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NUTARIMAS 
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2017 m. balandžio 27 d. Nr. 11-50 

Klaipėda 

 

Senatas, vadovaudamasis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. kovo 14 d. 

įsakymu Nr. V-21 „Dėl studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo 

Nr. V-48 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (TAR, 2017, Nr. 4345), ir įvertindamas užsienio šalių piliečių priėmimo į Universitetą 

patirtį,  

n u t a r i a   

1. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2017 ir 2018 metais taisykles, 

patvirtintas Senato 2016 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 11–2, pakeisti šia tvarka:  

1.1.  Pirmo skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas  

1.1.1. 9 punkte Priėmimo į pirmosios pakopos studijas datos pakeisti į Priėmimo į pirmosios 

pakopos studijas datas ir jį išdėstyti nauja redakcija:  

„9. Priėmimo į pirmosios pakopos studijas datos.“ 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Studijų pradžia – nuo rugsėjo 1 d. 

Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.  nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. 

Paraiškų ir dokumentų vertinimas.  iki birželio 9 d  

Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu paštu.  iki birželio 23 d.  

Studijų įmokos mokėjimas.  iki birželio 30 d.  

Studento dokumentų rengimas vizai gauti.  iki liepos 21 d.  

Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų skyriuje). iki rugsėjo 15 d.  

Studijų pradžia – nuo vasario 1 d. 

Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.  nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. 

Paraiškų ir dokumentų vertinimas. iki spalio 8 d.  

Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu paštu.  iki spalio 21 d.  

Studijų įmokos mokėjimas.  iki lapkričio 15 d.  

Studento dokumentų rengimas vizai gauti.  iki gruodžio 2 d.  

Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų skyriuje). iki vasario 15 d.  

1.1.2. 10 punkto Įforminant priėmimą į Universitetą stojantieji pateikia šių dokumentų originalų 

elektronines kopijas 10.6 papunktyje išbraukti „iki einamųjų metų rugsėjo 7 d., jeigu studijos 

prasideda rugsėjo 1 d., ir iki einamųjų metų vasario 7 d., jeigu studijos prasideda vasario 1 d.“ ir 

jį išdėstyti nauja redakcija  



„10.6 SKVC išvadas apie išsilavinimo dokumentų pripažinimą;“. 

1.2.  Antro skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas 

1.2.1. 11 punkte Priėmimo į antrosios pakopos studijas datos pakeisti į Priėmimo į antrosios 

pakopos studijas datas ir jį išdėstyti nauja redakcija:  

„11. Priėmimo į antrosios pakopos studijas datos“. 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Studijų pradžia – nuo rugsėjo 1 d. 

Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.  nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. 

Paraiškų ir dokumentų vertinimas.  iki birželio 9 d  

Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu 

paštu.  

iki birželio 23 d.  

Studijų įmokos mokėjimas.  iki birželio 30 d.  

Studento dokumentų rengimas vizai gauti.  iki liepos 21 d.  

Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų skyriuje). iki rugsėjo 15 d.  

Studijų pradžia – nuo vasario 1 d. 

Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.  nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. 

Paraiškų ir dokumentų vertinimas. iki spalio 8 d.  

Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu 

paštu.  

iki spalio 21 d.  

Studijų įmokos mokėjimas.  iki lapkričio 15 d.  

Studento dokumentų rengimas vizai gauti.  iki gruodžio 2 d.  

Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų skyriuje). iki vasario 15 d.  

1.2.2. 12 punkto Įforminant priėmimą pakviestieji studijuoti turi pateikti šių dokumentų originalų 

elektronines kopijas 12.6 papunktyje išbraukti „iki einamųjų metų rugsėjo 7 d., jeigu 

studijos prasideda rugsėjo 1 d., ir iki einamųjų metų vasario 7 d., jeigu studijos prasideda 

vasario 1 d.“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:  

„12.6. SKVC išvadas apie išsilavinimo dokumentų pripažinimą;“.  

2. Patvirtinti Užsienio šalių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2017 ir 2018 metais 

taisyklių naują redakciją.  

 

PRIDEDAMA. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2017 ir 2018 metais 

taisyklių nauja redakcija, 9 lapai. 

 

 

 

 

Senato pirmininkas  prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 


