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Senatas, atsižvelgdamas į Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto tarybos 2017 m. spalio 

17 d. nutarimą Nr. 45JG-1, 2017 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 45JG-2, 2018 m. gegužės 2 d. nutarimą 

Nr. 45JG-7, dekanės 2018 m. balandžio 4 d. ir 2018 m. gegužės 5 d. teikimus, Menų akademijos 

dekano 2018 m. balandžio 26 d. teikimą, Socialinių mokslų fakulteto tarybos 2018 m. kovo 28 d. 

nutarimą Nr. 45S-10, Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 2018 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 45 Sv-

12, Sveikatos mokslų fakulteto dekano 2018 m. balandžio 26 d. raštą „Dėl studentų priėmimo į 

Klaipėdos universitetą 2018 metais taisyklių keitimo“  

n u t a r i a:  

Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2018 metais taisykles, patvirtintas Senato 2017 m. 

gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 11-29, papildyti ir / ar pakeisti šia tvarka:  

1. I skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 1 punkto Studijų programų sąrašas:  

1.1. Gyvybės mokslų studijų krypčių grupėje Biologijos (kodas 6121DX014) studijų programai 

įrašyti specializaciją Mikrobiologija.  

1.2. Gyvybės mokslų studijų krypčių grupėje Biologijos (kodas 6121DX014) studijų programos 

trukmę pakeisti iš 3,5 į 3 metus.  

1.3. Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėje Jūrų transporto inžinerijos (kodas 6121EX063) 

studijų programai įrašyti specializacijas Jūrų transporto energetikos inžinerija ir Laivų 

projektavimas ir statyba.  

2. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 12 punkto Antrosios 

pakopos studijų programų sąrašas:  

2.1. Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėje Jūrų uostų valdymo (kodas 6211EX066) studijų 

programos pavadinimą pakeisti į Laivybos ir uostų inžinerija su Laivų projektavimo ir 

statybos, Laivyno techninės eksploatacijos valdymo, Jūrų uostų valdymo specializacijomis.  

2.2. Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėje išbraukti Laivų projektavimo ir statybos (kodas 

6211EX068) studijų programą. 

2.3. Technologijos mokslų studijų krypčių grupėje išbraukti Laivyno techninės eksploatacijos 

valdymo (kodas 6211FX019) studijų programą.  

2.4. Ugdymo mokslų studijų krypčių grupėje Menų pedagogikos (kodas 6211MX041) studijų 

programos skiltyje Kokio pasirengimo asmenys priimami papildomai įrašyti lietuvių 

filologijos ir menotyros krypčių studijų programas.  

2.5. Menų studijų krypčių grupėje Dramos režisūros (kodas 6211PX032) studijų programos 

skiltyje Kokio pasirengimo asmenys priimami su stojamuoju egzaminu papildomai įrašyti 

menotyros krypčių studijų programos.  
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2.6. Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėje Inovacijų vadybos ir technologijų (kodas 

6211LX079) studijų programai sesijinį tvarkaraštį pakeisti į vakarinį. 

2.7. Socialinių mokslų fakulteto studijų programoms skiltyje Kokio pasirengimo asmenys 

priimami papildomai įrašyti arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, pridedant nuorodą 

„Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijų metu privalės studijuoti 

nustatytus papildomus studijų dalykus ir už juos atsiskaityti nustatyta tvarka. 

3. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 14 punktą papildyti 

14.3 papunkčiu ir išdėstyti šia tvarka: 

14.3. įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir stojantys į Socialinių mokslų fakulteto 

antrosios pakopos studijų programas bei atitinkantys 12 punkto studijų programų sąrašo lentelėje 

nurodytus reikalavimus. 

4. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas ir profesines studijas 29.1 papunktyje 

išbraukti žodžius „universitetines“, „universitetinių”. 

5. III skyriaus Priėmimas į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti ir papildomąsias studijas 

magistro laipsniui siekti 51 punkto Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti programų sąrašas 

išbraukti šias studijų programas: Inovacijų vadyba ir technologijos, Regionų valdysena, Rinkodara, 

Verslo vadyba, Visuomeninė geografija. 

6. 50 punkto Sutrumpintų studijų bakalauro laipsniui įgyti programų sąrašas Socialinių mokslų 

studijų krypčių grupėje Socialinio darbo (kodas 6121JX067) studijų programos skiltį Kokio 

pasirengimo asmenys priimami pakeisti šia tvarka „Priimami asmenys, turintys: 1) aukštąjį koleginį ar 

universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos išsilavinimą; 2) baigę kitas socialinių ar 

ugdymo studijų krypčių grupių studijų programas (išnaša – studijų metų gali reikėti išklausyti 

papildomus studijų dalykus)“. 

 

 

 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 


