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Senatas, atsižvelgdamas į Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tarybos 2022 m. kovo 31 

d. nutarimą Nr. 45SHMF-10 ir Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 2022 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 

45Sv-10, 

n u t a r i a Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2022 metais taisyklių naują redakciją, 

patvirtintą  Senato 2022 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 11-39, pakeisti šia tvarka: 

1. I skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 1 punkto verslo ir viešosios vadybos 

studijų krypčių grupėje vadybos studijų programą papildyti priėmimu į nuolatinių studijų formos 

nuotolinį tvarkaraštį, studijų programos trukmę nurodant 3,5 m. 

2. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punkto sporto studijų krypčių grupėje 

laisvalaikio sporto studijų programoje suteikiamą kvalifikaciją papildyti pedagogo profesine 

kvalifikacija ir išdėstyti informaciją apie suteikiamą kvalifikaciją tokia tvarka: „sporto bakalauras, 

pedagogas“.  

 3. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punktą papildyti informaciją apie 

priėmimą į studijas anglų kalba šiose studijų programose:  

6121BX028 Informatika (specializacijos – informatika, duomenų analitika)  

6121BX029 Informatikos inžinerija 

6121EX061 Chemijos inžinerija (aplinka ir energija) 

6121EX062 Elektros inžinerija 

6121EX068 Jūrų transporto inžinerija (specializacija – laivų projektavimas ir 

statyba) 

6121EX066 Mechanikos inžinerija 

6121JX067 Socialinis darbas (specializacijos – socialinis darbas 

bendruomenėje, socialinis darbas sveikatos priežiūroje) 

6121LX060 Vadyba 

 

 4. I skyriaus Priėmimo į pirmosios pakopos studijas 1 punktą papildyti informaciją apie 

priėmimą į studijas rusų kalba šiose studijų programose: 

6121EX068 Jūrų transporto inžinerija (specializacija – laivų projektavimas ir 

statyba) 

6181GX001 Kineziterapija 

6121LX059 Rekreacija ir turizmas (specializacijos – e. turizmas, sveikatos 

turizmas) 



 

 5. I skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 1 punkto humanitarinių mokslų studijų 

krypčių grupę papildyti studijų programa Europos istorija ir išdėstyti informaciją apie suteikiamą 

kvalifikaciją tokia tvarka: „6121NX075 Europos istorija, dieninė studijų forma, studijų trukmė 3 m., 

humanitarinių mokslų bakalauras, studijų kalba – rusų“. 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

 


