
 
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO  

SENATAS 
 

 

NUTARIMAS 

DĖL STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2020 METAIS TAISYKLIŲ 

KEITIMO  

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. 11-41 

Klaipėda 

 

Senatas, vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu 

Nr. V-1407 (TAR, 2019-11-29, Nr. 19179), atsižvelgdamas į Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 2019 

m. spalio 15 d. nutarimą Nr. 45-Sv-02, 2020 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 45-Sv-10, Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakulteto tarybos 2020 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 45-SHMF-13, Baltijos 

regiono istorijos ir archeologijos instituto tarybos 2020 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 45-BRIAI-22, Jūros 

technologijų ir gamtos mokslų fakulteto tarybos 2020 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 45-JTGMF-6, 

n u t a r i a  Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2020 metais taisykles, patvirtintas 

Senato 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 11-10, pakeisti šia tvarka:  

1. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše Verslo ir 

viešosios vadybos studijų krypčių grupę papildyti rekreacijos ir turizmo studijų programa ir 

įrašyti nauja redakcija: 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma ir 

trukmė Suteikiama 

kvalifikacija 

Studijų 

kalba 

Akademinio 

padalinio 

pavadinimas 
NL I 

D S N S 

6121LX059 Rekreacija ir 

turizmas 

(specializacijos5 – 

sveikatos turizmas, 

e. turizmas) 

3    Verslo vadybos 

bakalauras 

lietuvių SvMF 

2. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše 

Socialinių mokslų studijų krypčių grupę papildyti žurnalistikos studijų programa ir įrašyti 

nauja redakcija: 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma ir 

trukmė Suteikiama 

kvalifikacija 

Studijų 

kalba 

Akademinio 

padalinio 

pavadinimas 
NL I 

D S N S 

6121JX068 Žurnalistika  3,5    Socialinių mokslų 

bakalauras 

lietuvių SHMF 

3. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše 

Sveikatos mokslų studijų krypčių grupę papildyti ergoterapijos studijų programa ir įrašyti 

nauja redakcija: 



Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma ir 

trukmė Suteikiama 

kvalifikacija 

Studijų 

kalba 

Akademinio 

padalinio 

pavadinimas 
NL I 

D S N S 

6121GX015 Ergoterapija 3,5    Sveikatos mokslų 

bakalauras, 

ergoterapeutas 

lietuvių SvMF 

4. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše 

Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupėje pašalinti Europos istorijos studijų programą. 

5. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše 

Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupėje archeologijos ir istorijos (galimybė rinktis 

gretutines pedagogikos studijas) studijų programoje papildyti priėmimą rusų kalba ir įrašyti 

nauja redakcija: 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma ir 

trukmė Suteikiama 

kvalifikacija 

Studijų 

kalba 

Akademinio 

padalinio 

pavadinimas 
NL I 

D S N S 

6121NX062 Archeologija ir 

istorija (galimybė 

rinktis gretutines 

pedagogikos 

studijas) 

4    Humanitarinių 

mokslų bakalauras 

Lietuvių, 

rusų 

BRIAI 

6. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto studijų programų sąraše 

Inžinerinių mokslų studijų krypčių grupėje statybos inžinerija ir uosto statinių studijų 

programoje atlikti trukmės keitimą  ir įrašyti nauja redakcija: 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma ir 

trukmė Suteikiama 

kvalifikacija 

Studijų 

kalba 

Akademinio 

padalinio 

pavadinimas 
NL I 

D S N S 

6121EX067 Statybos inžinerija 

ir uosto statiniai 

4   66 Inžinerijos mokslų 

bakalauras 

lietuvių JTGMF 

7. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 3 punkto 3.1. papunktyje atnaujinti teisės 

aktą sąrašą ir išdėstyti nauja redakcija:  

„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.” 



8. Išbraukti I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 3 punkto 3.2. papunkčio 3.2.2. 

dalį ir 3.2. papunktį išdėstyti nauja redakcija:  

„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. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, 

suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis 

dalykų: 

3.2.2.1. lietuvių kalba ir literatūra; 

3.2.2.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); 

3.2.2.3. užsienio kalba; 

3.2.2.4. matematika; 

3.2.2.5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; 

3.2.2.6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; 

3.2.2.7. 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; 

3.2.2.8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo 

krypties (sporto) programos dalykas. 

9. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 3 punkto 3.3. papunktį atnaujinti pagal 

aktualius teisės aktus ir išdėstyti nauja redakcija:  

„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, 2020-02-04, Nr. 2489) 1 punkte nurodyti rodikliai (imamas 

stojančiajam palankesnis variantas).” 

 

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


