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Senatas, vadovaudamasis Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 

2017 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu 

Nr. V-900 (TAR, 2015, Nr. 12396), atsižvelgdamas į Menų akademijos tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. 

nutarimą Nr. 45M-4, Socialinių mokslų fakulteto tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 46S-2V  

ir Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 2017 m. sausio 3 d. nutarimą Nr. 45 Sv-14,  

n u t a r i a Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2017 metais taisykles, patvirtintas 

Senato 2016 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 11–8, pakeisti šia tvarka:  

1. I skyriaus Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 1 punkto Studijų programų sąraše:  

1.1. Menų akademijos Choreografijos studijų programos pavadinimą pakeisti į Šokio 

menas.  

1.2. Sveikatos mokslų fakulteto Kineziterapijos studijų programos nuolatinių studijų 4 

metų trukmę pakeisti į 3,5, jei studijų trukmės keitimas bus patvirtintas Studijų, 

mokymo programų ir kvalifikacijų registre.  

1.3. Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos studijų programai įrašyti naują Gyvensenos 

medicinos specializaciją.  

1.4. Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos studijų programai išbraukti Mitybos 

specializaciją.  

2. I skyriaus Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 2 punktą Konkursinio balo sandara 

papildyti nauju 2.3 papunkčiu „Asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba 

privalomąją karo tarnybą, prie konkursinio balo pridedama po 0,5 balo stojant į visas 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas“.  

3. III skyriaus Sutrumpintose studijose bakalauro laipsniui įgyti ir papildomosiose studijose 

magistro laipsniui siekti 49 punkte Sutrumpintų studijų bakalauro laipsniui įgyti programų 

sąraše išbraukti Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos nuolatinių sesijinių 3 metų trukmės 

studijas.  

4. III skyriaus Sutrumpintose studijose bakalauro laipsniui įgyti ir papildomosiose studijose 

magistro laipsniui siekti 50 punkte Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti programų 

sąraše Socialinių mokslų fakulteto Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos 

studijų programos pavadinimą pakeisti į Visuomeninė geografija.  

 

Senato pirmininkas  prof. Kęstutis Dučinskas 

 


