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Senatas, vadovaudamasis 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) n u t a r i a patvirtinti
Valstybės tikslinio finansavimo studijų vietoms Klaipėdos universitete gauti tvarkos aprašą.
PRIDEDAMA.
1. Valstybės tikslinio finansavimo studijų vietoms Klaipėdos universitete gauti tvarkos
aprašas, 2 lapai.
2. Valstybės tikslinio finansavimo studijų vietoms Klaipėdos universitete gauti tvarkos
aprašo 1 priedas, 3 lapai.
3. Valstybės tikslinio finansavimo studijų vietoms Klaipėdos universitete gauti tvarkos
aprašo 2 priedas, 3 lapai.

Senato pirmininkas

prof. dr. Kęstutis Dučinskas

PATVIRTINTA
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Nutarimu Nr. 11-8
VALSTYBĖS TIKSLINIO FINANSAVIMO STUDIJŲ VIETOMS KLAIPĖDOS
UNIVERSITETE GAUTI TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės tikslinio finansavimo studijų vietoms Klaipėdos universitete (toliau – Universitetas)
gauti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja paraiškų valstybės tiksliniu būdu
finansuojamoms (toliau – tikslinis finansavimas) studijų vietoms Universitete gauti paraiškų rengimo,
jų svarstymo, tvirtinimo ir siuntimo švietimo ir mokslo ministerijai 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), Universiteto statutu
ir studijų nuostatais.
3. Universitetui tikslinis finansavimas gali būti skiriamas:
3.1. asmenų, priimamų studijuoti pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, studijų
kainai apmokėti;
3.2. studentų, studijuojančių 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.
4. Universiteto fakultetai ir studijų institutai (toliau – fakultetai) konkursui tiksliniam finansavimui
gauti iki einamųjų metų sausio 20 dienos popierine ir elektronine formomis Studijų direkcijai
pateikia:
4.1. paraišką, parengtą pagal 1 ir / arba 2 priedą, pagrindžiančią specialistų ilgalaikį poreikį tam
tikrame valstybės ūkio sektoriuje ir argumentus, kad tikslinio finansavimo skyrimas išskirtinai
svarbus to sektoriaus plėtrai valstybės ar regiono mastu (toliau – paraiška);
4.2. Universiteto ir darbdavio (ūkininkų atveju – ir su Lietuvos ūkininkų sąjunga) ir / ar
kompetentingos ministerijos pasirašytą ketinimų bendradarbiauti įgyvendinant studijas protokolą,
numatantį darbdavio ir / ar kompetentingos ministerijos ir Universiteto įsipareigojimus (netaikoma
menų studijų sričiai):
4.2.1. jei darbdavys yra privataus sektoriaus atstovas, protokole turi būti numatytas ketinimas
įdarbinti baigusį studijas asmenį ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui pagal įgytą aukštojo mokslo
kvalifikaciją, nurodytas teisingas atlyginimas ir darbdavio įsipareigojimas prisidėti prie studijų
finansavimo per visą studijų laikotarpį sumokant ne mažiau kaip 20 procentų Universiteto nustatytos
studijų kainos;
4.2.2. jei darbdavys yra viešojo sektoriaus atstovas, protokole turi būti numatytas ketinimas įdarbinti
baigusį studijas asmenį ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui pagal įgytą aukštojo mokslo
kvalifikaciją;
4.2.3. Universiteto ir kompetentingos ministerijos ketinimų bendradarbiauti protokole turi būti
numatyta, kad kompetentinga ministerija per visą studijų laikotarpį apmoka ne mažiau kaip 50
procentų asmens, nurodyto šio Aprašo 3 punkte, Universiteto nustatytos studijų kainos.
4.3. atitinkamą aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijusius asmenis įdarbinančių darbdavių organizacijos
pasirašytą rekomendaciją skirti tikslinį finansavimą darbdavio nurodomai studijų programai, jei
darbdavys yra privataus sektoriaus atstovas.
4.4. Paraiškoje gali būti numatoma, kad dalis studijų bus vykdoma užsienio aukštojoje mokykloje.

II. PARAIŠKŲ TIKSLINIAM FINANSAVIMUI ATRANKA
5. Paraiškas, darbdavių ir / ar atsakingų ministerijų pasirašytus ketinimų bendradarbiauti
įgyvendinant studijas protokolus svarsto ir atrenka rektoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau –
komisija). Jai pirmininkauja studijų prorektorius.
6. Komisija paraiškas atrenka vadovaudamasi šiais kriterijais:
6.1. Universiteto biomedicinos, fizinių, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų studijų
sričių studijų programų paraiškos tiksliniu būdu valstybės finansuojamoms studijų vietoms gauti
atrenkamos vadovaujantis šiais kriterijais:
6.1.1. pagrindimas ir argumentai, kad tikslinio finansavimo skyrimas studijų programai išskirtinai
svarbus Vakarų Lietuvos regiono plėtrai;
6.1.2. poreikis išsaugoti studijų programas, rengiančias valstybei ir Vakarų Lietuvos regionui
reikalingus specialistus;
6.1.3. Universiteto fakulteto siūlomos priemonės pritraukti geriausius studentus į tiksliniu būdu
finansuojamas studijų vietas ir studentų atrankos principai;
6.1.4. numatomas absolventų įdarbinimo laikotarpis ir kiti darbdavio ir / ar kompetentingos
ministerijos įsipareigojimus;
6.1.5. studijų programų akreditavimo terminai.
6.2. Universiteto menų srities studijų programų paraiškos tiksliniu būdu valstybės finansuojamoms
studijų vietoms gauti atrenkamos vadovaujantis šiais kriterijais:
6.2.1. poreikis išsaugoti retas ir nepopuliarias, bet valstybei reikalingas studijų programas
(specializacijas);
6.2.2. studijų programų akreditavimo terminai;
6.2.3. pripažinto menininko deklaruotas ketinimas ir sutikimas asmeniškai atrinkti geriausius
studentus į studijų programą pagal jam reikšmingiausius kriterijus;
6.2.4. Universiteto specifika, rengiant tam tikros studijų krypties menininkus;
6.2.5. meno kūrėjų ir atlikėjų poreikis valstybei ir Lietuvos Vakarų regionui.
7. Komisija iki einamųjų metų vasario 1 dienos išnagrinėja ir pateikia rektoriui siūlymus dėl tikslinio
finansavimo skyrimo studijų programoms skaičių pagal studijų programas ir kursus. Rektorius ne
vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 10 dienos tvirtina paraiškas tiksliniu būdu finansuojamoms
studijų vietoms gauti pagal studijų programas. Tikslinis finansavimas skiriamas paraiškoms,
labiausiai atitinkančioms Aprašo 6.1 ar 6.2 punktuose nurodytus kriterijus.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Paraiškas tiksliniu būdu finansuojamoms studijų vietoms gauti, patvirtintas rektoriaus, darbdavių
ir / ar atsakingų ministerijų pasirašytus ketinimų bendradarbiauti įgyvendinant studijas Universitete
protokolus ir pripažintų menininkų deklaruotus ketinimus ir sutikimus asmeniškai atrinkti geriausius
studentus į studijų programas pagal jiems reikšmingiausius kriterijus studijų direkcijos priėmimo
skyrius per 3 darbo dienas išsiunčia registruotu laišku švietimo ir mokslo ministerijai.
9. 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.
10. Aprašo nuostatos keičiamos pasikeitus Lietuvos Respublikos teisiniams ir norminiams
dokumentams, kurie nustato tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų finansavimo,
skyrimo ir kitas tvarkas.

