenis.

4. Dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas gali asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines arba
vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų programų sąrašo lentelėje nurodytus reikalavimus.
5. Į magistrantūros studijų valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka11 ir Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą taisyklėmis gali pretenduoti:
5.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
5.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir
nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
5.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.
9

Skelbti priėmimą tik nuo 2022 metų ir tik jei susidarys 5 studentų grupė.

10

Formuojama vokiečių kalbos grupė.

5 punkte nurodyti asmenys priimami vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir
dėl studijų stipendijų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio
15 d. įsakymu Nr. V-992 (Žin., 2012, Nr. 68-3499), 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. 643212) ir 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-419 (TAR, 2014, Nr. 2014-05225).
11

6. Į magistrantūros studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti asmenys, jeigu jų
mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei Klaipėdos universiteto senato nustatyti mokymosi rezultatų
minimalūs rodikliai.
7. Į magistrantūros studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas priimami asmenys, kurių diplomo ir / ar
diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis yra ne mažesnis kaip šeši balai dešimtbalėje vertinimo
sistemoje, ir pagal stojančiojo pasirengimą studijoms.
8. Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki trijų pageidavimų. Stojantieji,
dalyvaujantys konkurse į kelias studijų programas, pirmiausia dalyvauja konkurse į pirmąją prioriteto tvarka
prašyme nurodytą studijų programą. Laimėjusiems konkursą į pirmiau nurodytą studijų programą, dalyvauti
konkurse į kitas studijų programas neleidžiama.
9. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų
eiliškumą ir studijų formą. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų,
galioja paskutinis prašymo koregavimas.
10. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio valstybių institucijose, baigimo dokumentai turi būti atitinkama
tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio valstybių institucijose,
pripažinimą vykdo ir Klaipėdos universitetas.
11. Priėmimo į antrosios pakopos studijas datos:
Priėmimo procedūros
Studijų pradžia – nuo rugsėjo 1 d.
Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.
Paraiškų ir dokumentų vertinimas.
Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu paštu.

Studijų įmokos mokėjimas.
Studento dokumentų rengimas vizai gauti.
Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų tarnyboje).
Studijų pradžia – nuo vasario 1 d.
Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.
Paraiškų ir dokumentų vertinimas.
Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu paštu.

Studijų įmokos mokėjimas.
Studento dokumentų rengimas vizai gauti.
Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų tarnyboje).

Datos ir terminai
nuo sausio 1 d. iki birželio 1 d.
iki liepos 1 d
per 30 dienų nuo prašymo ir
reikalingų dokumentų
pateikimo, tačiau ne vėliau
kaip iki liepos 15 d.
iki liepos 15 d.
iki rugpjūčio 15 d.
iki rugsėjo 15 d.
nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1
d.
iki gruodžio 1 d.
per 30 dienų nuo prašymo ir
reikalingų dokumentų
pateikimo, tačiau ne vėliau
kaip iki gruodžio 1 d.
iki gruodžio 15 d.
iki sausio 15 d.
iki vasario 15 d.

12. Įforminant priėmimą pakviestieji studijuoti turi pateikti šių dokumentų originalų elektronines kopijas:
12.1. užpildytą prašymo formą (https://apply.ku.lt/);
12.2. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
12.3 aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą) arba kitus aukštąjį išsilavinimą liudijančius
dokumentus, išverstus į lietuvių, anglų ar rusų kalbą, patvirtintus notaro ir šia tvarka:
12.3.1. dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos, turi būti
patvirtinti pažyma „Apostille“, išskyrus Europos Sąjungos, Europos ekonominės bendrijos, JAV, Rusijos,
Moldovos ir Ukrainos valstybes;
12.3.2. dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, legalizuoti arba
patvirtinti notaro tų valstybių nustatyta tvarka;
12.3.3. asmenims, turintiems SKVC arba Klaipėdos universiteto pažymą apie išsilavinimo dokumentų
pripažinimą Lietuvos Respublikoje 12.3.1 ir 12.3.2 punktai netaikomi.
12.4. pažymas, įrodančias kalbos, kuria vykdoma studijų programa ir kurioje ketina studijuoti stojantysis,
mokėjimo lygį;
12.5. motyvacinį laišką;
12.7. gyvenimo aprašymą (CV);
12.8. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami pažymių vertinimui arba liudija papildomą išsilavinimą;

12.9. jeigu darbo stažas nurodytas kaip būtina priėmimo sąlyga (jūrų uostų valdymas), reikia pateikti darbo
stažą patvirtinančią pažymą;
12.10. dokumentą, patvirtinantį vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu
vardu ar pavarde;
12.11. kvito arba pavedimo internetine bankininkyste elektronines kopijas, patvirtinančias, kad sumokėtas
stojimo dokumentų administravimo mokestis.
13. Universitetas, įvertinęs gautus dokumentus ir juose teikiamą informaciją, pasilieka teisę paprašyti
išsilavinimo dokumentų originalų ar kitų papildomų dokumentų ir informacijos.
14. Norintys gauti vietą bendrabutyje pateikia prašymą.
15. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus stojimo dokumentų
administravimo įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją ir 12 punkte
nurodytus dokumentus.
16. Stojimo dokumentų administravimo mokestis:
16.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams – 65 Eur;
16.2. Rytų partnerysčių šalių (Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei Azerbaidžano)
piliečiams – 65 Eur;
16.3. turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiams ir asmenims be pilietybės – 65
Eur;
16.4. kitų šalių stojantiesiems – 160 Eur.
17. Stojimo dokumentų administravimo mokestis mokamas į šią sąskaitą:
Banko pavadinimas: AB Swedbank.
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva.
Swift kodas (tarptautiniams mokėjimams): BIC HABALT22.
IBAN numeris: LT617300010129229730.
Banko sąskaitos turėtojas: Klaipėdos universitetas.
Adresas: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lithuania.
Įmonės kodas: 211951150.
Mokesčio pavadinimas: Stojimo dokumentų administravimo mokestis.
18. Sumokėtas stojimo dokumentų administravimo mokestis negrąžinamas.
19. Studijų įmoka mokama už vienerius metus į šią sąskaitą:
Banko pavadinimas: AB Swedbank.
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva.
Swift kodas (tarptautiniams mokėjimams): BIC HABALT22.
IBAN numeris: LT617300010129229730.
Banko sąskaitos turėtojas: Klaipėdos universitetas.
Adresas: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lithuania.
Įmonės kodas: 211951150.
Mokesčio pavadinimas: Studijų įmoka už (stojančiojo vardas, pavardė).
20. Stojančiajam negavus vizos, studijų įmoka grąžinama per vieną mėnesį nuo prašymo grąžinti studijų
įmoką pateikimo datos.
21. Pakviestųjų studijuoti dokumentų originalai priimami ir studijų sutartys pasirašomos Universiteto Studijų
tarnyboje.
22. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties, pakviestasis studijuoti į priimtųjų sąrašus
neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.
23. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta
Priėmimo komisija.

III skyrius
PRIĖMIMAS Į PARENGIAMUOSIUS KURSUS

Kodas

FOUND

Studijų programa

Parengiamieji kursai

Studijų forma
Suteikiama
ir trukmė
kvalifikacija
NL
I
GYVYBĖS MOKSLAI
1-2
sem.

Reikalavimai stojantiesiems

1. Asmenys, kurių įgyta
kvalifikacija
pripažįstama su
papildomomis sąlygomis;
2. Asmenys, kuriems
atvykus pasirašyti studijų
sutarties studijų tarnybos
darbuotojas nustato, jog
anglų kalba nėra
pakankama studijoms.

24. Priėmimo į parengiamuosius kursus tvarka patvirtinta 2019 m. vasario 7 d. Senato nutarimu Nr. 11-45.
______________________________

