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Klaipėda
Senatas n u t a r i a papildyti Klaipėdos universiteto pedagoginių studijų modulio
pasirinkimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos universiteto Senato 2020 m. birželio
18 d. nutarimu Nr. 11-72, 9 ir 11 punktus ir išdėstyti juos taip:
„9. Studijuoti pedagoginių studijų modulį gali pirmosios studijų pakopos studentai, kurių
studijų programoje numatyta tokia galimybė ir kurie buvo teigiamai įvertinti motyvacinio pokalbio
metu. Pedagoginių studijų modulį gali rinktis ir kiti studentai kaip papildomus studijų kreditus prie
studijuojamos programos ir sutinkantys už juos mokėti.
11. Registracija į pedagoginių studijų modulio studijas vykdoma fakulteto (instituto)
padalinyje, atsakingame už studijų vykdymą, studentui pateikus raštišką prašymą. Visi studentai
pateikę raštiškus prašymus, dalyvauja motyvaciniame pokalbyje, kurį organizuoja Pedagogikos
katedros teikimu nurodyta ir dekano įsakymu patvirtinta komisija. Motyvacinis pokalbis vyksta per
3 darbo dienas po prašymų pateikimo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo
5 d.“

Senato pirmininkas

prof. dr. Vaidutis Laurėnas

PATVIRTINTA:
KU Senato 2020 m. birželio 18 d.
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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ MODULIO PASIRINKIMO IR VYKDYMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Klaipėdos universiteto pedagoginių studijų modulio pasirinkimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos universiteto pedagoginių studijų modulio pasirinkimo
sąlygas ir tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Pedagogų rengimo reglamentu (Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija, TAR, 2018-05-29, Nr. 8568), Klaipėdos universiteto studijų
nuostatais ir Klaipėdos universiteto gretutinių studijų rengimo vykdymo tvarkos aprašu.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Dalykinė kompetencija – atitinkamo mokomojo dalyko, ugdymo srities ar
pedagoginės specializacijos žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma.
3.2. Pedagoginių studijų modulis – universitetinių arba koleginių studijų dalis, kurią
sudaro kvalifikacijai įgyti būtini studijų dalykai ir pedagoginė praktika, kurių pagrindu įgijus
kompetencijų suteikiama pedagogo kvalifikacija.
3.3. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.
II. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ MODULIS
4. Pedagoginių studijų modulis yra skirtas pedagogo kvalifikacijai įgyti.
5. Pedagoginių studijų modulį sudaro 60 studijų kreditų iš studijų dalykų, būtinų pedagogo
kvalifikacijai įgyti (pedagogikos, psichologijos, didaktikos ir kt.). Iš šių kreditų ne mažiau
kaip 30 yra skiriama pedagoginei praktikai.
6. Studijos programos, kuriose numatyta galimybė įgyti pedagogo kvalifikaciją, turi būti
parengtos ir patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei
Klaipėdos universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Rekomenduojama pedagoginių studijų modulį vykdyti tose Klaipėdos universiteto studijų
programose, kuriose būtų galimybė, baigus pirmosios pakopos nepedagoginės studijų
krypties studijų programą ir įgijus kvalifikacinį laipsnį, įgyti mokomojo dalyko
kompetenciją ir teisę mokyti dalyką.
8. Pedagoginių studijų modulio turinys ir paskirstymas semestrais tvirtinami atskiru Senato
nutarimu.
III. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ MODULIO PASIRINKIMO TVARKA
9. Studijuoti pedagoginių studijų modulį gali pirmosios studijų pakopos studentai, kurių studijų
programoje numatyta tokia galimybė ir kurie buvo teigiamai įvertinti motyvacinio pokalbio
metu. Pedagoginių studijų modulį gali rinktis ir kiti studentai kaip papildomus studijų
kreditus prie studijuojamos programos ir sutinkantys už juos mokėti.
10. Studentai registruojasi į pedagoginių studijų modulio studijas likus vienam semestrui iki jų
pradžios, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d.
11. Registracija į pedagoginių studijų modulio studijas vykdoma fakulteto (instituto) padalinyje,
atsakingame už studijų vykdymą, studentui pateikus raštišką prašymą. Visi studentai pateikę
raštiškus prašymus, dalyvauja motyvaciniame pokalbyje, kurį organizuoja Pedagogikos

katedros teikimu dekano įsakymu patvirtinta komisija. Motyvacinis pokalbis vyksta per 3
darbo dienas po prašymų pateikimo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų
kovo 5 d.
12. Fakulteto (instituto) padalinys, atsakingas už studijų organizavimą, pasirinkusių studijuoti
pedagoginių studijų modulį studentų sąrašą teikia Studijų tarnybai iki einamųjų metų kovo
15 d.
13. Minimalūs studentų skaičiai grupėje:
13.1. Pedagoginių studijų modulio akademinio srauto minimalus dydis – 10 studentų,
išskyrus tuos atvejus, kai yra galimybė prijungti pasirinkusiuosius pedagoginių studijų
modulį prie srauto ar kai pedagoginių studijų modulį pasirenka visi studijų programos
akademinės grupės studentai, nepriklausomai nuo jų skaičiaus.
13.2. Programos studentams pasirinkus pedagoginį studijų modulį, pagrindinėje studijų
programoje liekančių studentų akademinio srauto minimalus dydis – 8 studentai.
14. Studentas turi teisę atsisakyti pedagoginių studijų modulio ir grįžti į pagrindinę studijų
programą studijuojančių studentų grupę, jei tokia yra, pabaigęs studijuojamą semestrą,
išlaikęs egzaminų sesiją ir pateikęs raštišką prašymą fakulteto (instituto) padalinio,
atsakingo už studijų vykdymą, vadovui bet ne vėliau kaip iki kito semestro pradžios.
15. Atsisakęs pedagoginių studijų modulio, studentas privalo likviduoti susidariusius
akademinius skirtumus, mokėdamas už juos nustatyto dydžio mokestį.
IV. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ MODULIO VYKDYMAS
16. Studijų programos, kuriose visi ar dalis studentų yra pasirinkę studijuoti pagal pedagoginių
studijų programą, studijų tvarkaraščiai organizuojami tokia tvarka:
16.1. Vykdant studijas pagal dieninių studijų tvarkaraščio formą, pagrindinės studijų
programos dalykai išdėliojami pirmoje dienos pusėje, bet ne vėliau kaip iki 13.30 val.
16.2. Vykdant studijas pagal sesijinių studijų tvarkaraščio formą pagrindinės studijų
programos dalykai išdėliojami per pirmas tris kiekvienos savaitės dienas, likusias savaitės
dienas paliekant pedagoginių studijų modulio studijų dalykams.
16.3. Semestruose, kuriuose numatyta pedagoginė praktika, mokomieji studijų dalykai
skaitomi nuosekliai – pirmiausia studentai intensyviai studijuoja mokomuosius studijų
dalykus, juos išklausę išeina atlikti pedagoginę praktiką. Pedagoginių studijų modulio
nepasirinkę studentai tęsia alternatyvių pagrindinės studijų programos dalykų studijas,
klausydami tuos dalykus nuosekliai arba lygiagrečiai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Baigus pedagoginių studijų modulį, įgyjamas studijuojamos pagrindinės studijų krypties
bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.
18. Teisė mokyti mokomojo dalyko (-ų) patvirtinama diplomo priedėlyje, nurodant, kokio
mokomojo dalyko (-ų) kompetencijas absolventas įgijo.
19. Aprašas tvirtinamas ir keičiamas Klaipėdos universiteto Senato nustatyta tvarka.
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