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Senatas n u t a r i a pritarti Klaipėdos universiteto 2016-2017 s. m. studijų mokesčių
dydžiams ir jų mokėjimo tvarkos aprašui.
PRIDEDAMA. 1. KU pirmosios pakopos studijų kainos 2016-2017 s. m., 2 lapai;
2. KU antrosios pakopos studijų kainos 2016-2017 s. m., 3 lapai;
3. KU laipsnio nesuteikiančių studijų kainos 2016-2017 s. m., 1 lapas;
4. KU pirmosios pakopos sutrumpintų studijų kainos 2016-2017 s. m., 1
lapas;
5. KU papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti kainos 2016-2017 s. m.,
1 lapas;
6. KU trečiosios pakopos studijų kainos 2016-2017 s. m., 1 lapas;
7. KU studijų kainos užsienio piliečiams 2016-2017-2018 s. m., 2 lapai;
8. KU 2016-2017 s. m. studijų kainos skirtingų kursų studentams, 1 lapas;
9. KU kainos už akademinių dokumentų parengimą ir išdavimą, 1 lapas;
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Nutarimu Nr. 11-25
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
2016–2017 S. M. STUDIJŲ MOKESČIŲ DYDŽIAI IR JŲ MOKĖJIMŲ TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Klaipėdos universiteto 2016–2017 s. m. studijų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimų tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja studijų kainų, studijų įmokų, studijų mokesčių dydžius ir
jų mokėjimo tvarką Klaipėdos universitete (toliau – Universitetas).
2. Aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009,
Nr. 54-2140), Klaipėdos universiteto statutu (Žin., 2012, Nr. 6398), Švietimo ir mokslo ministro
2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl studentų, priimamų 2016 metais į aukštąsias
mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 585) ir Klaipėdos universiteto
studijų nuostatais, patvirtintais Universiteto senato 2010 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 11-2.
3. Studijų kainos mokėjimo pagrindas yra studijų sutartis tarp Universiteto ir studijuojančiojo.
4. Aprašu nustatytas studijų kainas moka valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai ir
klausytojai, sutinkantys mokėti už studijas. Kitus studijų mokesčius ir įmokas moka valstybės
finansuojamų studijų vietų, valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai ir klausytojai (toliau –
studentai) ar asmenys Aprašo nustatyta tvarka.
II. STUDIJŲ MOKESČIAI
5. Stojamąją studijų įmoką (15 Eur) moka stojantieji į Universiteto antrosios pakopos,
sutrumpintas, laipsnio nesuteikiančias, papildomąsias studijas ir aukštesnius kursus dokumentų
padavimo metu. Stojamoji studijų įmoka stojant į trečios pakopos studijas – 20 Eur.
6. Studijų registracijos mokestį (40 Eur) moka visi pakviestieji studijuoti Universitete sudarant
studijų sutartis, išskyrus pakviestuosius į papildomąsias studijas.
7. Užsienio šalių piliečiai, stojantys į Universitetą, moka stojimo dokumentų administravimo
mokestį – 200 Eur. Europos Sąjungos piliečiai, stojantys į trečiosios pakopos studijas, moka stojimo
dokumentų administravimo mokestį – 50 Eur. (Senato posėdyje buvo siūlymų 200 Eur mokestį
mažinti)
8. Universiteto studijų programų kainos pagal studijų pakopas pateiktos Aprašo 1–7 prieduose.
9. Užsienio šalių piliečiams, stojantiems į Universitetą, studijų kainos nustatomos 2016–2017 ir
2017–2018 s. m. priėmimams (7 priedas).
10. Stojančiųjų paieškos tarpininkavimo institucijai gali būti mokamas tarpininkavimo mokestis iki
10 procentų metinės studijų programos studijų kainos už kiekvieną rekomenduotą ir sėkmingai
priimtą studijoms į Universitetą užsienio šalies pilietį.
11. Studentai, priimti į aukštesnius semestrus, moka studijų kainą, nustatytą tam kursui, į kurį jie yra
priimti (8 priedas).
12. Studentai, perkelti iš valstybės finansuojamų į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, ir
studentai, grįžę į studijas iš akademinių atostogų, moka jų priėmimo į studijas metais nustatytą
studijų kainą (8 priedas).
13. Studentai, pasirinkę papildomus, studijų programoje nenumatytus, studijų dalykus arba kitų
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai už pasirinktus dalykus moka pagal atitinkamos studijų
programos, kurioje yra pasirinktas studijų dalykas, nustatytą vieno studijų kredito kainą. Papildomų
užsienio kalbų studijų dalykų vieno kredito kaina – 31 Eur.

14. Studentai, likviduojantys akademines skolas, baigiamajame studijų kurse perlaikantys anksčiau
išlaikytus egzaminus (ne daugiau kaip du), moka 0,2 BMA1 už vieną studijų kreditą. Studentai,
likviduojantys akademinius skirtumus, kartojantys studijų dalykus, moka studijų dalyko studijų
kainą, kuri apskaičiuojama vieno studijų kredito kainą dauginant iš studijų dalyko apimties kreditų
skaičiaus.
15. Baigiamąjį darbą leidžiama ginti tik studentams, kurie neturi skolų Universitetui. Laiku
neparengus, neapgynus arba be pateisinamos priežasties negynus baigiamojo darbo, neišlaikius ar
be pateisinamos priežasties nelaikius kvalifikacinio egzamino nustatoma tokia papildoma
baigiamojo darbo gynimo (egzamino laikymo) kaina:
Eil.
Perlaikomi / nelaikyti studijų dalykai
Nr.
15.1 Bakalauro studijų kvalifikacinis egzaminas, laipsnio nesuteikiančių
studijų baigiamasis darbas ir/ar kvalifikacinis egzaminas
15.2 Bakalauro baigiamasis darbas
15.3 Vientisųjų studijų baigiamasis darbas ir/ar kvalifikacinis egzaminas
15.4 Magistro baigiamasis darbas

Kaina
4 BMA
6 BMA
8 BMA
10 BMA

16. Studentams, studijuojantiems antrąją studijų programą, semestro studijų kaina apskaičiuojama
atitinkamame semestre studijuojamų studijų kreditų skaičių dauginant iš antrosios studijų
programos vieno studijų kredito kainos. (Menų akademija siūlo papildyti: Menų akademijos
studentams, studijuojantiems antrąją menų srities studijų programą, antrosios studijų programos
vieno studijų kredito kaina 0,5 BMA)
17. Norintys ginti disertacijas eksternu moka 145 Eur avansą. Likusi disertacijos gynimo kaina
patvirtinama atskiru Rektoriaus įsakymu.
18. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos pateiktos Aprašo 9 priede.
III. STUDIJŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
19. Studentai studijų kainas, nurodytas Aprašo 1–7 prieduose, moka per dvi pirmąsias kiekvieno
semestro savaites. Studijų kaina gali būti mokama ir dalimis: 50 procentų per dvi pirmąsias
kiekvieno semestro savaites, likusi dalis rudens semestre – iki lapkričio 5, pavasario semestre – iki
balandžio 5 d.
20. Dekanai ir institutų direktoriai (toliau – dekanai), vadovaudamiesi Universiteto tarybos 2014 m.
sausio 24 d. nutarimu Nr. 9N-17 „Dėl studentų rėmimo tvarkos“, kiekvieno semestro trečiąją
savaitę teikia Rektoriui siūlymus dėl studentų rėmimo.
21. Dekano sprendimu studijų kainos mokėjimas gali būti atidėtas studentams, sudariusiems
paskolos sutartį (iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau kaip likus dviem savaitėms iki egzaminų sesijos
pradžios).
22. Studentai, įsiskolinę Universitetui, šalinami iš Universiteto, o skolos išieškomos Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IV. APRAŠO GALIOJIMO IR KEITIMO TVARKA
23. Aprašas galioja visiems Universiteto studentams.
24. Aprašas keičiamas, pasikeitus Lietuvos respublikos teisės aktams ir norminiams dokumentams,
reglamentuojantiems studijų mokesčius ir kainas.
______________________________________

BMA – bazinė mėnesinė alga nuo 2015 m. sausio 1 d. yra 35,5 Eur (rektoriaus 2014 m.
lapkričio 26 d. įsakymas Nr. P – 173 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio“)
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