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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skyrimo Klaipėdos universitete (toliau –
Universitetas) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšų,
konkurso būdu skirtų Universiteto studentams, priimamų studijuoti į Klaipėdos universiteto pirmosios
pakopos studijų programas, studijų kainai padengti tvarką.
2. Aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr.
54-2140; 2012, Nr. 53-2639) 73 straipsnio 1 dalimi, Valstybės tikslinio finansavimo studijų
programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-90 (TAR, 2014, Nr. 1698) ir Klaipėdos universiteto
studijų nuostatais.
3. Universitete tikslinis finansavimas skiriamas asmenų, priimamų studijuoti pagal pirmosios pakopos
studijų programas arba studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainai
apmokėti.
4. Universiteto biomedicinos, fizinių, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių
programose tiksliniu būdu valstybės finansuojamos studijų vietos stojantiesiems skiriamos
vadovaujantis šiais kriterijais:
4.1. pagrindimą ir argumentus, kad tikslinio finansavimo skyrimas programai išskirtinai svarbus
Vakarų Lietuvos regiono plėtrai;
4.2. poreikį vykdyti valstybei reikalingus specialistus rengiančias studijų programas;
4.3. Universiteto fakulteto siūlomas priemones pritraukti geriausius studentus į tiksliniu būdu
finansuojamas studijų vietas ir studentų atrankos principus;
4.4. galimybę patenkinti specialistų poreikį Vakarų Lietuvos regione ir šalyje;
4.5. numatomą absolventų įdarbinimo laikotarpį ir kitus darbdavio ir / ar kompetentingos ministerijos
įsipareigojimus;
4.6. studijų programų akreditavimo terminus.
5. Universiteto menų srities studijų programose tiksliniu būdu valstybės finansuojamos studijų vietos
stojantiesiems skiriamos vadovaujantis šiais kriterijais:
5.1. poreikį išsaugoti retas ir nepopuliarias, bet valstybei reikalingas studijų programas
(specializacijas);
5.2. studijų programų akreditavimo terminus;
5.3. pripažinto menininko deklaruotą ketinimą ir sutikimą asmeniškai atrinkti geriausius studentus į
studijų programą pagal jam reikšmingiausius kriterijus;
5.4. Universiteto specifiką, rengiant tam tikros studijų krypties menininkus;
5.5. meno kūrėjų ir atlikėjų poreikį valstybės ir Vakarų Lietuvos mastu.
II. ASMENŲ, PRIIMAMŲ STUDIJUOTI Į PIRMĄJĮ KURSĄ TIKSLINIO FINANSAVIMO
BŪDU, ATRANKA
6. Universiteto Studentų priėmimo skyrius, vadovaudamasis Aprašu, atrenka kandidatus į šias vietas iš
stojančiųjų, turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, dalyvaujančių
bendrajame studentų priėmime, kurį vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) ir kurie užpildė tikslinio

finansavimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje arba kitaip informavo apie pageidavimą
studijuoti Universiteto atitinkamas studijų programas.
7. Atranka į tikslines studijų vietas vykdoma atitinkamai studijų programai tokia tvarka:
7.1. Atitinkamoje studijų programoje tiksliniu būdu finansuojamų studijų vietų užėmimui Studentų
priėmimo skyrius sudaro geriausiųjų stojančiųjų eilę pagal konkursinius balus biomedicinos, fizinių,
technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių programose, o menų srityje – pagal
parodytus geriausius stojamojo egzamino rezultatus.
7.2. Geriausiųjų stojančiųjų eilė atitinkamoje studijų programoje sudaroma iš stojančiųjų, kurie nurodė
pageidavimą studijuoti valstybės tiksliniu būdu finansuojamose studijų vietose.
7.3. Stojantiesiems surinkus vienodus stojamuosius balus, pirmenybė teikiama stojančiajam, kuris
nurodė Klaipėdos universiteto studijų programos pasirinkimą aukštesniu prioritetu.
8. Stojantieji, pretenduojantys užimti tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas Universiteto
biomedicinos, fizinių, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių programose, ir
pageidaujant įstaigoms, organizacijoms ar įmonėms, liepos 10–20 d. pagal Studentų priėmimo skyriaus
sudarytą ir su įstaigomis suderintą tvarkaraštį dalyvauja pokalbiuose su būsimaisiais darbdaviais ir
fakultetų, kuriems skirtos tiksliniu būdu finansuojamos studijų vietos, atstovais.
9. Stojantieji į Universiteto biomedicinos, fizinių, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų
studijų sričių studijų programų tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas priimami po bendrojo
priėmimo pagrindinio etapo rezultatų paskelbimo.
10. Stojančiųjų į Universiteto menų studijų programų tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas
atranka vykdoma stojamųjų egzaminų į atitinkamą studijų programą metu.
11. Praėjus ne daugiau kaip 2 dienoms po bendrojo priėmimo pagrindinio etapo pabaigos, Universitetas
praneša LAMA BPO ir Švietimo ir mokslo ministerijai asmenų, priimtų į valstybės finansuojamas
studijų vietas ir pasirašiusių studijų sutartis, bei asmenų, atrinktų į tiksliniu būdu finansuojamas studijų
vietas, skaičius.
12. Švietimo ir mokslo ministras, gavęs 11 punkte nurodytą informaciją, tvirtina galutinius pirmojo
kurso tiksliniu būdu finansuojamų studijų vietų skaičius pagal studijų programas.
13. Universitetas per 3 darbo dienas nuo Aprašo 12 punkte nurodytų skaičių patvirtinimo dienos
pasirašo su atrinktaisiais į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas studijų sutartis. Atrinktasis į
biomedicinos, fizinių, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių studijų
programas tuo pačiu metu pasirašo studijų tikslinio finansavimo sutartį su Universitetu ir darbdaviu
ir / ar kompetentinga ministerija.
14. Likus nepanaudotų švietimo ir mokslo ministro patvirtintų preliminarių valstybės tiksliniu būdu
finansuojamų studijų vietų, joms skirtos lėšos paskirstomos per papildomą priėmimą.
III. ANTRAJAME IR AUKŠTESNIUOSE KURSUOSE VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE
STUDIJŲ VIETOSE STUDIJUOJANČIŲ STUDENTŲ ATRANKA
15. Universiteto fakultetai, jeigu jiems buvo skirtos valstybės tiksliniu būdu finansuojamos studijų
vietos studentams, studijuojantiems antrame ir aukštesniuose kursuose valstybės nefinansuojamose
studijų vietose pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas (netaikoma menų studijų
sričiai), studijų kainai arba jos daliai apmokėti ir sumokėtos studijų kainos, bet ne didesnės nei norminė
studijų kaina, daliai kompensuoti, vadovaudamiesi šio Aprašo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į
skirtas studijų vietas iš studijuojančiųjų valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir neturinčių
akademinių skolų.
16. Atranka į tikslines studijų vietas vykdoma atitinkamai studijų programai tokia tvarka:
16.1. Atitinkamoje studijų programoje, tame pačiame kurse į tiksliniu būdu finansuojamas studijų
vietas priimami valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai, turintys teisę studijuoti valstybės
finansuojamose studijų vietose, kurių visų studijų semestrų yra geriausi svertiniai vidurkiai,
apskaičiuoti Universiteto studijų nuostatų 206 punkto nurodyta tvarka.

16.2. Jeigu į tiksliniu būdu finansuojamą studijų vietą pretenduoja asmenys, turintys vienodus
svertinius studijų rezultatų vidurkius, pirmenybė išdėstytu eiliškumu teikiama asmenims kurie:
16.2.1. egzaminus (įskaitas) laikė tik po vieną kartą;
16.2.2. turi teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (Žin., 2006, Nr. 1304889);
16.2.3. dalyvauja mokslinėje, meninėje, sportinėje ir studentų savivaldos veikloje.
17. Studentų studijų rezultatų vidurkių apskaičiavimo ir palyginimo tvarkos procedūros:
17.1. Studijų rezultatų svertinius vidurkius apskaičiuoja ir palygina fakultetų (institutų) dekanatai.
17.2. Už studentų studijų rezultatų svertinių vidurkių apskaičiavimo ir palyginimo duomenų teisingumą
bei jų pateikimą laiku atsako fakulteto dekanas (instituto direktorius).
17.3. Atitinkamos studijų programos ir formos kurso (akademinės grupės) valstybės nefinansuojamų
studijų vietų studentų sąrašai kartu su jų studijų rezultatų svertiniais vidurkiais tvirtinami dekano
(instituto direktoriaus) įsakymu.
17.4. Valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų studijų rezultatų svertinių vidurkių
apskaičiavimo ir palyginimo procedūros atliekamos iki einamųjų metų rugpjūčio 28 d.
17.5. Informacija apie valstybės tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas skelbiama viešai
atitinkamuose fakultetuose (institutuose).
17.6. Studentų studijų rezultatų svertinių vidurkių apskaičiavimo ir palyginimo sąrašai saugomi
fakultetų (institutų) dekanatuose iki studentų studijų pabaigos.
18. Fakultetų dekanai rašytinę informaciją apie atrinktus kandidatus į skirtas valstybės tiksliniu būdu
finansuojamos studijų vietas teikia Studijų prorektoriui iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
19. Universitetas iki einamųjų metų rugsėjo 8 dienos apie atrinktus studentus informuoja Švietimo ir
mokslo ministeriją nurodydamas atrinktų asmenų skaičių pagal studijų programas, kursą, Universiteto
nustatytą metinę studijų kainą ir likusį studijų laikotarpį.
20. Universitetas, neviršydamas švietimo ir mokslo ministro patvirtinto galutinio atitinkamai studijų
programai patvirtinto studentų skaičiaus, per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo dienos pakeičia
atrinktų studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų sutartis.
Pakeitimas įforminamas atskiru dokumentu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Tuo pačiu metu
atrinktasis pasirašo studijų tikslinio finansavimo sutartį.
21. Studentams, pasirašiusiems studijų tikslinio finansavimo sutartį, Švietimo ir mokslo ministerija
kompensuoja 50 procentų jų studijų sutartyje nustatytos ir Universitetui sumokėtos studijų kainos, bet
ne didesnės nei norminė studijų kaina.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Valstybės biudžeto lėšos, tiksliniu būdu finansuojamų studentų sumokėtos studijų kainos daliai
kompensuoti, skiriamos Universitetui. Universitetas šias lėšas perveda į tiksliniu būdu finansuojamų
studentų, kuriems kompensuojama studijų kainos dalis, sąskaitas.
23. Informaciją apie tiksliniu būdu finansuojamų studentų skaičių Universiteto studijų direkcija teikia
Švietimo informacinių technologijų centrui Informacijos, kurios reikia Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų sumai studijoms apskaičiuoti, teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-1707, nustatyta tvarka.
24. Tiksliniu būdu finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui privalu vykdyti studijų
tikslinio finansavimo sutarties ir / arba studijų sutarties sąlygas.
25. Stojantysis, priimtas studijuoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamą studijų vietą Universitete ir
pasirašęs atitinkamą studijų sutartį, negali keisti studijų programos per visą studijų laikotarpį
studijuodamas tiksliniu būdu valstybės finansuojamoje studijų vietoje. Ši nuostata įrašoma ir į studijų
sutartį.

26. Studentas, neįvykdęs studijų tikslinio finansavimo sutarties sąlygų, turi grąžinti į valstybės biudžetą
jo studijoms skirtas valstybės biudžeto lėšas. Asmens studijoms skirto tikslinio finansavimo valstybės
biudžeto lėšų grąžinimą administruoja Valstybinis studijų fondas fondo direktoriaus nustatyta tvarka.
27. Studentas, studijuojantis tiksliniu būdu finansuojamoje studijų vietoje, po kiekvienų studijų metų
netenka tikslinio finansavimo studijoms, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra
daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu Universiteto atitinkamos studijų programos ir
formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis. Tikslinio
finansavimo netekęs asmuo už studijas turi mokėti Universiteto nustatytą studijų kainą, o jo tikslinio
finansavimo būdu finansuojamą studijų vietą Universiteto nustatyta tvarka gali užimti geriausiai
valstybės nefinansuojamoje vietoje besimokantis asmuo.
28. Studentų studijų rezultatų palyginimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos universiteto pirmosios
studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentų studijų rezultatų vidurkių apskaičiavimo ir palyginimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Universiteto senato 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 11-12.
29. Universiteto studijų direkcija iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos pateikia Valstybiniam studijų
fondui informaciją apie asmenis, turinčius grąžinti į valstybės biudžetą jų studijų tiksliniam
finansavimui skirtas valstybės biudžeto lėšas. Nuo lėšų grąžinimo studentas atleidžiamas:
29.1. – jeigu buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai
rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių
atostogų terminui raštu pranešė Universitetui apie studijų nutraukimą;
29.2. – jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu ir pateikia pažymą apie savo neįgalumą;
29.3. – mirties atveju.
30. Universiteto fakultetas, kuriam skirtos tikslinio finansavimo studijų vietos, ne vėliau kaip iki
einamųjų metų spalio 1 dienos pateikia Studijų prorektoriui ataskaitą apie įsipareigojimų vykdymą
pasibaigus kiekvienos studijų tikslinio finansavimo sutarties galiojimo laikotarpiui ir dar 3 metus iš
eilės – duomenis apie absolventų įdarbinimą.
31. Universitetas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos pateikia Švietimo ir mokslo
ministerijai ataskaitą apie įsipareigojimų vykdymą pasibaigus kiekvienos studijų tikslinio finansavimo
sutarties galiojimo laikotarpiui ir dar 3 metus iš eilės – duomenis apie absolventų įdarbinimą.
32. Jei darbdavys dėl susiklosčiusių aplinkybių nebegali vykdyti studijų tikslinio finansavimo sutartyje
numatytų įsipareigojimų, jo įsipareigojimus gali perimti kitas darbdavys. Jei darbdavys yra privataus
sektoriaus atstovas, savo įsipareigojimų perdavimą kitam darbdaviui jis turi suderinti su darbdavių
organizacija ar ūkininkų asociacija, kuri yra pasirašiusi rekomendaciją skirti tikslinį finansavimą.
Neįvykdęs įsipareigojimų darbdavys ir darbdavių organizacija ar ūkininkų asociacija, kuri yra
pasirašiusi rekomendaciją skirti tikslinį finansavimą, 4 metus iš eilės negali dalyvauti konkurse ar
rekomenduoti dėl dalyvavimo konkurse studijų programos tiksliniam finansavimui.
33. Darbdavio įsipareigojimų neperėmimo atveju studijų tikslinio finansavimo sutartis netenka galios,
bet tai nekeičia studijų sutartyje numatytų studento ir Universiteto teisių ir pareigų, ir Universitetas
studentui sudaro sąlygas baigti studijas studijų sutartyje numatytomis sąlygomis.
34. Aprašo nuostatos keičiamos pasikeitus Lietuvos Respublikos teisiniams ir norminiams
dokumentams, kurie nustato tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų finansavimo, skyrimo,
užėmimo ir kitas tvarkas.

