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Senatas, atsižvelgdamas į Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tarybos 2019 m. sausio 

23 d. nutarimą Nr. 45-SHMF-5 ir Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimą 

Nr. 45Sv-05 n u t a r i a  Užsienio valstybių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2019 ir 2020 

metais taisykles, patvirtintas Senato 2018 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 11-12, pakeisti šia tvarka:  

1. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto Pirmosios pakopos studijų 

programų, vykdomų anglų kalba, sąrašo  

1.1. Sveikatos studijų krypčių grupėje Studijų programos skiltyje įrašą Slauga (specializacija 

– kosmetologija) pakeisti į Slauga (galima rinktis kosmetologijos krypties studijų dalykus).  

1.2. Ugdymo mokslų studijų krypčių grupėje Studijų programos skiltyje įrašą Kūno kultūros 

ir sporto pedagogika (specializacija – judesio terapija) pakeisti į Kūno kultūros ir sporto 

pedagogika (galima rinktis reabilitacijos krypties studijų dalykus).  

1.3. Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupėje išbraukti Kraštovaizdžio dizaino studijų 

programą.  

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

programų, vykdomų anglų kalba, sąrašo Ugdymo mokslų studijų krypčių grupėje Studijų 

programos skiltyje įrašą Kūno kultūros ir sporto pedagogika (specializacija – judesio 

terapija) pakeisti į Kūno kultūros ir sporto pedagogika (galima rinktis reabilitacijos 

krypties studijų dalykus).  

3. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 2 punkto Pirmosios pakopos studijų 

programų, vykdomų rusų kalba, sąrašo Ugdymo mokslų studijų krypčių grupėje Studijų 

programos skiltyje įrašą Kūno kultūros ir sporto pedagogika (specializacija – judesio 

terapija) pakeisti į Kūno kultūros ir sporto pedagogika (galima rinktis reabilitacijos 

krypties studijų dalykus).  

4. II skyriaus Priėmimo į antrosios pakopos studijas 1 punkto Antrosios pakopos studijų 

programų, vykdomų anglų kalba, sąraše įrašyti Ugdymo mokslų grupę šia tvarka:  

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma 

ir trukmė 
Suteikiama 

kvalifikacija 
Reikalavimai stojantiesiems 

NL I 

UGDYMO MOKSLAI 

6211MX038  Fizinio aktyvumo ir 

sporto pedagogika 

(Physical Activity 

and Sports 

Pedagogy)  

1,5  Ugdymo mokslų 

magistras  

(Master of 

Education Science)  

Asmenys, turintys universitetinį 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį.  



5. II skyriaus Priėmimo į antrosios pakopos studijas 2 punkto Antrosios pakopos studijų 

programų, vykdomų rusų kalba, sąraše, Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupėje 

išbraukti Profesinės etikos ir etikos audito studijų programą.  

 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 


