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UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2015 IR 2016
METAIS TAISYKLĖS
I. PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS
1. Pirmosios pakopos studijų programų, vykdomų anglų kalba, sąrašas1.
Valstybinis
kodas
612H62003

612E10003

612H53001

612H51001

612Q30003

612Q10003

612V56002

612W31002

Studijų forma ir
trukmė
NL NL(S) I
JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS
Elektros inžinerija
4
6
(specializacija – mechatronikos
ir robotikos technologijos2,3)
(Electrical Engineering
(specialization – Mechatronics
and Robotics technology))
Informatikos inžinerija
4
(Informatics Engineering)
Studijų programa

Suteikiama kvalifikacija
Elektros inžinerijos
bakalauras
(Bachelor of Electrical
Engineering)

Informatikos inžinerijos
bakalauras
(Bachelor of Informatics
Engineering)
Jūrų uostų inžinerija
4
Jūrų uostų inžinerijos
(Sea Port Engineering)
bakalauras
(Bachelor of Sea Port
Engineering)
Laivo inžinerija
4
Jūrų inžinerijos bakalauras
(Naval Architecture)
(Bachelor of Naval
Architecture)
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Anglų filologija
4
Anglų filologijos bakalauras
(English Philology)
(Bachelor of English
Philology)
Anglų ir vokiečių / prancūzų
4
Lingvistikos bakalauras
kalbos
(Bachelor of Linguistics)
(English and Germany / French
Languages)
Medijų filosofija ir kultūrinės
3,5
Kultūros filosofijos
industrijos
bakalauras
(Philosophy of Media and
(Bachelor of Philosofy of
Cultural Industries)
Culture)
MENŲ FAKULTETAS
Atlikimo menas
4
Muzikos bakalauras
(specializacijos –
(Bachelor of Music)
chorvedyba ir
vargonininkavimas,
dainavimas, džiazo ir
populiarioji muzika,
fortepijonas, liaudies

Į pirmosios pakopos studijų programas, vykdomas anglų kalba, gali stoti ir Lietuvos Respublikos piliečiai,
dalyvaujantys bendrajame priėmime.
2
Jei specializacija bus patvirtinta Senate iki 2015 m. gegužės 1 d.
3
Specializacija vykdoma, jei surenkamas atitinkamas studentų skaičius.
1

612N80001

612B70003

612L50002

612A60004

muzika, pučiamųjų ir
styginių muzika)
Art of Performance
(specialization – Choir Leading
and Cantoring, Vocal
Performance, Jazz & POP
Music, Piano, Folk Music, Wind
and String music)
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Rekreacija ir turizmas4
4
Turizmo ir poilsio bakalauras
(Recreation and Tourism)
(Bachelor of Tourism and
Recreation)
Slauga
4
Slaugos bakalauras,
(Nursing)
bendrosios praktikos
slaugytojas
(Bachelor of Nursing, nurse)
Socialinis darbas
4
Socialinio darbo bakalauras
(Bachelor of Social Work)
bendruomenėje4
(Social Work in Community)
Visuomenės sveikata
4 4
Visuomenės sveikatos
(specializacija – mityba3, 4)
bakalauras
(Public Health (specialization –
(Bachelor of Public Health)
nutrition))

2. Pirmosios pakopos studijų programų, vykdomų rusų kalba, sąrašas.
Studijų forma ir
Valstybinis
trukmė
Studijų programa
Suteikiama kvalifikacija
kodas
NL NL(S) I
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
612V56002 Medijų filosofija ir kultūrinės
3,5
Kultūros filosofijos
industrijos
bakalauras
(Философия медиа и
(Бакалавр философии
индустрии культуры)
культуры)
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
612N70004 Viešasis administravimas
3,5
Viešojo administravimo
(Государственное управление)
bakalauras
(Бакалавр
государственного
управления)

3. Į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka5 ir Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą taisyklėmis gali pretenduoti:
3.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
3.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
3.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.

Studijos vykdomos nuo vasario 1 d. ir / ar nuo rugsėjo 1 d.
2 punkte nurodyti asmenys priimami vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir
dėl studijų stipendijų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio
15 d. įsakymu Nr. V-992 (Žin., 2012, Nr. 68-3499), 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. 643212) ir 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-419 (TAR, 2014, Nr. 2014-05225).
4
5

4.
Į pirmosios pakopos studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti
asmenys, jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei Klaipėdos universiteto senato nustatyti
mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai.
5.
Į pirmosios pakopos studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas priimami asmenis pagal
brandos atestato ir / ar jo priedo (-ų) (arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų) pažymius ir
pretendentų pasirengimą studijoms. Stojant į meno studijų srities programas privalomas atitinkamų
gebėjimų patikrinimas.
6.
Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki trijų pageidavimų. Stojantieji,
dalyvaujantys konkurse į kelias studijų programas, pirmiausia dalyvauja konkurse į pirmąją
prioriteto tvarka prašyme nurodytą studijų programą. Laimėjusiems konkursą į pirmiau nurodytą
studijų programą, dalyvauti konkurse į kitas studijų programas neleidžiama.
7.
Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų
programas, jų eiliškumą ir studijų formą. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai
keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
8.
Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi būti
atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo
stojantieji turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC).
9.
Priėmimo į pirmosios pakopos studijas datos.
Priėmimo procedūros
Studijų pradžia – nuo rugsėjo 1 d.
Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.
Paraiškų ir dokumentų vertinimas.
Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu paštu.
Studijų įmokos mokėjimas.
Studento dokumentų rengimas vizai gauti.
Studijų sutarčių pasirašymas (Tarptautinių studijų skyriuje).
Studijų pradžia – nuo vasario 1 d.
Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.
Paraiškų ir dokumentų vertinimas.
Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu paštu.
Studijų įmokos mokėjimas.
Studento dokumentų rengimas vizai gauti.
Studijų sutarčių pasirašymas (Tarptautinių studijų skyriuje).

Datos ir terminai
nuo birželio 1 d.
iki liepos 1 d.
iki liepos 7 d.
iki liepos 21 d.
iki liepos 31 d.
iki rugpjūčio 4 d.
iki rugsėjo 15 d.
nuo lapkričio 1 d.
iki gruodžio 1 d.
iki gruodžio 8 d.
iki gruodžio 12 d.
iki gruodžio 22 d.
iki sausio 2 d.
iki vasario 15 d.

10. Įforminant priėmimą į Universitetą stojantieji pateikia šių dokumentų originalų elektronines
kopijas:
10.1. užpildytą prašymo formą (http://www.ku.lt/en/2-step-apply-for/);
10.2. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
10.3. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
10.4. pažymas, įrodančias kalbos, kuria vykdoma studijų programa ir kurioje ketina studijuoti
stojantysis, mokėjimo lygį;
10.5. motyvacinį laišką;
10.6. gyvenimo aprašymą (CV);
10.7. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami pažymių vertinimui arba liudija papildomą
išsilavinimą;
10.8. vardo ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą;
10.9. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas stojimo
dokumentų administravimo mokestis.
11. Norintys gauti vietą bendrabutyje pateikia prašymą.

12. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus stojimo
dokumentų administravimo įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją
ir 11 punkte nurodytus dokumentus.
13. Stojimo dokumentų administravimo mokestis – 200 Eur.
14. Stojimo dokumentų administravimo mokestis mokamas į šią sąskaitą:
Banko pavadinimas: AB Swedbank.
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva.
Swift kodas (tarptautiniams mokėjimams): BIC HABALT22.
IBAN numeris: LT617300010129229730.
Banko sąskaitos turėtojas: Klaipėdos universitetas.
Adresas: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lithuania.
Įmonės kodas: 211951150.
Mokesčio pavadinimas: Stojimo dokumentų administravimo mokestis.
15. Sumokėtas stojimo dokumentų administravimo mokestis negrąžinamas.
16. Pakviestųjų studijuoti dokumentų originalai priimami ir studijų sutartys pasirašomos
Universiteto Tarptautinių studijų skyriuje.
17. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties pakviestasis studijuoti į
priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.
18. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu
paskirta Priėmimo komisija.
II. PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS
1. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų, vykdomų anglų kalba, sąrašas.
Valstybinis
kodas
621H17005

621H53001

621H81003

6

Studijų programa

Studijų forma ir
trukmė
NL NL (S) I

Suteikiama
kvalifikacija

JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS
Jūros aplinkos
1,5
Aplinkos
6
inžinerija
inžinerijos
(Marine Environment
magistras
Engineering)
(Master of
Environment
Engineering)
Jūrų uostų valdymas
2
Jūrų uostų
(Sea Port Management)
inžinerijos
magistras
(Master of See
Port Engineering)

Naftos technologiniai
procesai6
(Petroleum
Technological
Processes)

1,5

Studijos vykdomos nuo vasario 1 d. ir / ar nuo rugsėjo 1 d.

Chemijos
inžinerijos
magistras
(Master of
Chemical
Engineering)

Reikalavimai
stojantiesiems
Asmenys, turintys
technologijos,
fizinių,
biomedicinos
mokslų sričių
bakalauro laipsnį.
Asmenys, turintys:
a) technologijos
mokslų srities
bakalauro laipsnį,
b) kitos srities
bakalauro laipsnį ir
ne trumpesnį kaip
dviejų metų
pasirinktos
magistrantūros
studijų krypties
darbo stažą.
Asmenys, turintys
technologijos,
fizinių,
biomedicinos
mokslų sričių
bakalauro laipsnį.

621H70007

Perdirbimo pramonės
inžinerija
(Processing Industrial
Engineering)

2

621H60002

Pramonės elektros
įranga ir automatika
(Industrial Electrical
Equipment and
Automatics)

2

621E15004

Techninių
informacinių sistemų
inžinerija
(Technical
Information Systems
Engineering)

2

621Q10010

621V72003

Gamybos
inžinerijos
magistras
(Master of
Industrial
Engineering)
Elektros ir
elektronikos
inžinerijos
magistras
(Master of
Electronic and
electric
engineering)
Informacinių
sistemų
inžinerijos
magistras
(Master of
Electronic
Information
System)

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Anglų ir kita užsienio
2
Lingvistikos
(vokiečių / prancūzų
magistras.
kalbos ir verslo
(Master of
komunikacija
Linguistic)
(English and Another
Foreign Language
(German / French) and
Business
Communication)

Baltų ir germanų
kultūros paveldo
vizualizacija
(Visualization Of Baltic
and Germanic Cultural
Heritage)

1,5

Paveldosaugos
magistras
(Master of
Heritage)

Asmenys, turintys
technologijos
mokslų srities
bakalauro laipsnį.

Asmenys, turintys
technologijos,
fizinių,
biomedicinos
mokslų sričių
bakalauro laipsnį.

Asmenys, turintys
informatikos
inžinerijos,
elektronikos
inžinerijos,
informatikos,
matematikos,
biofizikos,
bioinžinerijos ar
biomedicinos
inžinerijos
bakalauro laipsnį.

Priimami asmenys,
turintys: a) anglų /
vokiečių /
prancūzų
filologijos arba
lingvistikos
bakalauro laipsnį,
b) kitos srities
bakalauro laipsnį
ir baigę gretutines
anglų filologijos
krypties studijas ar
pasiekę B2 lygį
pagal Bendruosius
Europos
metmenis.
Asmenys, turintys
humanitarinių,
socialinių mokslų
ar meno srities
bakalauro laipsnį.

Profesinė etika ir etikos
auditas
(Professional Ethics
and Audit of Ethics)7 8

621L20002

621N70009

621N20015

621L50002

621N80002

621N27001

621A60005

1,5

Filosofijos
magistras
(Master of
Philosophy)

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Europos studijos
2
Politikos mokslų
(European Studies)
magistras (Master
of Political
Sciences)
Regionų valdysena
1,5
Viešojo
(Regional Governance)
administravimo
magistras (Master
of Public
Administration)
Verslo vadyba
2
Vadybos
(Management of
magistras
Business)
(Master of
Management)
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Socialinis darbas6
2
Socialinio darbo
(Social Work)
magistras (Master
of Social Work)
Tarptautinių turizmo
1,5
Turizmo ir poilsio
9
renginių vadyba
magistras (Master
(International Tourism
of Tourism and
Events Management)
Recreation)
Sveikatos priežiūros
2
Vadybos
vadyba6
magistras
(Health Care
(Master of
Management)
Management
Engineering)
Visuomenės sveikatos
2
Visuomenės
6
ugdymas
sveikatos
(Public Health
magistras
Education)
(Master of Public
Health)

Asmenys, turintys
humanitarinių,
socialinių mokslų
srities bakalauro
laipsnį.

Asmenys, turintys
universitetinį
bakalauro laipsnį.

Asmenys, turintys
universitetinį
bakalauro laipsnį.

Asmenys, turintys
socialinių arba
biomedicinos
mokslų srities
bakalauro laipsnį.

2. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų, vykdomų rusų kalba, sąrašas.
Studijų forma ir
trukmė
Valstybinis
Suteikiama
Studijų programa
kodas
kvalifikacija
NL
NL
I
(S)
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
621V72003 Baltų ir germanų
1,5
Paveldosaugos
kultūros paveldo
magistras
vizualizacija
(Магистр охраны
(Визуализация
наследия)

Reikalavimai
stojantiesiems

Asmenys, turintys
humanitarinių,
socialinių mokslų
ar meno srities

Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2015 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre.
8
Asmenims, neturintiems pasirinktos magistrantūros krypties bakalauro laipsnio, studijų metu būtina išklausyti
papildomus studijų dalykus.
9
Jungtinė studijų programa su Vidžemės taikomųjų mokslų universitetu (Latvija). Galimybė gauti dvigubą diplomą su
Ca‘Foscari universitetu (Italija).
7

наследия балтогерманской культуры)
Profesinė etika ir etikos
auditas7, 8
(Профессиональная
этика и этический
аудит)
621Q20005 Literatūrologija
(Литературоведение)

bakalauro laipsnį.
1,5

Filosofijos
magistras
(Магистр
философии)

Literatūrologijos
magistras
(Магистр
литературоведен
ия)
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
621N27001 Sveikatos priežiūros
2
Vadybos magistras
vadyba6
(Магистр
(Менеджмент системы
менеджмента)
здравоохранения)
2

Asmenys, turintys
humanitarinių,
socialinių mokslų
srities bakalauro
laipsnį.
Asmenys, turintys
universitetinį
bakalauro laipsnį.

Asmenys, turintys
socialinių arba
biomedicinos
mokslų srities
universitetinį
bakalauro laipsnį.

3. Dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas gali asmenys, baigę pirmosios pakopos
universitetines arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų programų sąrašo lentelėje nurodytus
reikalavimus.
4. Į magistrantūros studijų valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka10 ir Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą taisyklėmis gali pretenduoti:
4.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
4.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
4.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.
5. Į magistrantūros studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti asmenys, jeigu
jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei Klaipėdos universiteto senato nustatyti mokymosi
rezultatų minimalūs rodikliai.
6.
Į magistrantūros studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas priimami asmenys
pagal diplomo ir / ar diplomo priedėlio (priedo) pažymius ir stojančiojo pasirengimą studijoms.
7.
Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki trijų pageidavimų.
Stojantieji, dalyvaujantys konkurse į kelias studijų programas, pirmiausia dalyvauja konkurse į
pirmąją prioriteto tvarka prašyme nurodytą studijų programą. Laimėjusiems konkursą į pirmiau
nurodytą studijų programą, dalyvauti konkurse į kitas studijų programas neleidžiama.
8.
Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų
programas, jų eiliškumą ir studijų formą. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai
keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
9.
Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi
būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų akademinio
pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC).
10.
Priėmimo į antrosios pakopos studijas datos.
Priėmimo procedūros
Studijų pradžia – nuo rugsėjo 1 d.
Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.

Datos ir terminai
nuo birželio 1 d. iki

2 punkte nurodyti asmenys priimami vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir
dėl studijų stipendijų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio
15 d. įsakymu Nr. V-992 (Žin., 2012, Nr. 68-3499), 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. 643212) ir 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-419 (TAR, 2014, Nr. 2014-05225).
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Prašymo ir dokumentų vertinimas.
Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu paštu.
Studijų įmokos mokėjimas.
Studento dokumentų rengimas vizai gauti.
Studijų sutarčių pasirašymas (Tarptautinių studijų skyriuje).
Studijų pradžia – nuo vasario 1 d.
Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.
Prašymo ir dokumentų vertinimas.
Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu paštu.
Studijų įmokos mokėjimas.
Studento dokumentų rengimas vizai gauti.
Studijų sutarčių pasirašymas (Tarptautinių studijų skyriuje).

liepos 1 d.
iki liepos 7 d.
iki liepos 21 d.
iki liepos 31 d.
iki rugpjūčio 4 d.
iki rugsėjo 15 d.
nuo lapkričio 1 d.
iki gruodžio 1 d.
iki gruodžio 8 d.
iki gruodžio 12 d.
iki gruodžio 22 d.
iki sausio 2 d.
iki vasario 15 d.

11.
Įforminant priėmimą pakviestieji studijuoti turi pateikti šių dokumentų originalų
elektronines kopijas:
11.1. užpildytą prašymo formą (http://www.ku.lt/en/2-step-apply-for/);
11.2. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
11.3. aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą) arba kitus universitetinį
išsilavinimą liudijančius dokumentus;
11.4. pažymas, įrodančias kalbos, kuria vykdoma studijų programa ir kurioje ketina studijuoti
stojantysis, mokėjimo lygį;
11.5. motyvacinį laišką;
11.6. gyvenimo aprašymą (CV);
11.7. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami pažymių vertinimui arba liudija papildomą
išsilavinimą;
11.8. jeigu darbo stažas nurodytas kaip būtina priėmimo sąlyga (jūrų uostų valdymas), reikia
pateikti darbo stažą patvirtinančią pažymą;
11.9. dokumentą, patvirtinantį vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra
tuo pačiu vardu ar pavarde;
11.10.
kvito arba pavedimo internetine bankininkyste elektronines kopijas, patvirtinančias,
kad sumokėtas stojimo dokumentų administravimo mokestis.
12.
Norintys gauti vietą bendrabutyje pateikia prašymą.
13.
Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus
stojimo dokumentų administravimo įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę
kopiją ir 15 punkte nurodytus dokumentus.
14. Stojimo dokumentų administravimo mokestis – 200 Eur.
15. Stojimo dokumentų administravimo mokestis mokamas į šią sąskaitą:
Banko pavadinimas: AB Swedbank.
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva.
Swift kodas (tarptautiniams mokėjimams): BIC HABALT22.
IBAN numeris: LT617300010129229730.
Banko sąskaitos turėtojas: Klaipėdos universitetas.
Adresas: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lithuania.
Įmonės kodas: 211951150.
Mokesčio pavadinimas: Stojimo dokumentų administravimo mokestis.
16.
Sumokėtas stojimo dokumentų administravimo mokestis negrąžinamas.
17.
Pakviestųjų studijuoti dokumentų originalai priimami ir studijų sutartys pasirašomos
Universiteto Tarptautinių studijų skyriuje.
18.
Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties, pakviestasis studijuoti į
priimtųjų sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.

19.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus
įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
______________________________

