KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
SENATAS
NUTARIMAS
DĖL STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2014 METAIS
TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ SENATO 2014 M. SAUSIO 10 D. NUTARIMU NR. 11-23
PAKEITIMO
2014 m. balandžio 11 d. Nr. 11-53
Klaipėda

Senatas, atsižvelgdamas į Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto tarybos 2014 m. sausio
14 d. nutarimą Nr. 45G-4, 2014 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 45G-06, Pedagogikos fakulteto tarybos
2014 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 45P-7 (696), Socialinių mokslų fakulteto tarybos 2014 m.
balandžio 2 d. nutarimą Nr. 465 S13-12, Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 2014 m. kovo 25 d.
nutarimą Nr. 45-SV-14, Tęstinių studijų instituto tarybos 2014 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 45T-12,
Senato 2014 m. vasario 21 d. nutarimą Nr. 11-28, n u t a r i a:
Įrašyti specializacijas šioms pirmosios pakopos studijų programoms (1 punktas):
1.
1.1. Biologija (valstybinis kodas 612C10002), specializacijos – hidrobiologija,
mikrobiologija, taikomoji botanika;
1.2. Informatika (valstybinis kodas 612I10005), specializacijos – programų sistemų
kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas.
2.
Išbraukti pirmosios pakopos studijų programos Socialinis darbas bendruomenėje
(valstybinis kodas 612L50002) specializaciją socialinis darbas sveikatos priežiūroje (1 punktas).
3.
Papildyti antrosios pakopos studijų programų sąrašą studijų programa Anglų ir kita
užsienio kalba (vokiečių k. / prancūzų k.) ir verslo komunikacija (14 punktas) ir išdėstyti tokia
tvarka:
Studijų forma ir
trukmė
Valstybinis
Studijų
Suteikiama
Kokio pasirengimo asmenys
kodas
programa
kvalifikacija
priimami
NL
NL
I
(S)
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Anglų ir kita
2
Lingvistikos
Priimami asmenys, turintys
užsienio kalba
magistras
anglų / vokiečių / prancūzų
(vokiečių k. /
filologijos arba lingvistikos
prancūzų k.) ir
bakalauro laipsnį arba kitos
verslo
srities bakalauro laipsnį ir
komunikacibaigę gretutines anglų
, xx
ja*
filologijos krypties studijas.
* Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2014 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų,
mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
xx
2014 m. priėmimas vyks į Anglų ir kita užsienio kalba (vokiečių k.) ir verslo komunikacija.

4.
punktas).

Pakeisti visų papildomųjų studijų trukmę, vietoje „1 m.“ įrašant „iki 1 m.“ (49

5.
Išbraukti iš papildomųjų studijų programų sąrašo studijų programą Verslo vadyba ir
rinkodara (49 punktas).
6.
Papildyti papildomųjų studijų programų sąrašą Biologijos, Informatikos, Inovacijų
vadybos ir technologijų, Regionų valdysenos, Rinkodaros ir Verslo vadybos studijų programomis
(49 punktas) ir išdėstyti tokia tvarka:
Studijų
programa

Biologija

Informatika

Inovacijų
vadyba ir
technologijos
Regionų
valdysena
Rinkodara
Verslo vadyba

Studijų forma ir
trukmė
NL

NL
(S)

I

Baigus
studijas
išduodama

Kokio pasirengimo asmenys priimami

GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS
iki 1
Akademinė Priimami asmenys, baigę biomedicinos
pažyma
mokslų srities aukštojo mokslo kolegines
studijas.
iki 1
Akademinė Priimami asmenys, baigę informatikos ar
pažyma
informatikos inžinerijos krypties aukštojo
mokslo kolegines studijas.
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
iki 1
Akademinė Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo
pažyma
kolegines studijas.
iki 1
iki 1
iki 1

Akademinė
pažyma
Akademinė
pažyma
Akademinė
pažyma

Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo
kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo
kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo
kolegines studijas.

7.
Pakeisti papildomųjų studijų programų, vykdomų Tęstinių studijų institute, studijų
formą iš ištęstinės į nuolatinę sesijinę (49 punktas).
8.
Pakeisti sutrumpintos Slaugos studijų programos trukmę iš 2,5 m. į 2 m., studijų
programos vykdymą perkeliant iš Sveikatos mokslų fakulteto į Tęstinių studijų institutą (50
punktas).

9.
Papildyti stojimo sąlygas į sutrumpintas Psichologijos ir Socialinio darbo
bendruomenėje studijų programas (50 punktas) ir išdėstyti tokia tvarka:
Studijų forma
ir trukmė
Valstybinis
Studijų
Suteikiama
Kokio pasirengimo asmenys
kodas
programa
kvalifikacija
priimami
NL
NL
I
(S)
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
612S10003 Psichologija22
3 Psichologijos Priimami asmenys, turintys
bakalauras
universitetinį arba jam
prilygstantį aukštąjį išsilavinimą
arba baigę aukštojo mokslo
socialinių ar humanitarinių
mokslų srities aukštojo mokslo
kolegines studijas.
TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
612L50002 Socialinis
2
Socialinio
Priimami asmenys, turintys
darbas
darbo
aukštesnįjį, aukštąjį koleginį ar
bendruomenėbakalauras
universitetinį išsilavinimą.
je22
22
Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.
10. Papildyti anglų kalba vykdomų studijų programų sąrašą pirmosios studijų pakopos
studijų programa Vadyba (77 punktas) ir antrosios studijų pakopos studijų programa Sveikatos
priežiūros vadyba (78 punktas) ir išdėstyti tokia tvarka:
Studijų forma ir
trukmė
Valstybinis
Studijų programa
Suteikiama kvalifikacija
kodas
NL NL (S)
I
621N27001

612N20007

SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Health Care
2
2
Master of Management
Management
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Management
4
Bachelor of Management

Senato pirmininkas

prof. dr. Kęstutis Dučinskas

