
 

1. InInInInformacija apie aukštąją mokykla:formacija apie aukštąją mokykla:formacija apie aukštąją mokykla:formacija apie aukštąją mokykla:

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) 

Čia vykdomos studijos, atitinkančios mokslo ir naujausių 

išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją. Tai trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje, turinti stiprią ir 

profesionalią akademinę bendruomenę. Didžiausias Kolegijos dėmesys skiriamas studijų programų 

profesionalumui ir praktinei veiklai. Kolegijos absolventai įgyja profesinio bakalauro laipsnį. Studijos 

yra orientuotos į praktiką, kad absolventai galėtų sėkmingai taikyti žinias realioje darbo aplinkoje.

Kolegija susideda iš trijų fakultetų 

Sveikatos mokslų fakulteto. Čia atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi įvairūs 

projektai, mokymai ir konsultacijos.

2. Kaip organizuojamos studijos?Kaip organizuojamos studijos?Kaip organizuojamos studijos?Kaip organizuojamos studijos?

medmedmedmedžiaga?žiaga?žiaga?žiaga? 

Rudens semestras trunka nuo rugsėjo iki vasario, pavasario 

vyksta sausio mėnesį, pavasario sesija

turi Kalėdų ir Velykų atostogas

Perlaikymai vyksta per akademinės paramos savaitę

akademine skola. Studijų medžiaga pateikiama v

3. Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučiKaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučiKaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučiKaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabuči

studentaistudentaistudentaistudentai    gauna? Kur reikia registruotis?gauna? Kur reikia registruotis?gauna? Kur reikia registruotis?gauna? Kur reikia registruotis?

Norint gauti bendrabutį reikia parašyti prašymą. Prašymas pasirašomas priėmimų dieną arba 

atvykus į vieną iš bendrabučių. 

Studentas, prieš pasirašydamas gyvenam

mėnesių apgyvendinimo bendrabutyje įmokos dydžio išankstinį mokestį(110 

bendrabučių valdytojui tai įrodantį dokumentą. Vieno mėnesio įmoka (55 

rugsėjo mėn., likusi suma (55

 

Klaipėdos valstybinė kolegijaKlaipėdos valstybinė kolegijaKlaipėdos valstybinė kolegijaKlaipėdos valstybinė kolegija    

formacija apie aukštąją mokykla:formacija apie aukštąją mokykla:formacija apie aukštąją mokykla:formacija apie aukštąją mokykla:    

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) – moderni aukštoji mokykla!  

Čia vykdomos studijos, atitinkančios mokslo ir naujausių technologijų lygį, teikiančios koleginį 

išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją. Tai trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje, turinti stiprią ir 

profesionalią akademinę bendruomenę. Didžiausias Kolegijos dėmesys skiriamas studijų programų 

i ir praktinei veiklai. Kolegijos absolventai įgyja profesinio bakalauro laipsnį. Studijos 

yra orientuotos į praktiką, kad absolventai galėtų sėkmingai taikyti žinias realioje darbo aplinkoje.

Kolegija susideda iš trijų fakultetų – Socialinių mokslų fakulteto,

mokslų fakulteto. Čia atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi įvairūs 

projektai, mokymai ir konsultacijos. 

Kaip organizuojamos studijos?Kaip organizuojamos studijos?Kaip organizuojamos studijos?Kaip organizuojamos studijos?    KKKKada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų ada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų ada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų ada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų 

nuo rugsėjo iki vasario, pavasario – nuo vasari

ausio mėnesį, pavasario sesija –  gegužės-birželio mėnesiais. Per mokslo metus studentai 

alėdų ir Velykų atostogas. Baigiamųjų kursų studentams Velykų

a per akademinės paramos savaitę, jos metu neišlaikyti egzaminai tampa 

akademine skola. Studijų medžiaga pateikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (

Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučiKaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučiKaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučiKaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi o kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi o kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi o kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi 

gauna? Kur reikia registruotis?gauna? Kur reikia registruotis?gauna? Kur reikia registruotis?gauna? Kur reikia registruotis?    

Norint gauti bendrabutį reikia parašyti prašymą. Prašymas pasirašomas priėmimų dieną arba 

atvykus į vieną iš bendrabučių.  

Studentas, prieš pasirašydamas gyvenamosios vietos bendrabutyje sutartį, privalo sumokėti

mėnesių apgyvendinimo bendrabutyje įmokos dydžio išankstinį mokestį(110 

bendrabučių valdytojui tai įrodantį dokumentą. Vieno mėnesio įmoka (55 

usi suma (55€) lieka kaip depozitas iki kol studentas gyvens bendrabutyje.
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technologijų lygį, teikiančios koleginį 

išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją. Tai trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje, turinti stiprią ir 

profesionalią akademinę bendruomenę. Didžiausias Kolegijos dėmesys skiriamas studijų programų 

i ir praktinei veiklai. Kolegijos absolventai įgyja profesinio bakalauro laipsnį. Studijos 

yra orientuotos į praktiką, kad absolventai galėtų sėkmingai taikyti žinias realioje darbo aplinkoje. 

eto, Technologijų fakulteto ir 

mokslų fakulteto. Čia atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi įvairūs 

ada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų ada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų ada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų ada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų 

nuo vasario iki birželio. Rudens sesija  

birželio mėnesiais. Per mokslo metus studentai 

ų atostogos nesuteikiamos. 

neišlaikyti egzaminai tampa 

irtualioje mokymosi aplinkoje (Moodle). 

o kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi o kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi o kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi o kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi 

Norint gauti bendrabutį reikia parašyti prašymą. Prašymas pasirašomas priėmimų dieną arba 

osios vietos bendrabutyje sutartį, privalo sumokėti dviejų 

mėnesių apgyvendinimo bendrabutyje įmokos dydžio išankstinį mokestį(110 €)  ir pateikti 

bendrabučių valdytojui tai įrodantį dokumentą. Vieno mėnesio įmoka (55 €) bus užskaityta už 

€) lieka kaip depozitas iki kol studentas gyvens bendrabutyje. 



 

Apgyvendinimo mokestis už einamąjį mėnesį mokamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 d.

Priėmimas ir apgyvendinimas į visus bendrabučius vyks

(pietūs 12:30-13:30). Kambarių skirstymas vyks atvykus į bendrabutį.

bendrabutyje per 14 dienų nuo mokslo metų pradžios, vieta bendrabutyje neišsaugoma ir 

išankstinis mokestis negrąžinamas. 

4. Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada 

vykdomi pasirinkimai? vykdomi pasirinkimai? vykdomi pasirinkimai? vykdomi pasirinkimai?     

Yra pasirenkamieji dalykai, kurie nuo 2 kurso užima 3 kreditus.  Pasirinkimai vykdomi pirmo kurso 

pabaigoje. 

5. Kas sudaro studijų modulįKas sudaro studijų modulįKas sudaro studijų modulįKas sudaro studijų modulį

kreditus?)kreditus?)kreditus?)kreditus?)    

Studijų modulį sudaro: auditorinis, savarankiškas darbas, mokomosios pažintinės, profesinės veiklos 

ir kitos praktikos. Studijų modulio apimtis nustatoma pagal Klaipėdos valstybinė

Direktoriaus patvirtintą studijų programų rengimo tvarką.  1 kreditas atitinka nuo 22 iki 30 

studento darbo valandų.  

6. InformacijaInformacijaInformacijaInformacija    apie gretutines studijų formas?apie gretutines studijų formas?apie gretutines studijų formas?apie gretutines studijų formas?

Gretutinių studijų formas galimos technologinių mokslų studijų programomis, jas ga

pirmo kurso pabaigoje pasirašant prašymą, kurį vėliau galima atsiimti.

7. Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada 

jas galiu pasirinkti?jas galiu pasirinkti?jas galiu pasirinkti?jas galiu pasirinkti?    

Dėl akademinės pažymos reikia kreiptis į fakulteto admin

8. Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?

Akademiniai užsiėmimai Technologijų fakultete ir Sveikatos mokslų fakultete vyksta nuo 8 valandos 

ryto, Socialinių mokslų fakultete nuo 8 valandų 15 minučių. 

9. Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas 

Visas paskaitas privaloma lankyti.

 

Apgyvendinimo mokestis už einamąjį mėnesį mokamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 d.

Priėmimas ir apgyvendinimas į visus bendrabučius vyksta rugpjūčio 30 ir 31 d. 09:00 

Kambarių skirstymas vyks atvykus į bendrabutį.

bendrabutyje per 14 dienų nuo mokslo metų pradžios, vieta bendrabutyje neišsaugoma ir 

išankstinis mokestis negrąžinamas.  

Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada 

    

dalykai, kurie nuo 2 kurso užima 3 kreditus.  Pasirinkimai vykdomi pirmo kurso 

Kas sudaro studijų modulįKas sudaro studijų modulįKas sudaro studijų modulįKas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka ? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka ? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka ? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka 

Studijų modulį sudaro: auditorinis, savarankiškas darbas, mokomosios pažintinės, profesinės veiklos 

ir kitos praktikos. Studijų modulio apimtis nustatoma pagal Klaipėdos valstybinė

Direktoriaus patvirtintą studijų programų rengimo tvarką.  1 kreditas atitinka nuo 22 iki 30 

apie gretutines studijų formas?apie gretutines studijų formas?apie gretutines studijų formas?apie gretutines studijų formas?    

Gretutinių studijų formas galimos technologinių mokslų studijų programomis, jas ga

pasirašant prašymą, kurį vėliau galima atsiimti. 

Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada 

Dėl akademinės pažymos reikia kreiptis į fakulteto administratores. 

Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?Koks akademinių užsiėmimų laikas?    

Akademiniai užsiėmimai Technologijų fakultete ir Sveikatos mokslų fakultete vyksta nuo 8 valandos 

ryto, Socialinių mokslų fakultete nuo 8 valandų 15 minučių.  

Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas Užsiėmimų tvarkaraštis (ar privaloma lankyti visas paskaitas?)paskaitas?)paskaitas?)paskaitas?)    

Visas paskaitas privaloma lankyti. 

2 

Apgyvendinimo mokestis už einamąjį mėnesį mokamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 d.  

rugpjūčio 30 ir 31 d. 09:00 – 17:00 

Kambarių skirstymas vyks atvykus į bendrabutį. Studentui neapsigyvenus 

bendrabutyje per 14 dienų nuo mokslo metų pradžios, vieta bendrabutyje neišsaugoma ir 

Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada Kokie galimi studijų moduliai? (ar yra privalomi, alternatyvieji ir pasirenkamieji moduliai?) kada 

dalykai, kurie nuo 2 kurso užima 3 kreditus.  Pasirinkimai vykdomi pirmo kurso 

? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka ? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka ? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka ? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka 

Studijų modulį sudaro: auditorinis, savarankiškas darbas, mokomosios pažintinės, profesinės veiklos 

ir kitos praktikos. Studijų modulio apimtis nustatoma pagal Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Direktoriaus patvirtintą studijų programų rengimo tvarką.  1 kreditas atitinka nuo 22 iki 30 

Gretutinių studijų formas galimos technologinių mokslų studijų programomis, jas galima pasirinkti, 

Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada Akademinės pažymos. Kur kreiptis, kad jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada 

Akademiniai užsiėmimai Technologijų fakultete ir Sveikatos mokslų fakultete vyksta nuo 8 valandos 



 

10. Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?

Studijas sudaro auditorinis ir savarankiškas darbas, mokomosios, pažintinės, profesinės veiklos ir kt. 

praktikos. Savarankiškas darbas 

užduotį (projektas, tyrimas, analizė, ataskaita, referatas, kursinis darbas ir kt.), taip pat 

nereglamentuotas užduotimi (seminaras, koliokviumas, praktinis ir laboratorinis darbas, 

pasirengimas egzaminams ir kt.

Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę. Kiekvienam 

atsiskaitymui numatomi svertiniai koeficientai, o bendra dalyko svertinių koeficientų suma turi būti 

lygi vienetui. Egzaminus gali laikyti studentai, kurių tarpi

balai. 

11. Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?

Dėstytojas supažindina studentus su dalyko egzamino vertinimo principais, egzaminų užduočių 

pavyzdžiais, jo organizavimo tvarka, studijų rezultatų vertinimo kriterijais ir sve

Egzamino metu studentas pateikia dėstytojui studijų apskaitos dokumentą. 

atsakingi darbuotojai atsiskaitymų ir egzaminų metu privalo nustatyti studentų asmens tapatybę. 

Dėstytojai egzaminuoja tik jiems paskirtose

komandiruotė arba kita svarbi priežastis) katedros vedėjas egzaminuoti skiria kitą dėstytoją. 

Egzaminas turi būti išlaikytas teigiamu balu. 

Išlaikyto egzamino perlaikyti neleidžiama. 

Studentai turi teisę per studijų metus, bet ne anksčiau kaip kitą semestrą, pateikę prašymą dekanui 

ir sumokėję nustatytą mokestį, pagerinti dviejų dalykų įvertinimus. Perlaikymo rezultatai neturi 

įtakos stipendijai. Egzaminų ir atsiskaitymų įvertinimas iki 5 balų nėra apvalinam

apvalinamas vadovaujantis matematinėmis taisyklėmis (iki 0,5 

daugiau – į didesniąją sveikąją dalį).

12. Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?

Akademinės atostogos ar pertrauka moksle skaičiuojamos nuo prašymo 

dokumentų pateikimo dienos. Akademinių atostogų ar pertraukos moksle pabaiga visuomet 

 

Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?    

Studijas sudaro auditorinis ir savarankiškas darbas, mokomosios, pažintinės, profesinės veiklos ir kt. 

praktikos. Savarankiškas darbas – darbas, atliekamas pagal dėstytojo parengtą savarankiško darbo 

užduotį (projektas, tyrimas, analizė, ataskaita, referatas, kursinis darbas ir kt.), taip pat 

nereglamentuotas užduotimi (seminaras, koliokviumas, praktinis ir laboratorinis darbas, 

pasirengimas egzaminams ir kt.). 

Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę. Kiekvienam 

atsiskaitymui numatomi svertiniai koeficientai, o bendra dalyko svertinių koeficientų suma turi būti 

lygi vienetui. Egzaminus gali laikyti studentai, kurių tarpinių vertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 5 

Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?    

Dėstytojas supažindina studentus su dalyko egzamino vertinimo principais, egzaminų užduočių 

pavyzdžiais, jo organizavimo tvarka, studijų rezultatų vertinimo kriterijais ir sve

Egzamino metu studentas pateikia dėstytojui studijų apskaitos dokumentą. 

atsakingi darbuotojai atsiskaitymų ir egzaminų metu privalo nustatyti studentų asmens tapatybę. 

Dėstytojai egzaminuoja tik jiems paskirtose grupėse. Išimtiniais atvejais (dėstytojo liga, 

komandiruotė arba kita svarbi priežastis) katedros vedėjas egzaminuoti skiria kitą dėstytoją. 

Egzaminas turi būti išlaikytas teigiamu balu.  

Išlaikyto egzamino perlaikyti neleidžiama.  

r studijų metus, bet ne anksčiau kaip kitą semestrą, pateikę prašymą dekanui 

ir sumokėję nustatytą mokestį, pagerinti dviejų dalykų įvertinimus. Perlaikymo rezultatai neturi 

įtakos stipendijai. Egzaminų ir atsiskaitymų įvertinimas iki 5 balų nėra apvalinam

apvalinamas vadovaujantis matematinėmis taisyklėmis (iki 0,5 – į mažesniąją sveikąją dalį, 0,5 ir 

į didesniąją sveikąją dalį). 

Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?Kokia akademinių atostogų tvarka?    

Akademinės atostogos ar pertrauka moksle skaičiuojamos nuo prašymo 

dokumentų pateikimo dienos. Akademinių atostogų ar pertraukos moksle pabaiga visuomet 
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Studijas sudaro auditorinis ir savarankiškas darbas, mokomosios, pažintinės, profesinės veiklos ir kt. 

ytojo parengtą savarankiško darbo 

užduotį (projektas, tyrimas, analizė, ataskaita, referatas, kursinis darbas ir kt.), taip pat – darbas, 

nereglamentuotas užduotimi (seminaras, koliokviumas, praktinis ir laboratorinis darbas, 

Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę. Kiekvienam 

atsiskaitymui numatomi svertiniai koeficientai, o bendra dalyko svertinių koeficientų suma turi būti 

nių vertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 5 

Dėstytojas supažindina studentus su dalyko egzamino vertinimo principais, egzaminų užduočių 

pavyzdžiais, jo organizavimo tvarka, studijų rezultatų vertinimo kriterijais ir svertinais koeficientais. 

Egzamino metu studentas pateikia dėstytojui studijų apskaitos dokumentą.  Dėstytojai ar kiti 

atsakingi darbuotojai atsiskaitymų ir egzaminų metu privalo nustatyti studentų asmens tapatybę.  

grupėse. Išimtiniais atvejais (dėstytojo liga, 

komandiruotė arba kita svarbi priežastis) katedros vedėjas egzaminuoti skiria kitą dėstytoją. 

r studijų metus, bet ne anksčiau kaip kitą semestrą, pateikę prašymą dekanui 

ir sumokėję nustatytą mokestį, pagerinti dviejų dalykų įvertinimus. Perlaikymo rezultatai neturi 

įtakos stipendijai. Egzaminų ir atsiskaitymų įvertinimas iki 5 balų nėra apvalinamas, virš 5 balų – 

į mažesniąją sveikąją dalį, 0,5 ir 

Akademinės atostogos ar pertrauka moksle skaičiuojamos nuo prašymo ir patvirtinančių 

dokumentų pateikimo dienos. Akademinių atostogų ar pertraukos moksle pabaiga visuomet 



 

sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia.

sumokėta semestro studijų kaina negrąžinama.

ar pertraukos moksle: a) Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki akademinių atostogų pabaigos 

studentas pateikia fakulteto dekano vardu nustatytos formos prašym

atostogų; b) Per akademinių atos

nustatyto dydžio mokestį, programos skirtumus leidžiama likviduoti iki einamojo semestro 

pabaigos. 

Studentai būdami akademinėse atostogose turi teisę išlaikyti akademinius įsiskolinimus, sum

Kolegijos nustatytą mokestį už kiekvieną įsiskolinimą.

skirtumams, studentas turi sumokėti už neišklausytus ar neįvertintus dalykų kreditus Kolegijos 

nustatyta mokestį. 

13. Kaip prisijungti prie sustiprintų studijKaip prisijungti prie sustiprintų studijKaip prisijungti prie sustiprintų studijKaip prisijungti prie sustiprintų studij

Aukštojoje mokykloje nėra sustiprintų studijų grupių.

 

14. Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?

Studijos gali būti nutraukiamos dėl: aukštosios mokyklos keitimo; gyvenamosios vietos keitimo; 

išvykimo į užsienį gyventi ar mokytis; pačiam prašant; sveikatos proble

studijų programos keitimo;

darbo; neapginto baigiamojo darbo;

kai dėl objektyvių priežasčių studijos ta

15. Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?

Negautos įskaitos, neapginti kursiniai darbai, neįvertinta praktika per egzaminų sesiją bei per 

papildomą akademinės paramos savaitę neišlaikyti egzaminai yra studento akademinė skola. 

Papildoma akademinės para

Studentai gali likviduoti akademines skolas iki nustatyto termino pabaigos.

Studentai, neišlaikę įskaitų egzaminų sesijos metu, turi teisę vieną kartą įskaitą

 

sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia. Studentams, išėjusiems akademinių atostogų, 

sumokėta semestro studijų kaina negrąžinama. Studijų atnaujinimas grįžus iš akademinių atostogų 

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki akademinių atostogų pabaigos 

studentas pateikia fakulteto dekano vardu nustatytos formos prašym

akademinių atostogų laikotarpį pasikeitus studijų programai, iš anksto sumokė

to dydžio mokestį, programos skirtumus leidžiama likviduoti iki einamojo semestro 

Studentai būdami akademinėse atostogose turi teisę išlaikyti akademinius įsiskolinimus, sum

Kolegijos nustatytą mokestį už kiekvieną įsiskolinimą. Po pertraukos moksle susidarius programų 

skirtumams, studentas turi sumokėti už neišklausytus ar neįvertintus dalykų kreditus Kolegijos 

Kaip prisijungti prie sustiprintų studijKaip prisijungti prie sustiprintų studijKaip prisijungti prie sustiprintų studijKaip prisijungti prie sustiprintų studijų grupių?ų grupių?ų grupių?ų grupių?    

Aukštojoje mokykloje nėra sustiprintų studijų grupių. 

Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?    

Studijos gali būti nutraukiamos dėl: aukštosios mokyklos keitimo; gyvenamosios vietos keitimo; 

išvykimo į užsienį gyventi ar mokytis; pačiam prašant; sveikatos proble

studijų programos keitimo; pasibaigus studijų sutarčiai; studentą pašalinus;

eapginto baigiamojo darbo; nebaigtos studijų programos; neišlaikytų baigiamųjų egzaminų;

ai dėl objektyvių priežasčių studijos tampa negalimos. 

Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?    

Negautos įskaitos, neapginti kursiniai darbai, neįvertinta praktika per egzaminų sesiją bei per 

papildomą akademinės paramos savaitę neišlaikyti egzaminai yra studento akademinė skola. 

Papildoma akademinės paramos savaitė yra įtraukiama į studijų grafiką kiekvieną semestrą.

Studentai gali likviduoti akademines skolas iki nustatyto termino pabaigos.

Studentai, neišlaikę įskaitų egzaminų sesijos metu, turi teisę vieną kartą įskaitą
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Studentams, išėjusiems akademinių atostogų, 

atnaujinimas grįžus iš akademinių atostogų 

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki akademinių atostogų pabaigos 

studentas pateikia fakulteto dekano vardu nustatytos formos prašymą grįžti iš akademinių 

pasikeitus studijų programai, iš anksto sumokėjus 

to dydžio mokestį, programos skirtumus leidžiama likviduoti iki einamojo semestro 

Studentai būdami akademinėse atostogose turi teisę išlaikyti akademinius įsiskolinimus, sumokant 

Po pertraukos moksle susidarius programų 

skirtumams, studentas turi sumokėti už neišklausytus ar neįvertintus dalykų kreditus Kolegijos 

Studijos gali būti nutraukiamos dėl: aukštosios mokyklos keitimo; gyvenamosios vietos keitimo; 

išvykimo į užsienį gyventi ar mokytis; pačiam prašant; sveikatos problemų; teismo sprendimo; 

tudentą pašalinus; neginto baigiamojo 

eišlaikytų baigiamųjų egzaminų; 

Negautos įskaitos, neapginti kursiniai darbai, neįvertinta praktika per egzaminų sesiją bei per 

papildomą akademinės paramos savaitę neišlaikyti egzaminai yra studento akademinė skola. 

mos savaitė yra įtraukiama į studijų grafiką kiekvieną semestrą. 

Studentai gali likviduoti akademines skolas iki nustatyto termino pabaigos. 

Studentai, neišlaikę įskaitų egzaminų sesijos metu, turi teisę vieną kartą įskaitą laikyti nemokamai, 



 

egzaminą per 30 kalendorinių dienų nuo naujo semestro pradžios.

Jei studentas įgijo skolą dėl rimtos priežasties ir pateikė įrodančius dokumentus, sesija jiems gali 

būti pratęsiama, bet ne ilgiau, nei 30 kalendorinių dienų. Sprendimą priima fakulteto dekanas.

Studentai skolininkai akademinės skolas likviduoja gavę dekanate akademinių įsiskolinimų 

likvidavimo žiniaraštį, kurie išduodami prasidėjus akademinių įsiskolinimų likvidavimo laikotarpiui.

Studentas braukiamas iš kolegijos sąrašų, jeigu pasibaigus sesijai ir papil

paramos savaitei turi daugiau nei tris akademines skolas ir jeigu neišlaikė akademinių skolų per 

nustatytą laikotarpį. 

16. Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?

Turint 3 akademines skolas ir jų neišsitaisius per nustatytą laikotarpį studentas b

sąrašų. 

17. Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?    

Teisė rengti ir ginti baigiamąjį darbą arba laikyti baigiamąjį egzaminą suteikiama studentui, 

įvykdžiusiam visus studijų programos reikalavimus.

išlaikyti baigiamąjį egzaminą per du metus nuo studijų baigimo.

Negynusiems, neapgynusiems, laiku neparengusiems baigiamojo darbo arba nelaikiusiems 

baigiamojo egzamino pakartotinai leidžiama ginti arba laikyti baigiamąjį egzaminą kitame 

kvalifikavimo komisijos posėdyje, sumok

gynimą, baigiamojo egzamino laikymą ir konsultavimą.

Įvykdžius studijų programos reikalavimus ir apgynus baigiamąjį darbą arba išlaikius baigiamąjį 

egzaminą, išduodamas aukštojo mokslo diplomas ir pried

Studijų baigimą patvirtinantys dokumentai išduodami tik tada, kai studentas atsiskaito su visais 

kolegijos padaliniais. Nebaigusiems studijų studentams gali būti išduodami studijų pažymėjimai, 

kuriame nurodomi visi išklausyti dalykai, jų apimtys kred

išduodamas tik visiškai atsiskaičius su kolegija.

 

 

30 kalendorinių dienų nuo naujo semestro pradžios. 

Jei studentas įgijo skolą dėl rimtos priežasties ir pateikė įrodančius dokumentus, sesija jiems gali 

būti pratęsiama, bet ne ilgiau, nei 30 kalendorinių dienų. Sprendimą priima fakulteto dekanas.

skolininkai akademinės skolas likviduoja gavę dekanate akademinių įsiskolinimų 

likvidavimo žiniaraštį, kurie išduodami prasidėjus akademinių įsiskolinimų likvidavimo laikotarpiui.

Studentas braukiamas iš kolegijos sąrašų, jeigu pasibaigus sesijai ir papil

paramos savaitei turi daugiau nei tris akademines skolas ir jeigu neišlaikė akademinių skolų per 

Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?Kiek galima turėti akademinių skolų?    

Turint 3 akademines skolas ir jų neišsitaisius per nustatytą laikotarpį studentas b

Teisė rengti ir ginti baigiamąjį darbą arba laikyti baigiamąjį egzaminą suteikiama studentui, 

įvykdžiusiam visus studijų programos reikalavimus. Studentas turi apginti baigiamąjį darbą arba 

egzaminą per du metus nuo studijų baigimo. 

Negynusiems, neapgynusiems, laiku neparengusiems baigiamojo darbo arba nelaikiusiems 

baigiamojo egzamino pakartotinai leidžiama ginti arba laikyti baigiamąjį egzaminą kitame 

kvalifikavimo komisijos posėdyje, sumokėjus įmoką už pakartotiną baigiamojo darbo ruošimą ir 

gynimą, baigiamojo egzamino laikymą ir konsultavimą. 

Įvykdžius studijų programos reikalavimus ir apgynus baigiamąjį darbą arba išlaikius baigiamąjį 

egzaminą, išduodamas aukštojo mokslo diplomas ir priedelis. 

Studijų baigimą patvirtinantys dokumentai išduodami tik tada, kai studentas atsiskaito su visais 

Nebaigusiems studijų studentams gali būti išduodami studijų pažymėjimai, 

kuriame nurodomi visi išklausyti dalykai, jų apimtys kreditais ir įvertinimai. Studijų pažymėjimas 

išduodamas tik visiškai atsiskaičius su kolegija. 
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Jei studentas įgijo skolą dėl rimtos priežasties ir pateikė įrodančius dokumentus, sesija jiems gali 

būti pratęsiama, bet ne ilgiau, nei 30 kalendorinių dienų. Sprendimą priima fakulteto dekanas. 

skolininkai akademinės skolas likviduoja gavę dekanate akademinių įsiskolinimų 

likvidavimo žiniaraštį, kurie išduodami prasidėjus akademinių įsiskolinimų likvidavimo laikotarpiui. 

Studentas braukiamas iš kolegijos sąrašų, jeigu pasibaigus sesijai ir papildomai akademinės 

paramos savaitei turi daugiau nei tris akademines skolas ir jeigu neišlaikė akademinių skolų per 

Turint 3 akademines skolas ir jų neišsitaisius per nustatytą laikotarpį studentas braukiamas iš 

Teisė rengti ir ginti baigiamąjį darbą arba laikyti baigiamąjį egzaminą suteikiama studentui, 

Studentas turi apginti baigiamąjį darbą arba 

Negynusiems, neapgynusiems, laiku neparengusiems baigiamojo darbo arba nelaikiusiems 

baigiamojo egzamino pakartotinai leidžiama ginti arba laikyti baigiamąjį egzaminą kitame 

ėjus įmoką už pakartotiną baigiamojo darbo ruošimą ir 

Įvykdžius studijų programos reikalavimus ir apgynus baigiamąjį darbą arba išlaikius baigiamąjį 

Studijų baigimą patvirtinantys dokumentai išduodami tik tada, kai studentas atsiskaito su visais 

Nebaigusiems studijų studentams gali būti išduodami studijų pažymėjimai, 

itais ir įvertinimai. Studijų pažymėjimas 



 

18. Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?

Studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje galima naudojantis Erasmus + programa, atrankos yra 

vykdomos 2 kartus per metus: spalio ir kovo pradžioje rudens ir pavasario semestrams, taip pat 

praktikai. Yra galimybė išvažiuoti absolvento praktikai.

 

19. El. duomenų bazėsEl. duomenų bazėsEl. duomenų bazėsEl. duomenų bazės    

KVK biblioteka prenumeruoja VGTU ir „Vitae Litera“

prisijungę adresu http://db.kvk.lt.

kompiuterių adresu https://www.ebooks.ktu.lt

20. Seniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalba

Kuratorių pareigos: informuoti apie akademinius reikalus; i

informuoti apie Lietuvos studento pažymėjimą; i

programą; s upažindinti su fakulteto struktūr

supažindinti su laisvalaikio praleidimo galimybėmis

padeda organizuoti grupės susipažinimą; k

seniūnų rinkimus 

Seniūnų pareigos: atstovauti ir ginti grupės studentų in

reikiamą informaciją grupės studentams, dėstytojams bei poreikiui esant administ

studentų atstovybei visą praš

susirinkimuose; pateikti savo veiklos ataskaitą fakulteti

antro kurso grupių seniūnai registruoja grupės st

užsiėmimų), o trečio kurso grupių seniūnai registruoja tik praktinių užsiėmimų lankomumą

fakultetinei studentų atstovybei

studijų metais; pranešti 

vertinimo metodiką; persiųsti paskaitų medžiagą, paskaitų tvarkaraščius ir iš dėstytojų gautą 

medžiagą į jam paskirtą grupės elektroninį pašto adresą arba į sutartą su grupę internetinę fa

talpyklą. 

 

Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?    

Studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje galima naudojantis Erasmus + programa, atrankos yra 

artus per metus: spalio ir kovo pradžioje rudens ir pavasario semestrams, taip pat 

praktikai. Yra galimybė išvažiuoti absolvento praktikai. 

KVK biblioteka prenumeruoja VGTU ir „Vitae Litera“ elektronines knygaselektronines knygaselektronines knygaselektronines knygas

http://db.kvk.lt. KTU elektronines knygas galima skaityti tik iš kolegijoje esančių 

https://www.ebooks.ktu.lt Elektroninių knygų sąrašai 

Seniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalbaSeniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalba    

muoti apie akademinius reikalus; informuoti apie 

ie Lietuvos studento pažymėjimą; informuoti apie galimybę studijuoti 

upažindinti su fakulteto struktūra, ypatybėmis ir tradicijomis, studentų atstovybe

upažindinti su laisvalaikio praleidimo galimybėmis; aprodyti fakultetą; s

organizuoti grupės susipažinimą; konsultuoja iškilusiais klausimais; p

tstovauti ir ginti grupės studentų interesus bei jų teises fakultete; p

reikiamą informaciją grupės studentams, dėstytojams bei poreikiui esant administ

studentų atstovybei visą prašomą informaciją apie savo grupę; d

ateikti savo veiklos ataskaitą fakultetinės studentų atstovybės prašymu; p

antro kurso grupių seniūnai registruoja grupės studentų lankomumą (paskaitų ir praktinių 

užsiėmimų), o trečio kurso grupių seniūnai registruoja tik praktinių užsiėmimų lankomumą

fakultetinei studentų atstovybei apie studentų ir dėstytojų akademinio nesąži

fakultetinei studentų atstovybei apie netinkamą dėstytojų darbo ir 

ersiųsti paskaitų medžiagą, paskaitų tvarkaraščius ir iš dėstytojų gautą 

medžiagą į jam paskirtą grupės elektroninį pašto adresą arba į sutartą su grupę internetinę fa
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Studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje galima naudojantis Erasmus + programa, atrankos yra 

artus per metus: spalio ir kovo pradžioje rudens ir pavasario semestrams, taip pat 

elektronines knygaselektronines knygaselektronines knygaselektronines knygas. Jas skaityti galite 

KTU elektronines knygas galima skaityti tik iš kolegijoje esančių 

Elektroninių knygų sąrašai -VGTU, KTU, Vitae Litera. 

nformuoti apie socialinius reikalus; 

nformuoti apie galimybę studijuoti pagal Erasmus 

a, ypatybėmis ir tradicijomis, studentų atstovybe; 

; supažindinti su tvarkaraščiu; 

iškilusiais klausimais; padeda susiorganizuoti 

teresus bei jų teises fakultete; perduoti visą 

reikiamą informaciją grupės studentams, dėstytojams bei poreikiui esant administracijai; pateikti 

omą informaciją apie savo grupę; dalyvauti fakulteto seniūnų 

nės studentų atstovybės prašymu; pirmo ir 

udentų lankomumą (paskaitų ir praktinių 

užsiėmimų), o trečio kurso grupių seniūnai registruoja tik praktinių užsiėmimų lankomumą; pranešti 

apie studentų ir dėstytojų akademinio nesąžiningumo atvejus 

apie netinkamą dėstytojų darbo ir 

ersiųsti paskaitų medžiagą, paskaitų tvarkaraščius ir iš dėstytojų gautą 

medžiagą į jam paskirtą grupės elektroninį pašto adresą arba į sutartą su grupę internetinę failų 



 

 

21. Veikla po paskaitų:Veikla po paskaitų:Veikla po paskaitų:Veikla po paskaitų:    

Folkloro teatras „Aitvaras“ 

Mechatronikos klubas 

Grožio klubas 

Studentų mokslinė draugija

Automobilistų klubas „StudAuto”

KVK Radijas 

Pažangios slaugos klubas 

Studentai gali dalyvauti įvairiose sporto šakose: krepšinio, tinklinio, futbolo, svarsčių kilnojimo, stalo 

teniso, lengvosios atletikos. 

  

 

Informaciją parengė Klaipėdos valstybinės kolegijos administracija ir studentų atstovybė. 

 

 

Studentų mokslinė draugija 

„StudAuto” 

Studentai gali dalyvauti įvairiose sporto šakose: krepšinio, tinklinio, futbolo, svarsčių kilnojimo, stalo 

teniso, lengvosios atletikos.  

Informaciją parengė Klaipėdos valstybinės kolegijos administracija ir studentų atstovybė. 
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Studentai gali dalyvauti įvairiose sporto šakose: krepšinio, tinklinio, futbolo, svarsčių kilnojimo, stalo 

Informaciją parengė Klaipėdos valstybinės kolegijos administracija ir studentų atstovybė.  


