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Senatas n u t a r i a Užsienio valstybių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2021 

ir 2022 metais taisykles, patvirtintas Senato 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 11-15: 

 

1. I skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 1 punkto inžinerijos mokslų studijų krypčių 

grupėje: 

1) pakeisti elektros inžinerijos studijų programos trukmę ir išdėstyti taip: „studijų forma ir 

trukmė – NL, 4 metai“; 

2) jūrų transporto inžinerijos studijų programą papildyti specializacija ir išdėstyti taip: „Jūrų 

transporto inžinerija (specializacijos1 – Jūrų transporto inžinerija (specializacijos1 – laivų 

projektavimas ir statyba; suskystintų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas; jūrų energetikos 

inžinerija) (Marine Transport Engineering (specializations: Naval Architecture and 

Shipbuilding; Liquefied Natural Gas Engineering and Management; marine Energy 

Engineering))“; 

3) pakeisti mechanikos inžinerijos studijų programos trukmę ir išdėstyti taip: „studijų forma 

ir trukmė – NL, 4 metai“. 

 

2. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas 1 punkto inžinerijos mokslų studijų krypčių 

grupėje: 

1) pakeisti inovatyviosios elektros ir automatikos sistemų studijų programos trukmę ir 

išdėstyti taip: „studijų forma ir trukmė – NL, 2 metai“; 

1) laivybos ir uostų inžinerijos studijų programą papildyti specializacija ir išdėstyti taip: 

„Laivybos ir uostų inžinerija (specializacija– jūrų uostų valdymas; laivų projektavimas ir statyba 

(Shipping and Port Engineering (specializations – Sea Ports Management; Naval Architecture 

and Shipbuilding)“; 

3) pakeisti naftos ir technologinių procesų (valstybinis kodas – 6211EX069) studijų 

programos pavadinimą ir trukmę ir išdėstyti taip: „Studijų programa – Inovatyvių procesų 

inžinerija (Innovative Processes Engineering); studijų forma ir trukmė – NL, 2 metai“. 

 

3. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas 1 punkto ugdymo mokslų studijų krypčių 

grupėje pakeisti fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos studijų programos trukmę ir išdėstyti 

taip: „studijų forma ir trukmė – NL, 1,5 metų“. 

 

 

Senato pirmininkas 

 

 

prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

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

studentų grupė. 


