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Senatas, vadovaudamasis Klaipėdos universiteto statutu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Seimo 2010 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XI-938, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V1102 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010
m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-501 „Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014, Nr. 17874), įsakymu
Nr. V-1103 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-826 „Dėl
magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014,
Nr. 17875) ir Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo
ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 (Žin., 2009, Nr. 96-4083, Nr. 1345862, Nr. 152-6860, 2010, Nr. 119-6084, 2011 Nr. 16-782), n u t a r i a pakeisti Klaipėdos universiteto
studijų nuostatų, patvirtintų Senato 2010 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 11–2, 26, 34, 95, 96, 164, 200
ir 201 punktus ir juos išdėstyti taip:
„26. Keičiant studijų programą iš esmės (koreguojant pavadinimą, apimtį, įvedant naują studijų
formą, per studijų programos akreditacijos laikotarpį keičiant daugiau kaip 30 procentų programos
apimties, skaičiuojamos studijų kreditais), pagrįstus pakeitimus tvirtina Senatas. Jungiant dvi ar
daugiau studijų programų, studijų programą priskiriant kitai studijų krypčiai, studijų programa turi
būti įvertinta ir akredituota pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK1652 (Žin., 2009, Nr. 96-4083, Nr. 134-5862, Nr. 152-6860, 2010, Nr. 119-6084, 2011 Nr. 16-782).“
„34. Kiekvienai studijų programai numatomas savikontrolės (savianalizės) mechanizmas,
užtikrinantis nuolatinį studijų kokybės palaikymą, studijų turinio, metodikos ir informacinės aplinkos
atnaujinimą, dėstytojų kompetencijos ir kvalifikacijos priežiūrą, objektyvų studentų žinių bei įgūdžių
vertinimą. Studijų programų savianalizė atliekama ir studijų programos atnaujinamos kas treji metai.
Studijų programų savianalizę atlieka katedros vedėjo sudaryta ir fakulteto dekano patvirtinta grupė.
Grupės sudėtyje turi būti aktyvūs, patyrę, kompetentingi administracijos darbuotojai, dėstytojai,
studentai, kiti socialiniai dalininkai. Savianalizės rezultatai aptariami su atitinkamo padalinio
(fakulteto, akademijos, instituto) bendruomene ir viešinami Universiteto tinklalapyje.“
„95. Studijų programa turi būti periodiškai atnaujinama vadovaujantis šių nuostatų 34 straipsnio
nustatyta tvarka. Jei per programos akreditavimo laikotarpį studijų dalykų apimtis keičiama daugiau

kaip 30 proc., studijų programai atliekama vidinė savianalizė, kurios rezultatai ir studijų programos
pakeitimai tvirtinami Universiteto senate. Visi pakeitimai viešinami Universiteto tinklalapyje.“
96. Jei sujungiamos dvi ar daugiau studijų programų, keičiama studijų programos studijų sritis, tokios
studijų programos turi būti įvertintos ir akredituotos pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir
akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m.
liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 (Žin., 2009, Nr. 96-4083, Nr. 134-5862, Nr. 152-6860, 2010,
Nr. 119-6084, 2011 Nr. 16-782). Vertinimo rezultatai ir visi pakeitimai viešinami Universiteto
tinklalapyje.“
„164. Studentams, negalintiems tęsti studijų:
164.1. Dėl ligos, nėštumo, vaiko priežiūros dekanas gali atidėti egzaminų sesiją, bet ne ilgiau kaip
trims mėnesiams, arba leisti laikinai nutraukti studijas (suteikti akademines atostogas) iki
vienerių metų. Ilgesniam laikotarpiui akademinės atostogos gali būti suteikiamos vaiko
priežiūrai įstatymu numatytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams.
164.2. Dėl kitų priežasčių dekanas gali atidėti egzaminų sesiją, bet ne ilgiau kaip trims mėnesiams,
arba leisti laikinai nutraukti studijas (suteikti akademines atostogas) iki vienerių metų, tačiau
ne daugiau kaip vieną kartą per visą studijų laikotarpį.
Laikinai nutraukti studijas daugiau kaip vieną kartą per visą studijų laikotarpį galima tik 164.1 punkte
nurodytais atvejais. Laikinai nutraukti studijas 164.2 punkte numatytais atvejais gali tik pažangūs
studentai iki egzaminų sesijos pradžios arba jai pasibaigus.“
„200. Įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius nustato Klaipėdos
universiteto Taryba.“
„201. Studijų įmokų ir kitų studijų mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Klaipėdos
universiteto Taryba.“
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