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Senatas, vadovaudamasis Bendraisiais studijų vykdymo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 (TAR, 2016, 

Nr. 30192), n u t a r i a  patvirtinti Klaipėdos universiteto pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo 

tvarkos aprašą.  
Šis aprašas taikomas nuo 2022 m. priimtų studentų studijų planams. 

2017 m. gruodžio 14 d. Senato nutarimas Nr. 11-34 Dėl Klaipėdos universiteto pasirenkamųjų 

studijų dalykų pasirinkimo tvarkos aprašo galioja iki 2022 m. priimtų studentų studijų planams. 
 

 

PRIDEDAMA. Klaipėdos universiteto pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo tvarkos 

aprašas, 2 lapai.  

 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 

 

 

  



 PATVIRTINTA 

Senato 2022 m. kovo 17 d.  

nutarimu Nr. 11-33 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO  

PASIRENKAMŲJŲ STUDIJŲ DALYKŲ  

PASIRINKIMO TVARKOS  

APRAŠAS  

1. Klaipėdos universiteto pasirenkamųjų studijų dalykų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja pasirenkamųjų studijų dalykų vietą ir apimtis studijų programose, jų pasirinkimo 

sąlygas, atsiskaitymo būdus ir kt.  

2. Pasirenkamieji studijų dalykai yra svarbi universitetinių studijų sudedamoji dalis, studentų 

individualių studijų planų rengimo pagrindas, sudarantis sąlygas studentų žinių ir gebėjimų gilinimui 

ir plėtrai, siekiant numatytų studijų rezultatų.  

3. Pasirenkamųjų studijų dalykų grupės:  

3.1. pasirenkamieji A grupės studijų dalykai;  

3.2. pasirenkamieji B grupės studijų dalykai;  

3.3. pasirenkamieji studijuojamos krypties studijų dalykai. 

3. Pasirenkamieji A grupės studijų dalykai skirti studentų užsienio kalbų studijoms, apimančioms 

tiek naujų užsienio kalbų studijas, tiek gilinamąsias užsienio kalbų studijas. Naujos užsienio kalbos 

studijas studentai gali rinktis studijuoti nuo 1 semestro. 

4. Pasirenkamieji B grupės studijų dalykai skirti studentų bendriesiems universitetiniams 

gebėjimams ugdyti, pedagoginėms studijoms, skaitmeninės kompetencijos ugdymui ir kt. studijoms.  

5. A ir B grupių pasirenkamų studijų dalykų apimtys kreditais priklauso nuo studijų programos 

apimties kreditais (1 priedas). Jų studijoms skiriama ne mažiau kaip 15 studijų kreditų.  

6. Pakopinių studijų studentai, studijuojantys studijų programoje, kurios apimtis 240 ECTS, 

savarankiškai sprendžia dėl individualaus studijų plano 4-5 studijų semestruose: studentas gali 

pasirinkti 3+3 ECTS kreditų modelį 4-5 semestruose arba 6 ECTS kreditų modulį 4 arba 5 semestre.  

7. A ir B grupių studijų dalykus studentai renkasi iš sąrašų, kuriuos fakultetų/akademijos/institutų 

(toliau – fakultetas) tarybų teikimu kasmet tvirtina Rektorius.  

8. 1-4 (5) semestrais, kai studijų programų planuose numatyti pasirenkamieji A ir B grupių studijų 

dalykai, studentas privalomai turi išklausyti Akademinės kalbos (lietuvių k.) studijų dalyką (3 ECTS), 

priklausantį B grupei. 

9. Pasirenkamieji studijuojamos krypties ir kitos krypties studijų dalykai dėstomi 3–8 semestruose.  

10. Jeigu atitinkami studijų krypčių aprašai numato kitokią studijų programos sandarą, 

vadovaujamasi studijų krypčių aprašais.  

11. Studentai gali rinktis tik tuos studijų dalykus, kurie yra skirti jų studijuojamai studijų pakopai.  

12. Studentai pasirenkamuosius studijų dalykus renkasi Rektoriaus įsakymu patvirtintame studijų 

kalendoriuje nustatyta tvarka.  

13. A grupės studijų dalykų studijoms mažiausias grupės dydis – 10 studentų, o B grupės studijų 

dalykų studijoms– 30 studentų .  

15. Pakopinių ir dalinių studijų studentai/klausytojai (toliau – studentai) gali rinktis papildomas A 

grupės atitinkamo lygio mokamas studijas.  

16. Papildomoms A grupės atitinkamo lygio mokamoms studijoms studentai priimami į grupes, 

kuriose yra laisvų vietų (grupės dydis – iki 15 studentų) arba gali būti sudaromos papildomos mokamų 

studijų grupės (ne mažiau kaip 10 studentų).  

17. Papildomos A grupės mokamų studijų vieno studijų kredito kaina apskaičiuojama filologijos 

pagal kalbą studijų krypties nuolatinių studijų norminę studijų kainą dalinant iš 60 ir gautą rezultatą 

apvalinant iki sveiko skaičiaus.  

18. Studentai papildomas A grupės atitinkamo lygio mokamas studijas pasirenka ne vėliau kaip per 

pirmąją kiekvieno semestro savaitę.  



19. Studentai, pageidaujantys studijuoti papildomus A grupės mokamus studijų dalykus, rašytiniu 

prašymu kreipiasi į Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekaną, o su klausytojais yra 

sudaroma atitinkama studijų sutartis.  

20. Studentai gali rinktis ir kitus mokamus studijų dalykus (modulius), dėstomus Universitete, 

mokant nustatytą studijų mokestį už kiekvieną kreditą. Dėl tokių studijų studentas rašytiniu prašymu 

kreipiasi į fakulteto, kuriame studijuoja, dekaną/direktorių.  

21. Pakopinių studijų studentams, sėkmingai baigusiems atitinkamo lygio mokamas studijas ir 

išlaikius egzaminą, studijų rezultatai įrašomi į diplomo priedėlį, o dalinių studijų studentams/ 

klausytojams išduodama akademinė pažyma.  
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