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Klaipėda  

Remiantis studijų planais,  

į p a r e i g o j u  2015-2016 mokslo metų pavasario semestre laikytis šios užsiėmimų organizavimo 

tvarkos:  
 

1. Nuolatinių studijų studentams: 

I, II kursas 

 

užsiėmimai  2016-02-01- 2016-05-20 

savarankiškų studijų savaitė  2016-03-21 - 2016-03-25 

egzaminų sesija 2016-05-23 - 2016-06-14 

egzaminų perlaikymas 2016-06-15 - 2016-06-18 

pažintinė praktika R-15 2016-06-20 - 2016-07-08 

mokomoji praktika (įmonėje) TI-14 2016-06-20 - 2016-07-20 

T-13, B-13, 

baigiamoji profesinės veiklos  

praktika 

 

 

 

 

2016-02-08- 2016-04-15 

konsultacijos ir kvalifikacinis egzaminas 2016-04-18 - 2016-04-30 

diplominių darbų gynimas katedroje 2016-05-19 - 2016-05-23 

diplominių darbų viešas gynimas  2016-06-09 - 2016-06-13 

TI-13 

baigiamoji profesinės veiklos praktika 2016-02-08- 2016-04-15 

diplominių darbų rengimas ir gynimas 

katedroje 
2016-04-18 - 2016-06-03 

diplominių darbų viešas gynimas  2016-06-06 - 2016-06-13 

Į-13, R-13, V-13 

užsiėmimai  2016-02-01 - 2016-02-26 

egzaminų sesija 2016-02-29 - 2016-03-12 

baigiamoji profesinės veiklos praktika 2016-03-14 - 2016-05-20 

diplominių darbų gynimas katedroje 2016-05-23- 2016-05-27 

diplominių darbų viešas gynimas  2016-06-06 - 2016-06-17 

2. Ištęstinių studijų studentams: 

I, II, III kursas 

užsiėmimai 2016-02-05 - 2016-05-14 

paskaitų sesija 2016-05-16 - 2016-05-28 

egzaminų sesija 2016-05-30 - 2016-06-28 

egzaminų perlaikymas 2016-06-29 - 2016-07-02 

EI-14, BI-14,IĮ-14, VI-14,PI-

14 
pažintinė praktika 2016-03-07 - 2016-04-01 

RI-15 pažintinė praktika 2016-06-20 - 2016-07-08 

TII-13, BI-13,  

TE-13, RI-14, RI-13 
profesinės veiklos praktika 2016-04-04 - 2016-05-13 

ĮI-12,EI-12, TII-12, VI-12, 

RI-12, SI-12 

baigiamoji profesinės veiklos praktika 2016-02-08 - 2016-04-15 

diplominių darbų rengimas ir gynimas 

katedroje 
2016-04-18 - 2016-06-03 

diplominių darbų viešas gynimas  2016-06-06 - 2016-06-13 

BI-12, TE-12 

baigiamoji profesinės veiklos praktika 2016-02-08 - 2016-04-15 

konsultacijos ir kvalifikacinis egzaminas 2016-04-18 - 2016-04-30 

diplominių darbų gynimas katedroje 2016-05-19 - 2016-05-23 

diplominių darbų viešas gynimas  2016-06-09 - 2016-06-13 

2. Egzaminų laikymo tvarka:  

2.1. Egzaminai vyksta egzaminų tvarkaraštyje patvirtintu laiku.  

2.2. Studentams leidžiama laikyti egzaminus tik pilnai atlikus numatytas savarankiškas užduotis ir 

neturintiems finansinių skolų už studijas. 



2.3. Studentai, nesilaikantys akademinės etikos normų (nusirašinėja, naudojasi papildomomis 

priemonėmis) šalinami iš egzamino.  

2.4. Egzaminų (įskaitų) laikymas gali būti pratęstas arba atidėtas studijuojančiam susirgus (esant 

gydytojo pažymai) ar esant kitoms svarbioms priežastims. 

3. Egzaminų (įskaitų) perlaikymas:  

3.1. Egzaminus leidžiama perlaikyti du kartus. Antrą kartą perlaikant egzaminą mokestis 15 eurų.  

3.2. Neišlaikius egzamino perlaikymo metu, kursas yra kartojamas, mokant už dalyko kreditus.  

4. Prašymai ir dalykų aprašai, dėl mokomųjų dalykų išklausytų kitose švietimo institucijose 

užskaitymų, pateikiami studijų skyriui iki 2016-02-15.  

Direktorė  Angelė Lileikienė  

 

 


