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I. BENDROJI DALIS
1. Klaipėdos universiteto nuolatinių sesijinių studijų vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato nuolatinių studijų, vykdomų pagal sesijinį tvarkaraštį (toliau – Nuolatinės sesijinės
studijos), organizavimo ir vykdymo tvarką Klaipėdos universitete (toliau – Universitetas).
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr.
54-2140), Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501 „Dėl laipsnį
suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 44-2139), 2011 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-528 „Dėl gretutinės
krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose
nevykdomos akredituotos studijų programos, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 422016 ) ir Klaipėdos universiteto studijų nuostatais.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Nuolatinės sesijinės studijos – nuolatine studijų forma vykdomos studijos, kai akademiniai
užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis.
3.2. Lygiagrečios studijos - sesijos metu vyksta visų studijų programoje numatytų dalykų
užsiėmimai.
3.3. Nuoseklios (modulinės) studijos - vienu metu dėstomas tik vienas studijų dalykas.
4. Universitetas vykdo studijas nuolatine ir ištęstine studijų formomis. Nuolatinės studijos gali būti
vykdomos pagal dieninį arba sesijinį tvarkaraštį. Studijų programų, vykdomų pagal sesijinį
tvarkaraštį, sąrašą tvirtina Senatas kartu su priėmimo į universitetą taisyklėmis.
II. NUOLATINIŲ SESIJINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
5. Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos sesijomis, pagal akredituotas ir Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas nuolatinės studijų formos studijų programas.
Kiekvieną semestrą vyksta po 2 sesijas, kurių bendra trukmė – ne daugiau kaip 30 akademinių
dienų. Akademinė diena trunka nuo 8.20 val. iki 20.10 val. darbo dienomis, šeštadieniais nuo 8.20
val. iki 15.10 val.
6. Rekomenduojama rudens semestre sesijas vykdyti rugsėjo ir lapkričio mėnesiais, pavasario
semestre – vasario ir balandžio mėnesiais. Konkrečias sesijų datas kiekvienais studijų metais
tvirtina Rektorius. Studijų dalykai sesijos metu gali būti skaitomi lygiagrečiai arba nuosekliai
(moduliais).
7. Egzaminų vykdymui sudaromas atskiras egzaminų ir jų perlaikymo tvarkaraštis. Dalyko
egzaminas gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių po sesijos, kurioje šis dalykas
buvo dėstomas. Rekomenduojama egzaminus vykdyti šeštadieniais arba kartu su studentais,
studijuojančiais pagal dieninį tvarkaraštį. Egzaminų sesijų pabaigos (galutinių atsiskaitymų)
terminai visoms studijų formoms yra tie patys.

8. Nuolatinėse sesijinėse studijose dėstoma pagal atestuotus ir į Universiteto akademinę
informacijos sistemą įvestus nuolatinės studijų formos sandus. Tiesioginiam kontaktiniam darbui
skiriamų valandų skaičius siejamas ne su studijų kreditų skaičiumi, o su sande numatytu savaitinių
auditorinių valandų skaičiumi: jeigu sande numatyta 1 savaitinė valanda, nuolatinėse sesijinėse
studijose per semestrą skiriama 10 auditorinių valandų magistratūroje ir 8 valandos bakalauro
studijose (atitinkamai, jei sande numatytos 2 savaitinės valandos – 20 val. magistrantūroje ir 16 val.
bakalauro studijose, ir t.t.). Šis valandų skaičius įrašomas į užsiėmimų tvarkaraštį ir dėstytojų krūvį.
Likusios valandos skiriamos studentų konsultacijoms, tame tarpe ir nuotolinėms, pasitelkiant
virtualią mokymo(si) aplinką.
9. Nuo 2015/2016 studijų metų Universiteto akademinės informacijos sistemoje nuolatinių sesijinių
studijų sandai bus įforminti kaip atskira „sandų vedimo forma“ (analogiškai ištęstinėms studijoms).
10. Nuolatinių sesijinių studijų studentai gali studijuoti visus pasirinktus semestro sandus, dalį
sandų ar sando dalį pagal nuolatinių studijų dieninį tvarkaraštį.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Universiteto nuolatinių sesijinių studijų vykdymo tvarkos aprašą tvirtina ir keičia Senatas
nustatyta tvarka.
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