PATVIRTINTA
Senato 2017 m. gruodžio 14 d.
nutarimu Nr. 11-30
UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019
METAIS TAISYKLĖS
I skyrius
PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS
1. Pirmosios pakopos studijų programų, vykdomų anglų kalba, sąrašas1.
Valstybinis
kodas

6121AX012

6121BX028

6121BX029

6121EX062

6121EX064

6121EX066

6121EX068

6121GX017

Studijų
forma ir
Studijų programa
trukmė
NL I
MATEMATIKOS MOKSLAI
Kompiuterinė duomenų analitika
3,5
(Computer Data Analytics)
INFORMATIKOS MOKSLAI
Informatika (specializacijos2 – programų
3,5
sistemų kūrimas; išmaniųjų sistemų kūrimas)
(Informatics (specialization – Software
Engineering; Smart Systems Development))
Informatikos inžinerija
4
(Informatics Engineering)
INŽINERIJOS MOKSLAI
Elektros inžinerija3
3,5
(Electrical Engineering)
Jūrų uostų inžinerija (specializacija2 – jūrų
transporto logistika)
(Sea Port Engineering (specialization –
Maritime Transport Logistics))
Mechanikos inžinerija3
(Mechanical Engineering)
Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija
(Engineering of Liquefied Natural Gas
Terminals)

4

3,5

3,5

SVEIKATOS MOKSLAI
Slauga (specializacija2 – kosmetologija)
4
(Nursing (specialization – Cosmetology))

Suteikiama kvalifikacija

Matematikos mokslų
bakalauras (Bachelor of
Mathematical Sciences)
Informatikos mokslų
bakalauras
(Bachelor of Informatics
Sciences)
Informatikos mokslų
bakalauras
(Bachelor of Informatics
Sciences)
Inžinerijos mokslų
bakalauras
(Bachelor of Engineering
Sciences)
Inžinerijos mokslų
bakalauras
(Bachelor of Engineering
Sciences)
Inžinerijos mokslų
bakalauras
(Bachelor of Engineering
Sciences)
Inžinerijos mokslų
bakalauras
(Bachelor of Engineering
Sciences)
Sveikatos mokslų
bakalauras, bendrosios
praktikos slaugytojas
(Bachelor of Health
Sciences, Nurse)

SOCIALINIAI MOKSLAI
Į pirmosios pakopos studijų programas, vykdomas anglų kalba, gali stoti ir Lietuvos Respublikos piliečiai,
dalyvaujantys bendrajame priėmime.
2
Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų
grupė.
3
Studijos vykdomos nuo vasario 1 d. ir / ar nuo rugsėjo 1 d.
1

6121JX063

Ekonomika
(Economics)

6121JX066

Socialinė ekonominė geografija ir regionistika
(Social Economic Geography and Regional
Studies)

6121JX067

Socialinis darbas (specializacijos4 – socialinis
3,5
darbas bendruomenėje; socialinis darbas
sveikatos priežiūroje)
(Social Work (specialization – Social Work in
the Community; Social Work in Health Care))
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Rekreacija ir turizmas3 (specializacijos4 –
35
Sveikatos turizmas, e. turizmas)
(Recreation and Tourism (specializations –
Health Tourism, E-tourism)
Vadyba (specializacijos4 – prekybos vadyba,
4
lyderystė)
(Management (specialization – Trade
Management, Leadership)
Viešasis administravimas
3,5
(Public Administration)

6121LX059

6121LX060

6121LX061

6121NX002

6121NX070

6121PX039

4

3,5

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, ispanų,
4
vokiečių)6,7
(English and Other Foreign Language (Swedish,
Spain, German))
Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos
3,5
(Philosophy of Media and Cultural Industries)
MENAI
Atlikimo menas8
(specializacijos – chorvedyba ir
vargonininkavimas, dainavimas, džiazo ir
populiarioji muzika,
fortepijonas, liaudies muzika, pučiamųjų ir
styginių muzika)
Art of Performance
(specialization – Choir Leading and Cantoring,
Vocal Performance, Jazz & POP Music, Piano,
Folk Music, Wind and String music)

4

Socialinių mokslų
bakalauras (Bachelor of
Social Sciences)
Socialinių mokslų
bakalauras
(Bachelor of Social
Sciences)
Socialinių mokslų
bakalauras
(Bachelor of Social
Sciences)

Verslo vadybos bakalauras
(Bachelor of Business
Management)
Verslo vadybos bakalauras
(Bachelor of Business
Management)
Viešojo administravimo
bakalauras (Bachelor of
Public Administration)
Humanitarinių mokslų
bakalauras (Bachelor of
Humanities Sciences)
Humanitarinių mokslų
bakalauras (Bachelor of
Humanities Sciences)
Menų bakalauras (Bachelor
of Arts)

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

Studijų programa

Studijų forma
ir trukmė
NL
I

Suteikiama kvalifikacija

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8
studentų grupė.
5
Jei studijų trukmės keitimas bus patvirtintas Senate ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
6
2018 m. bus vykdomas priėmimas į Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, vokiečių). Švedų, vokiečių kalbų grupės
formuojamos įstojus.
7
Jei nebus pakeistas studijų programos pavadinimas, bus priimama į studijų programą Anglų ir kita užsienio kalba
(švedų, ispanų, kinų).
8
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama studijas vykdyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
4

6121BX028

6121JX065

INFORMATIKOS MOKSLAI
Informatika (specializacijos9 –
3,5
programų sistemų kūrimas; išmaniųjų
sistemų kūrimas)
(Компьютерные науки
(специализации – разработка
программных систем; разработка
интеллектуальных систем))

Psichologija
(Психология)
Europos storija*
(История Европы)

6121PX039

SOCIALINIAI MOKSLAI
4
HUMANITARINIAI MOKSLAI
3

MENAI
Atlikimo menas8 (specializacijos –
chorvedyba ir vargonininkavimas,
dainavimas, džiazo ir populiarioji
muzika, fortepijonas, liaudies muzika,
pučiamųjų ir styginių muzika)
(Исполнительские виды искусства
(специализации – хормейстер и
oрган, пение, джаз и поп-музыка,
рояль, фольклорная музыка, духовая
и струнная музыка))

4

Informatikos mokslų
bakalauras (Бакалавр
компьютерных наук)

Socialinių mokslų bakalauras
(Бакалавр социальных наук)
Humanitarinių mokslų
bakalauras (Бакалавр
гуманитарных наук)
Menų bakalauras
(Бакалавр искуств)

3. Į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka10 ir Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą taisyklėmis gali pretenduoti:
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.
Stojant į meno studijų srities programas privalomas atitinkamų gebėjimų patikrinimas.
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.
Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų
grupė.
10
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).
*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2018 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre.
9

8. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio valstybių institucijose, baigimo dokumentai turi būti atitinkama
tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į
Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC).
9. Priėmimo į pirmosios 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 skyriuje).
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 skyriuje).

Datos ir terminai
nuo vasario 1 d. iki
birželio 30 d.
iki liepos 15 d.
iki liepos 15 d.
iki liepos 30 d.
iki rugpjūčio 31 d.
iki rugsėjo 15 d.
nuo rugsėjo 1 d. iki
lapkričio 30 d.
iki gruodžio 15 d.
iki gruodžio 15 d.
iki gruodžio 30 d.
iki sausio 31 d.
iki vasario 15 d.

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;
10.4. pažymas, įrodančias kalbos, kuria vykdoma studijų programa ir kurioje ketina studijuoti stojantysis,
mokėjimo lygį;
10.5. motyvacinį laišką;
10.6. SKVC išvadas apie išsilavinimo dokumentų pripažinimą;
10.7. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami pažymių vertinimui arba liudija papildomą išsilavinimą;
10.8. vardo ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą;
10.9. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas stojimo
dokumentų administravimo mokestis.
11. Norintys gauti vietą bendrabutyje pateikia prašymą.
12. 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.
13. Stojimo dokumentų administravimo mokestis:
13.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams – 55 Eur;
13.2. Rytų partnerysčių šalių (Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei Azerbaidžano)
piliečiams – 55 Eur;
13.3. turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiams ir asmenims be pilietybės –
55 Eur;
13.4. kitų šalių stojantiesiems – 200 Eur.
14. 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.
15. Sumokėtas stojimo dokumentų administravimo mokestis negrąžinamas.

16. Pakviestųjų studijuoti dokumentų originalai priimami ir studijų sutartys pasirašomos Universiteto studijų
skyriuje.
17. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti
sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.
18. 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
6211BX019

Studijų forma
Suteikiama
ir trukmė
Studijų programa
kvalifikacija
NL
I
INFORMATIKOS MOKSLAI
Informatika
2
Informatikos
(Informatics)
mokslų magistras
(Master of
Informatics
Sciences)

INŽINERIJOS MOKSLAI
2
Inžinerijos mokslų
magistras
(Master of
Engineering
Sciences)

6211EX063

Gamybos inžinerija
(Production
Engineering)

6211EX064

Inovatyviosios
elektros ir
automatikos
sistemos
(Innovative electric
and automation
systems)

1,5

Inžinerijos mokslų
magistras
(Master of
Engineering
Sciences)

6211EX065

Jūros aplinkos
inžinerija11
(Marine
Environment
Engineering)

1,5

Inžinerijos mokslų
magistras
(Master of
Engineering
Sciences)

Reikalavimai stojantiesiems

Asmenys, turintys
informatikos, matematikos,
fizikos, statistikos,
biofizikos, ekologijos ir
aplinkotyros, ekonomikos,
komunikacijos ir
informacijos ar
technologijos mokslų srities
bakalauro laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys: a)
technologijos mokslų srities
bakalauro laipsnį, b) kitos
srities bakalauro laipsnį ir
ne trumpesnį kaip dviejų
metų pasirinktos
magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c)
baigę atitinkamas
papildomąsias studijas.
Asmenys, turintys: a)
technologijos ir fizinių
mokslų srities bakalauro
laipsnį; b) kitos srities
bakalauro laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų metų
pasirinktos magistrantūros
studijų krypties darbo stažą;
c) baigę atitinkamas
papildomąsias studijas.
Asmenys, turintys: a)
technologijos, fizinių ar
biomedicinos mokslų srities
bakalauro laipsnį, b) kitos
srities bakalauro laipsnį ir
ne trumpesnį kaip dviejų

Studijos vykdomos nuo vasario 1 d. ir / ar nuo rugsėjo 1 d.
* Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2018 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre.
11

6211EX066

Laivybos ir uostų
inžinerija12
(Shipping and Port
Engineering)

6211EX069

Naftos
technologiniai
procesai10
(Petroleum
Technological
Processes)

Radiografija*
(specializacijos –
kompiuterinė
tomografija,
konvencinė
radiologija,
magnetinis
rezonansas)
(Radiography
(specializations –
Computer
Tomography,
Conventional
Radiology,
Magnetic
Resonance))
6211JX084

Europos studijos
(European Studies)

6211JX091

Visuomeninė
geografija (Human
Geography)

6211LX080

Regionų valdysena

12

2

Inžinerijos mokslų
magistras
(Master of
Engineering
Sciences)

1,5

Inžinerijos mokslų
magistras
(Master of
Engineering
Sciences)

SVEIKATOS MOKSLAI
2
Sveikatos mokslų
magistras (Master
of Health Sciences)

SOCIALINIAI MOKSLAI
1,5
Socialinių mokslų
magistras (Master
of Social Sciences)
1.5
Socialinių mokslų
magistras (Master
of Social Sciences)
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
2
Viešojo

metų pasirinktos
magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c)
baigę atitinkamas
papildomąsias studijas.
Asmenys, turintys: a)
technologijos mokslų srities
bakalauro laipsnį, b) kitos
srities bakalauro laipsnį ir
ne trumpesnį kaip dviejų
metų pasirinktos
magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c)
baigę atitinkamas
papildomąsias studijas.
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, c)
baigę atitinkamas
papildomąsias studijas.
Asmenys, turintys
radiologijos bakalauro
laipsnį.

Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį.
Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys

Jei nebus pakeistas studijų programos pavadinimas, bus priimama į studijų programą Jūrų uostų valdymas.

(Regional
Governance)

6211LX087

Sveikatos priežiūros
vadyba10
(Health Care
Management)

6281LX005

Tarptautinių
turizmo renginių
vadyba13
(International
Tourism Events
Management)
Verslo vadyba10
(Business
Management)

6211LX083

6211NX050

6211NX056

2

1,5

2

administravimo
magistras (Master
of Public
Administration)
Verslo vadybos
magistras
(Master of Business
Administration)

Verslo vadybos
magistras
(Master of Business
Administration)

Verslo vadybos
magistras (Master
of Business
Administration)

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Anglų ir kita
2
Humanitarinių
užsienio
mokslų magistras
(vokiečių / prancūzų
(Master of
) kalba ir verslo
Humanities
komunikacija14
Sciences)
(English and
Another Foreign
Language
(German / French)
and Business
Communication)
Profesinė etika ir
1,5
Humanitarinių
etikos auditas
mokslų magistras
(Profesional Ethics
(Master of
and Audit of Ethics)
Humanities
Sciences)

universitetinį bakalauro
laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys
socialinių, biomedicinos
mokslų srities bakalauro
laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį.

Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį ir pasiekę anglų
kalbos B2 lygį pagal
Bendruosius Europos
metmenis.

Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.

2. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų, vykdomų rusų kalba, sąrašas.
Valstybinis
kodas
6211NX056

Studijų forma
Suteikiama
ir trukmė
Studijų programa
kvalifikacija
NL
I
HUMANITARINIAI MOKSLAI
Profesinė etika ir
1,5
Humanitarinių
etikos auditas
mokslų magistras
(Профессиональна
(Магистр
я этика и
гуманитарных
этический аудит)
наук)

Reikalavimai stojantiesiems

Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.

3. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų, vykdomų vokiečių kalba, sąrašas.

Jungtinė studijų programa su Vidžemės taikomųjų mokslų universitetu (Latvija). Galimybė gauti dvigubą diplomą su
Ca‘Foscari universitetu (Italija).
14
Vokiečių, prancūzų kalbų grupės formuojamos įstojus.
13

Valstybinis
kodas
6211JX084

Studijų programa

Europos studijos
(Europäische
Studien)

Studijų forma
Suteikiama
ir trukmė
kvalifikacija
NL
I
SOCIALINIAI MOKSLAI
1,5
Socialinių mokslų
magistras
(Master of Social
Sciences)

Reikalavimai
stojantiesiems
Asmenys, turintys
universitetinį bakalauro
laipsnį.

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
tvarka15 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.
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. Dėl išsilavinimo dokumentų akademinio pripažinimo stojantieji turi
kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC).
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 skyriuje).
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 skyriuje).

Datos ir terminai
nuo vasario 1 d. iki
birželio 30 d.
iki liepos 15 d
iki liepos 15 d.
iki liepos 30 d.
iki rugpjūčio 31 d.
iki rugsėjo 15 d.
nuo rugsėjo 1 d. iki
lapkričio 30 d.
iki gruodžio 15 d.
iki gruodžio 15 d.
iki gruodžio 30 d.
iki sausio 31 d.
iki vasario 15 d.

4 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).
15

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 universitetinį išsilavinimą
liudijančius dokumentus;
12.4. pažymas, įrodančias kalbos, kuria vykdoma studijų programa ir kurioje ketina studijuoti stojantysis,
mokėjimo lygį;
12.5. motyvacinį laišką;
12.6. SKVC išvadas apie išsilavinimo dokumentų pripažinimą;
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. Norintys gauti vietą bendrabutyje pateikia prašymą.
14. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus stojimo dokumentų
administravimo įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją ir 11 punkte
nurodytus dokumentus.
15. Stojimo dokumentų administravimo mokestis:
15.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams – 55 Eur;
15.2. Rytų partnerysčių šalių (Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei Azerbaidžano)
piliečiams – 55 Eur;
15.3. turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiams ir asmenims be pilietybės
– 55 Eur;
15.4. kitų šalių stojantiesiems – 200 Eur.
16. 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.
17. Sumokėtas stojimo dokumentų administravimo mokestis negrąžinamas.
18. Pakviestųjų studijuoti dokumentų originalai priimami ir studijų sutartys pasirašomos Universiteto Studijų
skyriuje.
19. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties, pakviestasis studijuoti į priimtųjų sąrašus
neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.
20. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta
Priėmimo komisija.
______________________________

