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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
2018–2019 S. M. STUDIJŲ MOKESČIŲ DYDŽIAI IR JŲ MOKĖJIMŲ TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Klaipėdos universiteto 2018–2019 s. m. studijų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimų tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja studijų kainų, studijų įmokų, studijų mokesčių dydžius ir jų
mokėjimo tvarką Klaipėdos universitete (toliau – Universitetas).
2. Aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (TAR, 201607-14, Nr. 20555), Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų
apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės
finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkus aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149, Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. V-1170, Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-34 „Dėl studentų,
priimamų 2018 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“ (TAR, 2018-0115, Nr. 583), Klaipėdos universiteto statutu (Žin., 2012, Nr. 6398) ir Klaipėdos universiteto studijų
nuostatais, patvirtintais Universiteto senato 2010 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 11-2.
3. Studijų išlaidas sudaro lėšos, būtinos studijoms vykdyti,:
3.1) dėstytojų, mokslo ir kitų su studijomis susijusių darbuotojų darbo užmokesčiui;
3.2) prekėms ir paslaugoms, susijusioms su studijomis, pirkti;
3.3) studentams skatinti;
3.4) ūkiui ir administravimui, susijusiems su studijomis.
4. Pirmosios ir antrosios pakopų, profesinių studijų studijų programos metinė studijų kaina
apskaičiuojama 60 kreditų ir negali būti mažesnė daugiau kaip 25 procentais už atitinkamos pakopos
atitinkamos studijų krypties, kuriai priskirta studijų programa, metinę norminę studijų kainą.
5. Pirmosios ir antrosios pakopų, profesinių studijų studijų programų semestro studijų kaina
skaičiuojama 30 kreditų ir sudaro pusę metinės studijų kainos, patvirtintos šiame Apraše.
6. Jeigu per semestrą studijuojamas kitoks nei 30 kreditų skaičius, semestro studijų kaina
apskaičiuojama vieno studijų kredito kainą dauginant iš per semestrą studijuojamų studijų kreditų
skaičiaus, gautą rezultatą apvalinant iki šimtųjų dalių pagal matematikos taisykles.
7. Vieno studijų kredito kaina apskaičiuojama nuolatinių studijų metinę kainą dalinant iš
šešiasdešimties studijų kreditų, išskyrus trečiosios pakopos studijas.
8. Nustatyta studijų kaina už visą tos pačios studijų programos nuolatinės ir ištęstinės studijų formų
vykdymo laikotarpį yra vienoda.
9. Studijų kainos mokėjimo pagrindas yra studijų sutartis tarp Universiteto ir studijuojančiojo.
10. Aprašu nustatytas studijų kainas moka valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai ir
klausytojai, sutinkantys mokėti už studijas. Kitus studijų mokesčius ir įmokas moka valstybės
finansuojamų studijų vietų, valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai ir klausytojai (toliau –
studentai) ar asmenys Aprašo nustatyta tvarka.
II. STUDIJŲ MOKESČIAI
11. Stojamąją studijų įmoką (15 Eur) moka stojantieji į Universiteto antrosios pakopos, sutrumpintas,
profesines, papildomąsias studijas ir aukštesnius kursus dokumentų padavimo metu. Stojamoji studijų
įmoka stojant į trečiosios pakopos studijas – 20 Eur.
12. Studijų registracijos mokestį (40 Eur) moka visi pakviestieji studijuoti Universitete sudarant
studijų sutartis, išskyrus pakviestuosius į papildomąsias studijas.

13. Užsienio valstybių piliečiai, stojantys į Universiteto pirmąją ar antrąją pakopas atskiru priėmimu,
moka tik stojimo dokumentų administravimo mokestį:
13.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai – 55 Eur;
13.2. Rytų partnerysčių valstybių (Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei
Azerbaidžano) piliečiai – 55 Eur;
13.3. turintieji leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiai ir asmenys be
pilietybės – 55 Eur;
13.4. kitų šalių stojantieji – 200 Eur.
Asmenims, nurodytiems 13.1–13.4 papunkčiuose, netaikomos šio Aprašo 11 ir 12 punktų nuostatos.
Užsienio valstybių piliečiams, Universitete studijavusiems ir pabaigusiems parengiamuosius kursus
arba pirmosios pakopos studijas ir stojantiems į Universiteto pirmosios arba antrosios pakopos
studijas, taikomos tik 11 ir 12 punktų nuostatos.
14. Užsienio valstybių piliečiai, stojantys į Universiteto trečiąją pakopą, moka tik stojimo dokumentų
administravimo mokestį:
14.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei Rytų
partnerysčių valstybių (Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei
Azerbaidžano) piliečiai – 60 Eur;
14.2. turintieji leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiai ir asmenys be
pilietybės – 60 Eur;
14.3. kitų šalių stojantieji – 200 Eur
Asmenims, nurodytiems 14.1–14.3 papunkčiuose, netaikomos šio Aprašo 11 ir 12 punktų nuostatos.
15. Universiteto studijų programų kainos pagal studijų pakopas pateiktos Aprašo 1–7 prieduose.
16. Sutrumpintų studijų vieno kredito kaina atitinka pirmosios pakopos atitinkamos studijų
programos vieno kredito kainą.
17. Papildomųjų studijų vieno kredito kaina yra keturiasdešimt procentų mažesnė už pirmosios
pakopos atitinkamos studijų programos vieno kredito kainą, skaičiavimo rezultatus apvalinant iki
sveiko skaičiaus pagal matematikos taisykles, bet ne mažesnė kaip 15 eurų.
18. Užsienio valstybių piliečiai, studijuojantys Universitete, moka studijų kainas pateiktas Aprašo 7
priede.
19. Užsienio valstybių piliečiams papildomųjų studijų kaina apskaičiuojama pirmosios pakopos
atitinkamos studijų krypties ir studijų programos vieno kredito kainą (1 priedas) dauginant iš
studijuojamų kreditų skaičiaus.
20. Stojančiųjų paieškos tarpininkavimo institucijai gali būti mokamas tarpininkavimo mokestis:
20.1. iki 10 procentų metinės studijų programos studijų kainos už kiekvieną rekomenduotą ir
sėkmingai priimtą studijoms į Universitetą užsienio valstybės pilietį;
20.2. iki 15 % metinės studijų programos kainos už kiekvieną rekomenduotą ir sėkmingai priimtą
studentą, jei Universitetas priėmė ne mažesnę nei 15 studentų akademinę grupę atitinkamoje
studijų programoje.
21. Studentai, priimti į aukštesnius semestrus, moka studijų kainą, nustatytą tam kursui, į kurį jie yra
priimti (8 priedas).
22. Studentai, perkelti iš valstybės finansuojamų į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, ir
studentai, grįžę į studijas iš akademinių atostogų, moka jų priėmimo į studijas metais nustatytą studijų
kainą (8 priedas).
23. Studentai, pasirinkę papildomus, studijų programoje nenumatytus, studijų dalykus arba kitų
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai už pasirinktus dalykus moka pagal atitinkamos studijų
programos, kurioje yra pasirinktas studijų dalykas, nustatytą vieno studijų kredito kainą. Papildomos
užsienio kalbos mokamų studijų vieno studijų kredito kaina apskaičiuojama filologijos pagal kalbą
studijų krypties nuolatinių studijų norminę studijų kainą dalinant iš 60 ir gautą rezultatą apvalinant
iki sveiko skaičiaus.

24. Studentai, likviduojantys akademines skolas, baigiamajame studijų kurse perlaikantys anksčiau
išlaikytus egzaminus (ne daugiau kaip du), moka 0,2 BMA1 už vieną studijų kreditą. Studentai,
likviduojantys akademinius skirtumus, kartojantys studijų dalykus, moka studijų dalyko studijų
kainą, kuri apskaičiuojama vieno studijų kredito kainą dauginant iš studijų dalyko apimties kreditų
skaičiaus.
25. Trečiosios pakopos studentai, likviduojantys akademines skolas, moka studijų dalyko studijų
kainą, kuri apskaičiuojama vieno studijų kredito kainą dauginant iš studijų dalyko apimties kreditų
skaičiaus.
26. Baigiamąjį darbą leidžiama ginti tik studentams, kurie neturi skolų Universitetui. Laiku
neparengus, neapgynus arba be pateisinamos priežasties negynus baigiamojo darbo, neišlaikius ar be
pateisinamos priežasties nelaikius kvalifikacinio egzamino nustatoma tokia papildoma baigiamojo
darbo gynimo (egzamino laikymo) kaina:
Eil.
Perlaikomi / nelaikyti studijų dalykai
Nr.
25.1 Bakalauro studijų kvalifikacinis egzaminas, laipsnio nesuteikiančių
studijų baigiamasis darbas ir/ar kvalifikacinis egzaminas
25.2 Bakalauro baigiamasis darbas
25.3 Vientisųjų studijų baigiamasis darbas ir/ar kvalifikacinis egzaminas
25.4 Magistro baigiamasis darbas

Kaina
4 BMA
6 BMA
8 BMA
10 BMA

27. Studentams, studijuojantiems antrąją studijų programą, semestro studijų kaina apskaičiuojama
atitinkamame semestre studijuojamų studijų kreditų skaičių dauginant iš antrosios studijų programos
vieno studijų kredito kainos.
28. Trečiosios pakopos studijų eksternu kaina apskaičiuojama įvertinant studijuojamų dalykų skaičių,
gynimo komiteto sudėtį ir kt. faktorius ir tvirtinama atskiru Rektoriaus įsakymu.
29. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos pateiktos Aprašo 9 priede.
III. STUDIJŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
30. Pirmosios ir antrosios pakopų studentai studijų kainas, nurodytas Aprašo 1–5, 7 prieduose, moka
per dvi pirmąsias kiekvieno semestro savaites. Studijų kaina gali būti mokama ir dalimis: 50 procentų
per dvi pirmąsias kiekvieno semestro savaites, likusi dalis rudens semestre – iki lapkričio 5 d.,
pavasario semestre – iki balandžio 5 d.
31. Trečiosios pakopos studentai studijų kainas, nurodytas Aprašo 6 priede, moka pirmąjį kiekvieno
semestro mėnesį.
32. Stojantieji į antrosios pakopos, profesines ir sutrumpintas studijas sutarties pasirašymo metu
liepos ir rugpjūčio mėnesiais moka tik šios tvarkos 11 ir 12 punktuose nustatytus mokesčius.
Stojantieji į papildomąsias studijas sutarties pasirašymo metu liepos ir rugpjūčio mėnesiais moka dalį
studijų kainos – 250 Eur, o likusi studijų kainos dalis mokama Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka.
Pirmo kurso valstybės nefinansuojamų vietų studentai ir klausytojai studijų kainas moka iki 2018 m.
rugsėjo 1 d.
33. Norintys ginti disertacijas eksternu per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos,
moka 50% mokesčio už studijas.
34. Dekanai ir institutų direktoriai (toliau – dekanai), vadovaudamiesi Universiteto tarybos 2018 m.
vasario 27 d. nutarimu Nr. 9N-104 „Dėl studentų rėmimo tvarkos“, kiekvieno semestro antrąją savaitę
teikia Rektoriui siūlymus dėl studentų rėmimo.
35. Dekano sprendimu studijų kainos mokėjimas gali būti atidėtas studentams, sudariusiems paskolos
sutartį (iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau kaip likus dviem savaitėms iki egzaminų sesijos pradžios).
36. Studentai, įsiskolinę Universitetui, šalinami iš Universiteto, o skolos išieškomos Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
BMA – bazinė mėnesinė alga nuo 2015 m. sausio 1 d. yra 35,5 Eur (rektoriaus 2014 m.
lapkričio 26 d. įsakymas Nr. P – 173 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio“)
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IV. APRAŠO GALIOJIMO IR KEITIMO TVARKA
37. Aprašas galioja visiems Universiteto studentams ir klausytojams.
38. Aprašas keičiamas, pasikeitus Lietuvos respublikos teisės aktams ir norminiams dokumentams,
reglamentuojantiems studijų mokesčius ir kainas.
______________________________________

