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Senatas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1901 „Dėl stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas 

konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakulteto dekano 2023 m. sausio 4 d. teikimą Nr. 49SHMF-154,   

n u t a r i a Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2023 metais taisyklėse, patvirtintose 

Senato 2022 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 11-7, pakeisti ir išdėstyti tokia tvarka: 

1. I skyriaus Priėmimas į pirmos pakopos studijas 2 punktas „Konkursinio balo sandara”. 

2.1. Konkursinis balas nustatomas ir papildomi balai suteikiami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1901 „Dėl 

stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas 

studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 

 

Studijų 

programos 

Konkursiniai dalykai 

Pirmasis 

dalykas 

(BE) 

SK 
Antrasis dalykas 

(BE arba MP) 
SK 

Trečiasis dalykas 

(BE arba MP) 
SK 

Ketvirtasis 

dalykas / 

SK 

(BE) 

INFORMATIKOS MOKSLAI 

Informatika 

Informatikos 

inžinerija 

Matematika 0,4 

Informacinės 

technologijos 

arba fizika, arba 

biologija, arba 

chemija, arba 

geografija 

0,2 

Bet kuris dalykas, 

nesikartojantis su 

kitais konkursinio 

balo dalykais, 

kurio valstybinis 

brandos egzaminas 

organizuojamas 

stojimo metais arba 

kvalifikacijos 

egzaminas* 

 

0,2 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra – 

0,2 



 

FIZINIAI MOKSLAI 

Gamtinė 

geografija ir 

okeanografija 

Geografija 0,4 

Matematika, 

arba biologija, 

arba fizika, arba 

istorija, arba 

informacinės 

technologijos 

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 

GYVYBĖS MOKSLAI 

Biologija ir 

jūros 

biotechnologija 

Biologija 0,4 

Chemija arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos, 

arba fizika 

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 

INŽINERIJOS MOKSLAI 

Chemijos 

inžinerija 

(aplinka ir 

energija) 

Elektros 

inžinerija 

Jūrų transporto 

inžinerija 

Jūrų uostų 

inžinerija 

Mechanikos 

inžinerija 

Statybos 

inžinerija ir 

uosto statiniai 

Matematika 0,4 

Chemija arba 

fizika, arba 

biologija, arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija 

0,2 

Bet kuris dalykas, 

nesikartojantis su 

kitais konkursinio 

balo dalykais, 

kurio valstybinis 

brandos egzaminas 

organizuojamas 

stojimo metais, 

arba kvalifikacijos 

egzaminas* 

0,2 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra – 

0,2 

SVEIKATOS MOKSLAI 

Kineziterapija 

Slauga 

Visuomenės 

sveikata 

Biologija 0,4 

Chemija arba 

matematika, 

arba fizika 

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 

Radiologija Biologija 0,4 

Chemija arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos, 

arba fizika 

0,2 



SOCIALINIAI MOKSLAI 

Ekonomika Matematika 0,4 

Istorija arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija, 

arba užsienio 

kalba 

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 

Geografija Geografija 0,4 

Istorija arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos, 

arba užsienio 

kalba 

0,2 

Psichologija Matematika 0,4 Biologija 0,2 

Socialinis 

darbas 
Istorija 0,4 

Geografija arba 

užsienio kalba, 

arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 

Žurnalistika 
Lietuvių kalba 

ir literatūra 
0,4 

Istorija arba 

geografija, arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 

Užsienio 

kalba – 0,2 

(BE arba 

MP) 

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA 

Vadyba Matematika 0,4 

Istorija arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija, 

arba užsienio 

kalba 

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 Rekreacija ir 

turizmas 

Viešasis 

administravimas 

Istorija 0,4 

Geografija arba 

užsienio kalba, 

arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 

UGDYMO MOKSLAI 

Vaikystės 

pedagogika 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 
0,4 

Matematika 

arba užsienio 

kalba, arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija 

0,2 

Bet kuris dalykas, 

nesikartojantis su 

kitais konkursinio 

balo dalykais, 

kurio valstybinis 

brandos egzaminas 

0,2 

Istorija – 

0,2  

(BE arba 

MP) 



organizuojamas 

stojimo metais 

HUMANITARINIAI MOKSLAI 

Anglų 

filologija** 

Lietuvių 

filologija 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 
0,4 

Istorija arba 

geografija, arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos, 

arba užsienio 

kalba, jei kalba 

nesikartoja su 

trečiojo ar 

ketvirtojo 

dalyko kalba  

0,2 Bet kuris dalykas, 

nesikartojantis su 

kitais konkursinio 

balo dalykais, 

kurio valstybinis 

brandos egzaminas 

organizuojamas 

stojimo metais 

0,2 

Užsienio 

kalba – 0,2 

(BE arba 

MP) 

Archeologija ir 

istorija 
Istorija 0,4 

Geografija arba 

užsienio kalba, 

arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra – 

0,2 

SPORTAS 

Laisvalaikio 

sportas 

Sporto 

pasiekimai*** 
0,4 

Biologija arba 

matematika, 

arba chemija, 

arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija 

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 

 

BE – brandos egzaminas, MP – metinis pažymys, SK – svertinis koeficientas. 

* Trečiojo dalyko dedamąja 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. 

** Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar 

mokomojo dalyko įvertinimą. 

*** Sporto pasiekimai įskaičiuojami vadovaujantis Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 
 

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

magistro laipsniui siekti 53 punkte „Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti programų sąrašas“ 

pakeisti papildomųjų studijų programos Viešasis administravimas studijų formą iš ištęstinės į nuolatinę 

studijų formą sesijinį tvarkaraštį. 

 

 



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

magistro laipsniui siekti 53 punkte „Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti programų sąrašas“ 

pakeisti papildomųjų studijų programos Psichologija studijų formą iš ištęstinės į nuolatinę studijų 

formą sesijinį tvarkaraštį. 

 

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 


