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PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS
1. Studijų programų sąrašas.
Valstybinis
kodas
6121BX028

6121BX029

Studijų programa
Informatika (specializacijos4 –
programų sistemų kūrimas, išmaniųjų
sistemų kūrimas)
Informatikos inžinerija
(specializacijos5 – informatikos
inžinerija, programų inžinerija,
biomedicinos technologijos)

Studijų forma ir trukmė metais
NL
I3
Suteikiama kvalifikacija
D
S
N
S
INFORMATIKOS MOKSLAI
3,5
Informatikos mokslų
bakalauras
4

66

Studijų
kalba1

Akademinio
padalinio
pavadinimas2

lietuvių

JTGMF

Informatikos mokslų
bakalauras

lietuvių

JTGMF

Fizinių mokslų bakalauras

lietuvių

JTGMF

FIZINIAI MOKSLAI
6121CX014

Hidrologija ir okeanografija

7

3

NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos, D – dieninis studijų tvarkaraštis, S – sesijinis studijų tvarkaraštis, N – nuotolinis studijų tvarkaraštis.
1
Studijų programos gali būti vykdomos ir užsienio (anglų, rusų ir kitomis) kalbomis. Į tokias studijų programas gali stoti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai.
2
BRIAI – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, JTGMF – Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, JTI – Jūros tyrimų institutas, SHMF – Socialinių ir humanitarinių
mokslų fakultetas, SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas.
3
Studentams suteikiama galimybė studijas baigti greičiau nei numatyta studijų planuose. Ištęstinių studijų trukmė yra ne daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už nuolatinių studijų trukmę ir
priklauso nuo studento pasirinktų studijų kreditų skaičiaus per semestrą.
4
Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.
5
Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.
6
Dalis studijų vyksta nuotoliniu studijų tvarkaraščiu.
7
Dalis studijų gali vykti anglų kalba.
1

GYVYBĖS MOKSLAI
6121DX014

Biologija ir jūros biotechnologija

6121EX061

Chemijos inžinerija (aplinka ir
energija)7
Elektros inžinerija7

6121EX062

6121EX066

Jūrų transporto inžinerija
(specializacijos5 – laivų projektavimas
ir statyba, suskystintų gamtinių dujų
inžinerija ir valdymas, išmanioji jūrų
transporto inžinerija)
Laivybos ir uostų inžinerija
(specializacija4 – jūrų transporto
logistika)
Mechanikos inžinerija7

6121EX067

6121EX068

6121EX064

Gyvybės mokslų bakalauras
INŽINERIJOS MOKSLAI
3,5
56
Inžinerijos mokslų
bakalauras
6
3,5
5
Inžinerijos mokslų
bakalauras
4
Inžinerijos mokslų
bakalauras

lietuvių

JTI

lietuvių

JTGMF

lietuvių

JTGMF

lietuvių

JTGMF

Inžinerijos mokslų
bakalauras

lietuvių

JTGMF

Inžinerijos mokslų
bakalauras
Inžinerijos mokslų
bakalauras

lietuvių

JTGMF

lietuvių

JTGMF

Sveikatos mokslų
bakalauras, kineziterapeutas
Sveikatos mokslų
bakalauras
Sveikatos mokslų
bakalauras, bendrosios
praktikos slaugytojas
Sveikatos mokslų
bakalauras

lietuvių

SvMF

lietuvių

SvMF

lietuvių

SvMF

lietuvių

SvMF

lietuvių

SHMF

3

4

3,5

56

Statybos inžinerija ir uosto statiniai

3,5

56

6181GX001

Kineziterapija8

3,5

6121GX016

Radiologija

3,5

6121GX017

6121GX018

Slauga (galima rinktis kosmetologijos
arba medicinos technologijų krypčių
studijų dalykus9)
Visuomenės sveikata

6121JX063

Ekonomika

SVEIKATOS MOKSLAI

4
36

SOCIALINIAI MOKSLAI
3,5
4,56 Socialinių mokslų
bakalauras

Jungtinė studijų programa su Šiaulių universitetu.
Kosmetologijos arba medicinos technologijų studijų krypčių dalykus studentai gali rinktis po pirmojo semestro pagal studijų rezultatus Sveikatos mokslų fakulteto nustatyta tvarka.
Sudaroma 8–12 studentų grupė.
8
9

2

6121JX066
6121JX065
6121JX067

Geografija (galimybė rinktis gretutines
pedagogikos studijas)
Psichologija
Socialinis darbas (specializacijos5 –
socialinis darbas bendruomenėje,
socialinis darbas sveikatos
priežiūroje)

6121LX060
6121LX061

Vadyba
Viešasis administravimas

6121MX054

Vaikystės pedagogika (specializacijos5
– pradinio ugdymo pedagogika,
socialinė pedagogika)

6121NX002
6121NX062

6121NX075
6121NX064

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų,
ispanų, vokiečių)10
Archeologija ir istorija (galimybė
rinktis gretutines pedagogikos
studijas)
Europos istorija

46
66

4
3,5

Socialinių mokslų
bakalauras
Socialinių mokslų
bakalauras
Socialinių mokslų
bakalauras

lietuvių

SHMF

lietuvių

SHMF

lietuvių

SvMF

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
3,5
3,5
Verslo vadybos bakalauras
lietuvių
3
4,56 Viešojo administravimo
lietuvių
bakalauras
UGDYMO MOKSLAI
4
46
Ugdymo mokslų bakalauras, lietuvių
pedagogas
HUMANITARINIAI MOKSLAI
4
Humanitarinių mokslų
bakalauras
4
Humanitarinių mokslų
bakalauras
3

Lietuvių filologija (galimybė rinktis
gretutines pedagogikos studijas)

46

SHMF
SHMF

SHMF

lietuvių,
anglų
lietuvių

SHMF

Humanitarinių mokslų
bakalauras
Humanitarinių mokslų
bakalauras

rusų

BRIAI

lietuvių

SHMF

Sporto bakalauras

lietuvių

SvMF

BRIAI

SPORTAS
6121RX004

10

Laisvalaikio sportas

3

3

6

2020 m. bus vykdomas priėmimas į „Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, vokiečių)“. Švedų, vokiečių kalbų grupės formuojamos įstojus.
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2. Konkursinio balo sandara.
2.1. Konkursinis balas nustatomas ir papildomi balai suteikiami vadovaujantis nustatyta tvarka.
2.1.1. Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai.
Studijų programos

Pirmasis dalykas
(BE)

Informatika
(specializacijos4 –
programų sistemų kūrimas,
išmaniųjų sistemų
kūrimas)
Matematika
Informatikos inžinerija
5
(specializacijos –
informatikos inžinerija,
programų inžinerija,
biomedicinos
technologijos)

SK

0,4

Hidrologija ir
okeanografija7

Geografija

0,4

Biologija ir jūros
biotechnologija

Biologija

0,4

Konkursiniai dalykai
Antrasis dalykas
Trečiasis dalykas
SK
(BE arba MP)
(BE arba MP)
INFORMATIKOS MOKSLAI

Informacinės
technologijos
arba fizika

0,2

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

FIZINIAI MOKSLAI
Bet kuris dalykas,
Matematika arba
nesikartojantis su kitais
biologija, arba
konkursinio balo dalykais,
istorija, arba
0,2
kurio valstybinis brandos
informacinės
egzaminas organizuojamas
technologijos
stojimo metais
GYVYBĖS MOKSLAI
Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
Chemija arba
konkursinio balo dalykais,
0,2
matematika
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

SK

Ketvirtasis dalykas / SK
(BE)

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

4

INŽINERIJOS MOKSLAI
Chemija arba
0,2
fizika

Chemijos inžinerija
(aplinka ir energija)7
Elektros inžinerija7
Jūrų transporto inžinerija
(specializacijos5 – laivų
projektavimas ir statyba,
suskystintų gamtinių dujų
inžinerija ir valdymas,
išmanioji jūrų transporto
inžinerija)

Matematika

0,4
Fizika

0,2

Laivybos ir uostų
inžinerija (specializacija4 –
jūrų transporto logistika)

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais, arba
kvalifikacijos egzaminas11

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

Mechanikos inžinerija7
Statybos inžinerija ir uosto
statiniai
SVEIKATOS MOKSLAI
Kineziterapija

8

Radiologija
Slauga (galima rinktis
kosmetologijos arba
medicinos technologijų
krypčių studijų dalykus9)

Biologija

0,4

Chemija arba
matematika

0,2

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

Visuomenės sveikata

BE – brandos egzaminas, MP – metinis pažymys, SK – svertinis koeficientas.
11
Trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo
programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir
praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.
5

Ekonomika

Socialinis darbas
(specializacijos5 –
socialinis darbas
bendruomenėje, socialinis
darbas sveikatos
priežiūroje)
Psichologija

Matematika

0,4

Istorija

0,4

Matematika

0,4

Geografija (galimybė
rinktis gretutines
pedagogikos studijas)

Geografija

0,4

Vadyba

Matematika

0,4

Viešasis administravimas

Istorija

0,4

SOCIALINIAI MOKSLAI
Istorija arba
informacinės
technologijos,
0,2
arba geografija,
arba užsienio
kalba
Matematika arba
informacinės
Bet kuris dalykas,
technologijos,
nesikartojantis su kitais
0,2
arba geografija,
konkursinio balo dalykais,
arba užsienio
kurio valstybinis brandos
kalba
egzaminas organizuojamas
stojimo metais
Biologija
0,2
Istorija arba
matematika,
arba
informacinės
0,2
technologijos,
arba užsienio
kalba
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Istorija arba
informacinės
technologijos,
0,2
arba geografija,
Bet kuris dalykas,
arba užsienio
nesikartojantis su kitais
kalba
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
Matematika arba
egzaminas organizuojamas
informacinės
stojimo metais
technologijos,
0,2
arba geografija,
arba užsienio
kalba

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

6

Vaikystės pedagogika
(specializacijos5 – pradinio
ugdymo pedagogika,
socialinė pedagogika)
Anglų ir kita užsienio
kalba (švedų, ispanų,
vokiečių)10, 12
Lietuvių filologija
(galimybė rinktis
gretutines pedagogikos
studijas)
Archeologija ir istorija
(galimybė rinktis
gretutines pedagogikos
studijas)

Laisvalaikio sportas

12
13

Lietuvių kalba ir
literatūra

Lietuvių kalba ir
literatūra

Istorija

Sporto
pasiekimai13

0,4

UGDYMO MOKSLAI
Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
Matematika arba
konkursinio balo dalykais,
informacinės
0,2
kurio valstybinis brandos
technologijos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais
HUMANITARINIAI MOKSLAI

0,4

Istorija arba
geografija, arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos

0,4

0,3

0,3

Istorija – 0,2
(BE arba MP)

Užsienio kalba – 0,2
(BE arba MP)

0,2

Geografija arba
užsienio kalba,
arba
matematika,
0,2
arba
informacinės
technologijos
SPORTAS

Biologija arba
matematika

0,2

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

0,2

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su kitais
konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos
egzaminas organizuojamas
stojimo metais

0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra – 0,2

Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko įvertinimą.
Sporto pasiekimai vertinami pagal dešimties balų skalę Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
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3.
Minimalūs reikalavimai.
3.1. Į pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamas studijų vietas gali pretenduoti
asmenys, jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V–147 „Dėl švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V–661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo
2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi
rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2020-02-04, Nr. 2489), 2018 m.
lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (TAR, 2018-11-29, Nr. 19289), 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl asmenų,
pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas,
mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-02-08, Nr. 2038),
nustatyti mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai:
3.2. 2020 m. ir 2019 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems į valstybės
finansuojamas studijų vietas:
3.2.1.
išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: 1) lietuvių kalbos ir literatūros, 2) užsienio
kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos
egzaminas), 3) matematikos;
3.2.2.
išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris,
suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų;
3.2.3.
penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas
iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
3.2.3.1
lietuvių kalba ir literatūra;
3.2.3.2
gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
3.2.3.3
užsienio kalba;
3.2.3.4
matematika;
3.2.3.5
istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
3.2.3.6
biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
3.2.3.7
meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba
integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba
inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
3.2.3.8
bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo
krypties (sporto) programos dalykas.
3.3. 2018 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą taikomi Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakyme Nr. V–888 „Dėl asmenų. Pretenduojančių į
valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų
minimalių rodiklių nustatymo“ (TAR, 2015-08-12, Nr. 12244) patvirtinti minimalūs rodikliai arba
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V–
147 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V–661 „Dėl
asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2020-0204, Nr. 2489) 1 punkte nurodyti rodikliai (imamas stojančiajam palankesnis variantas).
3.4. 2016 m. ir 2017 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems į valstybės
finansuojamas studijų vietas – išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir
literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis
užsienio kalbos egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojančius į menų studijų krypčių grupės
studijų programas).
3.5. 2015 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems į valstybės
finansuojamas studijų vietas – išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir
literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis
užsienio kalbos egzaminas).
3.6. 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ar vidurinį išsilavinimą
įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo
8

programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir
stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis
dokumentas.
3.7. Į pirmosios pakopos studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti
asmenys:
3.7.1.
išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą, kai vidurinis
išsilavinimas įgytas 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m. ir 2020 m.;
3.7.2.
turintys vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kai vidurinis išsilavinimas
įgytas 2015 m. ir anksčiau.
3.8.
Į pirmosios pakopos studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas gali
būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip LR Švietimo, mokslo
ir sporto ministro įsakymu nustatytas konkursinis balas 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos
egzaminų.
4.
Bendrojo priėmimo vykdymas. Į Universiteto pirmosios pakopos studijas priimama per
bendrąjį priėmimą, kuris vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam
priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Informacija
apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO
interneto svetainėje www.lamabpo.lt.
5.
Pakviestieji studijuoti studijų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba
elektroniniu parašu. Nepilnamečiai asmenys studijų sutartį pasirašo Universiteto Studijų
tarnyboje, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą.
6.
Bendrojo priėmimo nustatyta tvarka ir terminais nesudaręs studijų sutarties su
Universitetu pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas
studijuoti panaikinamas.
7.
Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį Studijų tarnyboje,
pakviestieji studijuoti pateikia šių dokumentų originalus (pateiktų dokumentų kopijos daromos
ir tvirtinamos Studijų tarnyboje):
7.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
7.2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius
dokumentus;
7.3. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami skaičiuojant konkursinį balą arba liudija
papildomą išsilavinimą;
7.4. vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose
nenurodytas asmens kodas;
7.5. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas
studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo.
8.
Studijų registracijos mokestis – 45 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant
studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo internetine
bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti
sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, išvardintus 7 punkte, pakviestieji pateikia
fakultetų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.
9.
Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:
gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61
7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos
mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas –
stojančiojo asmens kodas.
10. Sumokėtas studijų registracijos mokestis negrąžinamas.
11. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį,
privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
12. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu
paskirta Priėmimo komisija.

9

II SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS IR PROFESINES STUDIJAS
13. Antrosios pakopos studijų programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė metais
Valstybinis
Suteikiama
Studijų programa
NL
I
kodas
kvalifikacija
D
V
S
N
S
INFORMATIKOS MOKSLAI
6211BX020 Techninių
2
Informatikos
informacinių
mokslų magistras
sistemų
inžinerija5, 7
(specializacijos –
informatikos
inžinerija,
programų
inžinerija)

Kokio pasirengimo asmenys
priimami
Asmenys, turintys: a)
technologijos, gamtos, medicinos
ir sveikatos mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b) kitos
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų metų
pasirinktos magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c) baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.

Studijų
kalba1
lietuvių

Akademinio
padalinio
pavadinimas14
JTGMF

BRIAI – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, JTGMF – Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, JTI – Jūros tyrimų institutas, SHMF – Socialinių ir humanitarinių
mokslų fakultetas, SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas.
14

10

6211CX019

6211DX014

Jūrų hidrologija

Ekologija ir
aplinkotyra7

2

FIZINIAI MOKSLAI
Fizinių mokslų
magistras

2

GYVYBĖS MOKSLAI
Gyvybės mokslų
magistras

Asmenys, turintys: a) gamtos,
medicinos ir sveikatos,
humanitarinių, socialinių ar
technologijos mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b) kitos
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų metų
pasirinktos magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c) baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.

lietuvių

JTGMF

Asmenys, turintys: a) gamtos,
medicinos ir sveikatos ar
technologijos mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b) kitos
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų metų
pasirinktos magistrantūros studijų
krypties darbo stažą.

lietuvių

JTI

11

6211EX063

Gamybos
inžinerija7

6211EX064

Inovatyviosios
elektros ir
automatikos
sistemos7

2

1,5

INŽINERIJOS MOKSLAI
Inžinerijos
mokslų magistras

Inžinerijos
mokslų magistras

Asmenys, turintys: a)
technologijos mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b) kitos
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų metų
pasirinktos magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c) baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys: a)
technologijos, gamtos, medicinos
ir sveikatos mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b) kitos
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų metų
pasirinktos magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c) baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.

lietuvių

JTGMF

lietuvių

JTGMF

12

6211EX069

Naftos ir dujų
technologiniai
procesai7

1,5

Inžinerijos
mokslų magistras

6211EX066

Laivybos ir uostų
inžinerija5, 7
(specializacijos –
jūrų uostų
valdymas, laivyno
techninės
eksploatacijos
valdymas, laivų
projektavimas ir
statyba)

2

Inžinerijos
mokslų magistras

6211EX070

Uosto statiniai

2

Inžinerijos
mokslų magistras

Asmenys, turintys: a)
technologijos, gamtos ar
medicinos ir sveikatos mokslų
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b) kitos
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų metų
pasirinktos magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c) baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys: a)
technologijos mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, b) kitos
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir ne
trumpesnį kaip dviejų metų
pasirinktos magistrantūros studijų
krypties darbo stažą, c) baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys technologijos
mokslų srities universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba baigę atitinkamas
papildomąsias studijas.

lietuvių

JTGMF

lietuvių

JTGMF

lietuvių

JTGMF

13

6211GX016

6211GX017

6211GX019

Papildomoji ir
alternatyvioji
medicina4
(specializacija –
neįgaliųjų ir senyvo
amžiaus žmonių
reabilitacija)
Slauga

Visuomenės
sveikatos ugdymas

6211JX085

Konsultavimo
psichologija15

6211JX087

Nacionalinis
saugumas

15

2

1,5

Sveikatos mokslų
magistras

2

Sveikatos mokslų
magistras

2

1,5

SVEIKATOS MOKSLAI
Sveikatos mokslų
magistras

Asmenys, turintys reabilitacijos
studijų krypties universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba baigę atitinkamas
papildomąsias studijas.

lietuvių

SvMF

Asmenys, turintys medicinos ir
sveikatos mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys socialinių ar
medicinos ir sveikatos mokslų
srities universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.

lietuvių

SvMF

lietuvių

SvMF

lietuvių

SHMF

lietuvių

SHMF

SOCIALINIAI MOKSLAI
Socialinių mokslų Asmenys, turintys psichologijos
magistras
studijų krypties universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Socialinių mokslų Asmenys, turintys universitetinį
magistras
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.

1 balas pridedamas ne mažiau kaip 350 val. savanoriavusiems ir teikusiems emocinę paramą telefonu ir / arba internetu emocinės paramos tarnybose.
14

6211JX088

Pedagoginė
psichologija15

6211JX089

Socialinis darbas

6211JX091

Visuomenės
geografija ir
geoinformacinių
sistemų taikymas7

6211LX079

Inovacijų vadyba ir
technologijos

Socialinių mokslų Asmenys, turintys psichologijos
magistras
studijų krypties universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Socialinių mokslų Asmenys, turintys socialinio
magistras
darbo studijų krypties
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį arba kitų
socialinių ar ugdymo mokslų
studijų krypčių grupių
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Socialinių mokslų Asmenys, turintys universitetinį
magistras
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
2
Verslo vadybos
Asmenys, turintys universitetinį
magistras
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.
3

2

1,56

lietuvių

SHMF

lietuvių

SvMF

lietuvių

SHMF

lietuvių

SHMF

15

6211LX080

Regionų valdysena

6211LX081

Rekreacijos ir
turizmo vadyba

6211LX082

Rinkodara

6211LX087

Sveikatos
priežiūros vadyba

6211LX083

Verslo vadyba

2

2

Viešojo
administravimo
magistras

Verslo vadybos
magistras

26

Verslo vadybos
magistras

2

Verslo vadybos
magistras

2

Verslo vadybos
magistras

Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.
Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.
Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.
Asmenys, turintys socialinių ar
biomedicinos mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį arba baigę
atitinkamas papildomąsias
studijas.
Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.

lietuvių

SHMF

lietuvių

SvMF

lietuvių

SHMF

lietuvių

SvMF

lietuvių

SHMF

16

6211MX036

Andragogika

6211MX037

Edukologija16
(specializacijos5 –
vaikystės
pedagogika, meno
edukologija)

6211MX038

Fizinio aktyvumo ir
sporto pedagogika
Socialinė
pedagogika 5,16, 17,
18
(specializacija –
šeimos ir vaiko
teisių apsauga)

6211MX042

UGDYMO MOKSLAI
2
Ugdymo mokslų
magistras

Ugdymo mokslų
magistras

26

2
26

Ugdymo mokslų
magistras
Ugdymo mokslų
magistras

Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.
Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.
Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.

lietuvių

SHMF

lietuvių

SHMF

lietuvių

SvMF

lietuvių

SHMF

1 balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams, baigusiems tos pačios studijų krypties bakalauro studijų programas.
1 balas pridedamas dirbantiems socialiniais pedagogais ir socialiniais darbuotojais.
18
1 balas pridedamas baigusiems papildomąsias studijas „Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga“ ir „Socialinė pedagogika“.
16
17

17

6211MX044

Švietimo vadyba16,

2

19

6211NX050

Anglų ir kita
užsienio
(vokiečių k. /
prancūzų k.) kalba
ir verslo
komunikacija20

6211NX051

Baltijos šalių
istorija

6211NX053

Baltų kalbos ir
kultūros

221

222

2

Ugdymo mokslų
magistras

Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Humanitarinių
Asmenys, turintys universitetinį
mokslų magistras bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą ir pasiekę anglų
kalbos B2 lygį pagal Bendruosius
Europos metmenis.
Humanitarinių
Asmenys, turintys humanitarinių
mokslų magistras ar socialinių mokslų srities
universitetinį bakalauro
kvalifikacinį laipsnį.
Humanitarinių
Asmenys, turintys universitetinį
mokslų magistras bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.

lietuvių

SHMF

lietuvių,
anglų

SHMF

lietuvių

BRIAI

Lietuvių,
anglų

SHMF

1 balas pridedamas dirbantiems švietimo įstaigų vadovais.
2020 m. bus vykdomas priėmimas į „Anglų ir kita užsienio (vokiečių k.) kalba ir verslo komunikacija“.
21
Dalis studijų dalykų vykdoma dieniniu studijų tvarkaraščiu.
22
Paskaitos vyksta pagal individualiai sudarytą planą.
19
20

18

6211NX054

Dvasinis
konsultavimas ir
asistavimas

2

Humanitarinių
mokslų magistras

6211NX056

Profesinė etika ir
etikos auditas

1,5

Humanitarinių
mokslų magistras

Profesinių studijų programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė metais
Valstybinis
Suteikiama
Studijų programa
NL
I
kodas
kvalifikacija
S
S
UGDYMO MOKSLAI
6310MX009 Pedagogika
1
Pedagogas

Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.
Asmenys, turintys universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba turintys profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir studijų
metu papildomai studijuojantys
pagal atitinkamų papildomųjų
studijų programą.

lietuvių

SHMF

lietuvių

SHMF

14.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį
išsilavinimą.

Akademinio
padalinio
pavadinimas
SHMF

19

15. Dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas gali asmenys:
15.1. baigę universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas, kolegines studijas ir
įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir atitinkantys 13 punkto studijų programų sąrašo
lentelėje nurodytus reikalavimus;
15.2. baigę aukštojo mokslo kolegines studijas ir atitinkamos studijų krypties papildomąsias
studijas bei atitinkantys 13 punkto studijų programų sąrašo lentelėje nurodytus reikalavimus.
16. Dalyvauti konkurse į profesines studijas gali asmenys, baigę pirmosios pakopos
universitetines ar kolegines studijas arba vientisąsias studijas ir atitinkantys 14 punkto studijų
programų sąrašo lentelėje nurodytus reikalavimus.
17. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą.
18. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas, gali pretenduoti į
valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
19. Asmenys, stojantys į antrosios pakopos studijas ir jau turintys antrosios pakopos studijų
baigimo diplomą, jei daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų įgijo valstybės lėšomis, gali
pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.
20. Prašymai dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas pateikiami ir
koreguojami tik internetu adresu https://web.liemsis.lt/kuis/priem_mag.pirmas.
21. Pateikiant prašymą privaloma užpildyti visą reikiamą informaciją apie asmenį, įgytą
išsilavinimą ir kitus būtinus duomenis.
22. Stojant į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas pildomas bendras prašymas.
23. Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki šešių 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.
24. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės,
ištęstinės) ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
25. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų
programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir
nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis koreguoto prašymo variantas.
26. Asmenų, baigusių pirmosios pakopos studijas Klaipėdos universitete (toliau – Universitetas)
2012–2020 m., diplomų ir priedėlių duomenys iš Universiteto duomenų bazių perkeliami į
elektroninę priėmimo sistemą.
27. Asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ne Klaipėdos universitete arba baigę Klaipėdos
universitetą 2011 m. ir anksčiau, taip pat turintys papildomųjų studijų baigimo pažymėjimą, jei jis
reikalingas konkursiniam balui sudaryti, patys surenka visą informaciją iš atitinkamų mokslo
baigimo dokumentų (diplomo, jo priedėlio ar priedo, pažymėjimo) ir pateikia jų elektronines
kopijas (jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas, vardo ir / ar pavardės keitimą
patvirtinančio dokumento elektroninę kopiją). Nepateikus šios informacijos prašymas nebus
nagrinėjamas.
28. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi būti
atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo
stojantieji turi kreiptis į Klaipėdos universitetą el. paštu admission@ku.lt.
29. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, stojantysis dėl pažymių
konvertavimo turi kreiptis į Universiteto Studijų tarnybą.
30. Konkursinio balo sudarymo principai:
30.1. Konkursinis balas, baigusiems pirmosios pakopos studijas ir stojantiems į antrosios
pakopos studijas, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų
įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų)
įvertinimas, PB – papildomi balai.
30.2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti ir
stojantiems į antrosios pakopos studijas, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
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kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo
priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų
rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.
30.3. Konkursinis balas stojantiems į profesines studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Bx0,3+MPx0,3+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo
priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo
(-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, MP – motyvacinis pokalbis Tęstinių studijų centro priėmimo
komisijoje, PB – papildomi balai
30.4. Vienas balas prie konkursinio balo pridedamas stojantiesiems į antrosios pakopos
studijas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame
ar tęstiniame leidinyje (reikia pateikti jų elektronines kopijas).
30.5. Jeigu už darbo stažą pridedamas papildomas balas arba darbo stažas nurodytas kaip
būtina priėmimo sąlyga, reikia pateikti patvirtinančios darbo stažą pažymos elektroninę kopiją.
30.6. Jeigu už savanorystę pridedamas papildomas balas, reikia pateikti pažymos elektroninę
kopiją.
30.7. Jeigu už baigtas papildomąsias studijas pridedamas papildomas balas (stojantiems į
Socialinės pedagogikos studijų programą), reikia pateikti papildomųjų studijų baigimo pažymėjimą
(akademinę pažymą).
30.8. Vienas balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams stojantiems į
Edukologijos, Socialinės pedagogikos arba Švietimo vadybos studijų programas ir baigusiems tos
pačios studijų krypties bakalauro studijų programas.
30.9. Vienas balas prie konkursinio balo pridedamas stojantiesiems į profesines studijas,
turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba
savivaldybės rekomendaciją (reikia pateikti dokumentų elektroninę kopiją).
30.10. Stojantieji į profesines studijas, neišlaikę arba nelaikę motyvacijos vertinimo, gali
dalyvauti konkurse tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
30.11. Jei diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant
konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.
30.12. Diplomo priedėlio (priedo) penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai dvigubinami.
Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia pervedami į dešimtbalę vertinimo sistemą ir tik
paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.
30.13. Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į
skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
30.14. Asmenų, baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys
nekonvertuoti į dešimtbalę sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, į konkursinį balą
neįtraukiami.
31. Stojantiesiems į antrosios pakopos studijas surinkus vienodą konkursinių balų skaičių
pirmenybė teikiama turintiems:
31.1. aukštesnį baigiamojo darbo (baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų)) įvertinimą;
31.2. papildomų balų.
32. Stojantiesiems į profesines studijas surinkus vienodą konkursinių balų skaičių pirmenybė
teikiama turintiems aukštesnį motyvacinio pokalbio įvertinimą arba pagal pateiktus Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos priėmimo 2020 m. į profesines studijas reikalavimus.
33. Į antrosios pakopos studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne
mažesnis kaip 6 balai.
34. Priėmimas vyksta dviem etapais.
35. Po pirmojo etapo likus laisvų vietų skelbiamas antrasis etapas. Antrajame etape gali
dalyvauti asmenys:
35.1. nepakviesti studijuoti per pirmąjį etapą;
35.2. laiku nesudarę studijų sutarčių pirmojo etapo metu;
35.3. nedalyvavę pirmajame etape;
35.4. pirmojo etapo metu sudarę valstybės finansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti konkurse
tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos;
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35.5. pirmojo etapo metu sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį gali dalyvauti
konkurse tik dėl valstybės finansuojamos vietos.
36. Priėmimo į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
1 etapas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2020-06-01 iki 2020-06-30 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Motyvacijos vertinimas
2020-07-01, 9 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2020-07-03, 14 val.
puslapyje www.ku.lt, nurodant reikalingus
prisijungimo duomenis).
Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas
ir elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų
elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės
galios neturi ir Universitetas neprisiima
atsakomybės dėl pranešimo gavimo.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Studijų
nuo 2020-07-07 iki 2020-07-08,
tarnyboje
9–12 val. ir 13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
nuo 2020-07-07 12 val. iki 2020-07-08 24 val.
2 etapas
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2020-07-13 iki 2020-08-11 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Motyvacijos vertinimas
2020-08-12, 9 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2020-08-14, 10 val.
puslapyje www.ku.lt, nurodant reikalingus
prisijungimo duomenis).
Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas
ir elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų
elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės
galios neturi ir Universitetas neprisiima
atsakomybės dėl pranešimo gavimo.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Studijų
nuo 2020-08-17 iki 2020-08-18, 9–12 val. ir
tarnyboje
13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
nuo 2020-08-17 12 val. iki 2020-08-18 24 val.
37. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus
stojamosios studijų įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją ir 27
punkte nurodytus dokumentus.
38. Stojamoji studijų įmoka – 15 Eur.
39. Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į šią sąskaitą:
gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita –
LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas –
stojančiojo asmens kodas.
40. Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus,
įrodančius teisę į lengvatą:
40.1. ne vyresni nei 24 metų ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
40.2. ne vyresni nei 24 metų vaikų globos namų auklėtiniai;
40.3. kurių darbingumo lygis 0–45 proc.
41. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
42. Pakviestieji studijuoti studijų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba
elektroniniu parašu.
43. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties pakviestasis studijuoti į
priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.
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44. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį Studijų tarnyboje, pakviestieji
studijuoti pateikia šių dokumentų originalus (pateiktų dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos
Studijų tarnyboje):
44.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
44.2. aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą);
44.3. akademinę pažymą (pažymėjimą), patvirtinančią (-tį) baigtas papildomąsias studijas (tik
baigusiems papildomąsias studijas);
44.4. vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose
nenurodytas asmens kodas;
44.5. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas
studijų registracijos mokestis.
45. Studijų registracijos mokestis – 45 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant
studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo internetine
bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti
sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, išvardintus 44 punkte, pakviestieji pateikia
fakultetų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.
46. Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:
gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita –
LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos
mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas –
stojančiojo asmens kodas.
47. Jei asmuo, pakviestas studijuoti į valstybės finansuojamą studijų vietą jau turi antrosios
pakopos studijų baigimo diplomą ir daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų įgijo savo
lėšomis, būtina pristatyti pažymą apie mokėjimą už ankstesnes magistrantūros studijas.
48. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį,
privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
49. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu
paskirta Priėmimo komisija.
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III SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į SUTRUMPINTAS STUDIJOS BAKALAURO LAIPSNIUI ĮGYTI IR PAPILDOMĄSIAS STUDIJAS MAGISTRO
LAIPSNIUI SIEKTI
Sutrumpintų studijų bakalauro laipsniui įgyti programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė
metais
Valstybinis
Suteikiama
Studijų programa
I
kodas
NL
kvalifikacija
D
S
N
S
SVEIKATOS MOKSLAI
6181GX001 Kineziterapija
1,5
Sveikatos mokslų
bakalauras,
kineziterapeutas
6121GX016 Radiologija
2
Sveikatos mokslų
bakalauras
50.

6121GX017

Slauga

6121GX018

Visuomenės sveikata

2

2

Sveikatos mokslų
bakalauras, bendrosios
praktikos slaugytojas
Sveikatos mokslų
bakalauras

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Akademinio
padalinio
pavadinimas
23

Priimami asmenys, baigę
kineziterapijos aukštojo mokslo
kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę: a)
medicinos technologijų studijų
krypties aukštojo mokslo kolegines
studijas, b) kitas sveikatos mokslų
studijų krypčių grupės aukštojo
mokslo kolegines ar universitetines
studijas ir turintys rentgeno
(radiologijos) pagrindų mokymo
programos baigimo pažymėjimą24.
Priimami asmenys, baigę slaugos ir
akušerijos studijų krypties aukštojo
mokslo kolegines studijas24.
Priimami asmenys, baigę sveikatos
mokslų studijų krypčių grupės
aukštojo mokslo kolegines ar
universitetines studijas24.

SvMF

SvMF

SvMF

SvMF

NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos, D – dieninis studijų tvarkaraštis, S – sesijinis studijų tvarkaraštis.
23
JTGMF – Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, SHMF – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas.
24
Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.
24

SOCIALINIAI MOKSLAI
26
Socialinių mokslų
bakalauras

6121JX063

Ekonomika

6121JX065

Psichologija

3

Socialinių mokslų
bakalauras

6121JX067

Socialinis darbas

2

Socialinių mokslų
bakalauras

6121LX058

Logistika

6121LX060

Vadyba

6121LX061

Viešasis
administravimas

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
1,5
Verslo vadybos
bakalauras
2

2

Priimami asmenys, turintys aukštąjį
koleginį arba universitetinį
išsilavinimą.
Priimami asmenys, turintys aukštąjį
universitetinį išsilavinimą arba baigę
socialinių, humanitarinių ar
biomedicinos mokslų srities aukštojo
mokslo kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę: a) socialinio
darbo ar socialinės pedagogikos
aukštojo mokslo kolegines studijas, b)
kitas socialinių ar ugdymo mokslų
studijų krypčių grupių studijas24.

Priimami asmenys, turintys aukštąjį
koleginį arba universitetinį
išsilavinimą.
Verslo vadybos
Priimami asmenys, turintys aukštąjį
bakalauras
koleginį arba universitetinį
išsilavinimą.
Viešojo administravimo Priimami asmenys, turintys aukštąjį
bakalauras
koleginį arba universitetinį
išsilavinimą.

SHMF

SHMF

SvMF

SHMF

SHMF

SHMF
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Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti programų sąrašas.
Studijų
Studijų
tvarkaraštis25
Baigus studijas
Kokio pasirengimo asmenys
Studijų programa
trukmė
išduodama
priimami
D, V, S, S(I),
metais
N
INŽINERIJOS MOKSLAI
Integruota
iki 1
S(I)
Akademinė
Priimami asmenys, baigę
inžinerija
pažyma, suteikianti technologijos, gamtos, medicinos
galimybę stoti į
ir sveikatos mokslų srities
magistrantūros
aukštojo mokslo kolegines
studijas
studijas.
51.

Hidrologija ir
okeanografija

25

40

iki 1

D

FIZINIAI MOKSLAI
Akademinė
Priimami asmenys, baigę
pažyma, suteikianti medicinos ir sveikatos, gamtos,
galimybę stoti į
humanitarinių, socialinių ar
magistrantūros
technologijos mokslų srities
studijas
aukštojo mokslo kolegines
studijas.

Magistrantūros studijų
galimybės

Akademinio
padalinio
pavadinimas26

Gamybos inžinerija
Inovatyviosios elektros ir
automatikos sistemos
Laivybos ir uostų inžinerija
Naftos ir dujų technologiniai
procesai
Techninių informacinių sistemų
inžinerija
Uosto statiniai

JTGMF

Jūrų hidrologija

JTGMF

D – dieninis studijų tvarkaraštis. Akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis nuo 8.20 val. iki 16.50 val.
V – vakarinis studijų tvarkaraštis. Akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis nuo 17.00 val. iki 20.10 val.

S – sesijinis studijų tvarkaraštis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė
priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.
40
S(I) – du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 3 savaitės. Studijos prasideda įžangine
sesija, kuri paprastai prasideda rugsėjo mėn. trečiąją savaitę.
40

N – nuotolinis studijų tvarkaraštis.
NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos, D – dieninis studijų tvarkaraštis, S – sesijinis studijų tvarkaraštis.
26
JTGMF – Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, SHMF – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas.
26

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Anglų ir kita
užsienio kalba
(švedų, ispanų,
vokiečių)
Psichologija

iki 1,5

D

iki 1,5

S

Lietuvių filologija

iki 1,5

S

Papildomoji ir
alternatyvioji
medicina

iki 1

S

Slauga

iki 1

S

Visuomenės
sveikatos ugdymas

iki 1

S

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir
studijuojantys magistrantūros studijų programą Anglų ir kita
užsienio (vokiečių k.) kalba ir verslo komunikacija.
Akademinė
pažyma

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir
studijuojantys magistrantūros studijų programą Dvasinis
konsultavimas ir asistavimas.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir
studijuojantys magistrantūros studijų programą Baltų kalbos ir
kultūros
SVEIKATOS MOKSLAI
Priimami asmenys baigę: a)
Papildomoji ir alternatyvioji
reabilitacijos studijų krypties
medicina
aukštojo mokslo kolegines
studijas, b) sveikatos mokslų
studijų krypčių grupės (išskyrus
reabilitacijos studijų kryptį)
aukštojo mokslo kolegines
Akademinė
pažyma, suteikianti studijas, c) aukštojo mokslo
universitetines (išskyrus
galimybę stoti į
reabilitacijos studijų kryptį)
magistrantūros
bakalauro studijas.
studijas
Priimami asmenys, baigę slaugos Slauga
ir akušerijos studijų krypties
aukštojo mokslo kolegines
studijas.
Priimami asmenys, baigę aukštojo Visuomenės sveikatos ugdymas
mokslo kolegines studijas.

SHMF

SHMF

SHMF

SvMF

SvMF

SvMF
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Socialinis darbas

iki 1

S

Geografija

iki 1

S (I)

Sveikatos
priežiūros vadyba

iki 1

S

Viešasis
administravimas

iki 1,5

S (I)

Vadyba

iki 1,5

N

Rekreacija ir
turizmas

iki 1,5

S

SOCIALINIAI MOKSLAI
Akademinė
Priimami asmenys, baigę
Socialinis darbas
pažyma, suteikianti socialinio darbo studijų krypties
galimybę stoti į
aukštojo mokslo kolegines
magistrantūros
studijas.
studijas
Akademinė
Priimami asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
pažyma
laipsnį ir studijuojantys magistrantūros studijų programą
Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas.
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Akademinė
Priimami asmenys, baigę
Sveikatos priežiūros vadyba
pažyma, suteikianti sveikatos ir socialinių mokslų
galimybę stoti į
studijų krypčių grupių aukštojo
magistrantūros
mokslo kolegines studijas.
studijas
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir
studijuojantys šias magistrantūros studijų programas:
Regionų valdysena;
Nacionalinis saugumas;
Profesinė etika ir etikos auditas.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir
Akademinė
studijuojantys šias magistrantūros studijų programas:
pažyma
Inovacijų vadyba ir technologijos;
Verslo vadyba;
Rinkodara
Priimami asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį ir studijuojantys magistrantūros studijų programą Rekreacijos
ir turizmo vadyba.

SvMF

SHMF

SvMF

SHMF

SHMF

SvMF
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Vaikystės
pedagogika

iki 1,5

S (I)

Andragogika

iki 1,5

S (I)

Akademinė
pažyma

UGDYMO MOKSLAI
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir
studijuojantys šias magistrantūros studijų programas:
Edukologija (specializacijos – vaikystės pedagogika, meno
edukologija);
Socialinė pedagogika (specializacija – šeimos ir vaiko teisių
apsauga);
Švietimo vadyba.
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir
studijuojantys magistrantūros studijų programą Andragogika.

SHMF

SHMF
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52. Dalyvauti konkurse į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti (toliau – sutrumpintos
studijos) gali asmenys, įgiję aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir atitinkantys
50 punkto studijų programų sąrašo lentelėje nurodytus reikalavimus.
53. Dalyvauti konkurse į papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti (toliau –
papildomosios studijos) gali asmenys, įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą ir atitinkantys 51 punkto
studijų programų sąrašo lentelėje nurodytus reikalavimus.
54. Asmenys, stojantys į sutrumpintas studijas ir papildomąsias studijas, gali pretenduoti tik į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
55. Prašymai dalyvauti konkurse į sutrumpintas studijas ir papildomąsias studijas pateikiami ir
koreguojami tik internetu adresu https://web.liemsis.lt/kuis/priem_papsut.pirmas.
56. Pateikiant prašymą privaloma užpildyti visą reikiamą informaciją apie asmenį, įgytą
išsilavinimą ir kitus būtinus duomenis.
57. Stojant į sutrumpintas studijas ir papildomąsias studijas pildomas bendras prašymas.
58. Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki keturių 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.
59. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės,
ištęstinės) ar studijų tvarkaraščio ir trukmės nurodymas.
60. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų
programas, jų eiliškumą. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų,
galioja paskutinis koreguoto prašymo variantas.
61. Stojantieji patys surenka visą informaciją iš atitinkamų mokslo baigimo dokumentų
(diplomo, jo priedėlio ar priedo) ir pateikia jų elektronines kopijas (jei pateikiamuose
dokumentuose nenurodytas asmens kodas, vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinančio dokumento
elektroninę kopiją). Nepateikus šios informacijos prašymas nebus nagrinėjamas.
62. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi būti
atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo
stojantieji turi kreiptis į Klaipėdos universitetą el. paštu admission@ku.lt.
63. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, stojantysis dėl pažymių
konvertavimo turi kreiptis į Universiteto Studijų tarnybą.
64. Konkursinio balo sudarymo principai:
64.1. Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.
64.2. Jei diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant
konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.
64.3. Diplomo priedėlio (priedo) penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai dvigubinami.
Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia pervedami į dešimtbalę vertinimo sistemą ir tik
paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.
64.4. Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į
skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
64.5. Asmenų, baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys
nekonvertuoti į dešimtbalę sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, į konkursinį balą
neįtraukiami.
65. Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne
mažesnis kaip 7 balai.
66. Priėmimo į sutrumpintas studijas ir papildomąsias studijas datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų ir išsilavinimo dokumentų registravimas, nuo 2020-06-01 iki 2020-08-07, 12 val.
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas (KU interneto
2020-08-12, 14 val.
puslapyje www.ku.lt, nurodant reikalingus
prisijungimo duomenis).
Pranešimas apie kvietimą studijuoti išsiunčiamas
ir elektroniniu paštu, jei stojantysis nurodė tikslų
30

elektroninio pašto adresą. Šis pranešimas juridinės
galios neturi ir Universitetas neprisiima
atsakomybės dėl pranešimo gavimo.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Studijų
nuo 2020-08-13 iki 2020-08-14,
tarnyboje
9–12 val. ir 13–16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
nuo 2020-08-13 12 val. iki 2020-08-14 24 val.
67. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus
stojamosios studijų įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją ir 62
punkte nurodytus dokumentus.
68. Stojamoji studijų įmoka – 15 Eur.
69. Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į šią sąskaitą:
gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita –
LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas –
stojančiojo asmens kodas.
70. Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus,
įrodančius teisę į lengvatą:
70.1. ne vyresni nei 24 m. ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
70.2. ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai;
70.3. kurių darbingumo lygis 0–45 proc.
71. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
72. Pakviestieji studijuoti į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti studijų sutartis
pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba elektroniniu parašu.
73. Pakviestieji studijuoti į papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti klausytojų studijų
sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba elektroniniu parašu. Studijuojantieji
papildomose studijose studento statuso neįgyja.
74. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties pakviestasis studijuoti į
priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.
75. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį Studijų tarnyboje, pakviestieji
studijuoti pateikia šių dokumentų originalus (pateiktų dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos
Studijų tarnyboje):
75.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
75.2. aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą);
75.3. vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose
nenurodytas asmens kodas;
75.4. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas
studijų registracijos mokestis.
76. Studijų registracijos mokestis – 45 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant
studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo internetine
bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti
sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, išvardintus 75 punkte, pakviestieji pateikia
fakultetų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.
77. Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:
gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita –
LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos
mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas –
stojančiojo asmens kodas.
78. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį,
privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
79. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu
paskirta Priėmimo komisija.
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IV SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS SEMESTRUS
80. Asmenys, baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose
mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintys tęsti studijas Klaipėdos universitete,
įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas koleginių (baigusiems bent vieną
koleginių studijų semestrą be akademinių skolų ir jei po studijų nutraukimo praėjo ne daugiau kaip
vieneri metai), universitetinių pirmosios pakopos, antrosios pakopos studijų programas, gali būti
priimami į aukštesniųjų semestrų studijas.
81. Priėmimas į aukštesniuosius semestrus vyksta du kartus per metus. Prašymai leisti dalyvauti
konkurse į aukštesniuosius semestrus priimami Studijų tarnyboje iki semestro pradžios.
82. Su prašymu pateikiami šių dokumentų originalai:
82.1.
pasas arba asmens tapatybės kortelė;
82.2.
akademinė pažyma arba studijų knygelė (jei studijuoja);
82.3.
dalykų aprašai, jei studijuotos aukštojo mokslo koleginės studijos;
82.4.
brandos atestatas ar kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas arba
aukštosios mokyklos baigimo diplomas;
82.5.
kvitas arba pavedimo internetine bankininkyste kopija, patvirtinantys, kad sumokėta
stojamoji studijų įmoka;
82.6.
dokumentas, patvirtinantis vardo ar pavardės keitimą, jei pateikiamuose
dokumentuose nenurodytas asmens kodas.
83.
Stojamoji studijų įmoka – 15 Eur.
84.
Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į šią sąskaitą:
gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita –
LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas –
stojančiojo asmens kodas.
85. Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus,
įrodančius teisę į lengvatą:
85.1. ne vyresni nei 24 m. ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
85.2. ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai;
85.3. kurių darbingumo lygis 0–45 proc.
86. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
87. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu
paskirta Priėmimo komisija.
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