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2022 M. PRIĖMIMO Į FIZINĖS GEOGRAFIJOS (N 006) MOKSLO KRYPTIES 

DOKTORANTŪROS STUDIJAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETE TAISYKLĖS 

 

 

Bendroji dalis 
1. 2022 m. priėmimo į Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros studijas Klaipėdos 

universitete taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančiųjų į Jungtinės Fizinės 

geografijos mokslo krypties doktorantūros (koordinuojamos Vilniaus universiteto) Klaipėdos 

universiteto (toliau – Universitetas) vietas, priėmimo sąlygas ir tvarką.   

2. Konkursą organizuoja ir priėmimą vykdo Fizinės geografijos mokslo krypties Jungtinės 

doktorantūros komiteto teikimu, Universiteto Rektoriaus įsakymu patvirtinta, stojimo į 

doktorantūrą komisija. 

3. Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam atitinkančią kvalifikaciją, gali 

pretenduoti į valstybės finansuojamas arba valstybės nefinansuojamas nuolatinės ar ištęstinės 

studijų formos vietas. Pakartotinai pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą negali asmenys, 

kurie yra studijavę doktorantūroje valstybės biudžeto lėšomis daugiau kaip pusę doktorantūros 

trukmės.  

4. Priėmimas vykdomas atviro konkurso būdu, atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios 

partnerinės institucijos doktorantūrą. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas 

tematikas. 

Priėmimo procedūros seka:  

4.1. prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų teikimas;  

4.2. atrankos procedūra; 

4.3. studijų sutarties pasirašymas.  

 

Dokumentų priėmimo tvarka 

 

5. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam atitinkančią 

kvalifikaciją.  

6. Norint dalyvauti konkurse pateikiami dokumentai:  

 prašymas Universiteto Rektoriui leisti dalyvauti konkurse į Gamtos mokslų srities Fizinės 

geografijos mokslo krypties doktorantūros studijas; 

 magistro arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomas ir jo priedas;  

 pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą, jeigu 

kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje (kvalifikacijos pripažinimą vykdo 

Klaipėdos universitetas (Kristina Mataitienė tel. +370 46 398951; el. paštas: 

kristina.mataitiene@ku.lt) arba Studijų kokybės vertinimo centras 

(http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190).   

 pažymą, įrodančią stojančiojo pasiektą (ne žemesnį nei B2) anglų kalbos lygį (taikoma  

užsienio valstybių piliečiams);  

 gyvenimo aprašymas;  

 dviejų Fizinės geografijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos; 

 savo mokslo darbų ir/ ar konferencijoje skaitytų pranešimų sąrašas bei darbų ar pranešimų 

atspaudai); 

 asmens dokumento kopija ir, jei yra, pavardės keitimą liudijantis dokumentas; 
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 stojamosios studijų įmokos kvitas (įmoka mokama į Universiteto sąskaitą. Užregistravus 

prašymą leisti dalyvauti doktorantūros studijų konkurse ir nedalyvavus posėdyje ar 

neįstojus studijuoti, stojamoji studijų įmoka negrąžinama).  

 kiti, stojančiojo nuomone, svarbūs dokumentai (įvairių kursų baigimo pažymėjimai ar 

doktorantūros lygio išlaikyti egzaminai ir pan.) 

 mokslinis projektas  

7. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas laikomas neužregistruotu.  

8. Dokumentai teikiami Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų tarnybai (Herkaus Manto – 84, 

301 kab., Klaipėda)  arba el. paštu: vita.jusiene@ku.lt 

9. Kilus abejonėms dėl pateiktų dokumentų ar duomenų autentiškumo ir teisingumo, stojantysis 

gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus. 

 

Atrankos procedūra 

 

10. Stojantieji į mokslo krypties doktorantūrą priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą, kuris 

turi būti ne mažesnis nei 7,5.  

11. Priėmimo posėdyje privalo dalyvauti visi kandidatai.  

Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją šalyje, pokalbis su priėmimo komisija gali būti 

vykdomos nuotoliniu arba mišriu būdu. Kandidatai apie pasikeitusias sąlygas bus informuojami 

telefonu arba elektroniniu paštu. 

12. Konkursinio balo sandara (SV* 20% + PĮ** 60% + MD*** 20%) ir jų koeficientai:  

 

*Diplomo priedėlio pažymių 

svertinis vidurkis (SV), iki 10 

balų  

20% (diplomo priedėlio 

svertinis vidurkis - 40% ir 

baigiamojo darbo įvertinimas 

- 60%) 

**Pokalbio įvertinimas (PĮ), 

iki 10 balų  

60% (pokalbis - 60% ir 

doktorantūros studijų 

mokslinis projektas -40%) 

***Mokslinės patirties ir 

mokslo darbų įvertinimas 

(MD), iki 10 balų  

20% (Mokslinės patirties ir 

mokslo darbų įvertinimas) 

 

Doktorantūros studijų mokslinis projektas rašomas lietuvių kalba arba anglų kalba. Mokslinio 

projekto apimtis neturi viršyti penkių A4 formato puslapių, įskaitant iliustracijas bei naudotos 

literatūros sąrašą (spausdinimo šriftas 12, atstumas tarp eilučių 1,5 intervalo ). 

    Moksliniame projekte turi būti šie elementai: 

 temos pavadinimas, 

 temos aktualumas ir ištirtumas, 

 planuojami tyrimų tikslai ir uždaviniai, 

 tyrimų metodai ir duomenys, 

 siektini rezultatai, 

 naudota literatūra. 

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD). Vertinant mokslinę patirtį ir mokslo 

darbus remiamasi Gamtos tyrimų centro „Mokslinių publikacijų vertinimas“ aprašu, patvirtintu 

Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2020 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 

(4.20 E) 610000-KT-102. 

13. Vadovaudamasi atrankos kriterijais, po pokalbio su stojančiaisiais, Komisija sudaro 

konkursinę eilę konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi 

stojantieji su didesniu konkursiniu balu. 

14. Surinkus vienodą konkursinį balą, sprendimą priima mokslo kryptie doktorantūros komitetas.    

15. Stojantiesiems į doktorantūros studijas, jeigu jie sutinka, gali būti pasiūlyta kita tematika, nei 

jie buvo pasirinkę pateikdami prašymą.  

16. Pakviestaisiais užimti valstybės finansuojamą doktorantūros studijų vietą laikomi tie asmenys, 

kurių konkursiniai balai yra aukščiausi konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą 

studijų vietų kvotą.  
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17. Nepatekus į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas, stojančiajam gali būti pasiūlyta 

užimti valstybės nefinansuojamą doktorantūros studijų vietą. 

 

Studijų sutarčių sudarymas 

 

18. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi sudaryti studijų sutartį su Universitetu.  

19. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Universiteto Mokslo ir inovacijų tarnyboje. 

20. Jeigu pakviestieji studijuoti nustatytais terminais sutarties nesudaro, pakvietimas studijuoti 

Universitete nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.  

 

Priėmimo procedūros ir jų datos 

 

21. Datos: 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Prašymo ir būtinų dokumentų  priėmimas Klaipėdos 

universiteto Mokslo ir inovacijų tarnyboje 

iki 2022 m. birželio 23 d. 15:30 val.  

  

Doktorantūros priėmimo komisijos posėdis, 

dalyvaujant stojantiesiems (pokalbis) Jūros tyrimų 

institute (H. Manto g. 84 - 316 kab., Klaipėda) 

2022 m. birželio 29 d. 9:00 val. 

Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2022 m. liepos 1 d. nuo 15:00 val.  

Apeliacijų teikimas Rektoriui iki 2022 m. liepos 4 d. 10:00 val.   

Išvadų dėl pateiktų apeliacijų rezultatų skelbimas 2022 m. liepos 5 d. 12:00 val.  

Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2022 m. liepos 5 d. 15:00 val.  

 

Studijų sutarčių su doktorantūros institucija 

pasirašymas 

2022 m. liepos 7-8 d. iki 15:00 val.  

 

Kita svarbi informacija 
22. Nuolatinių doktorantūros studijų trukmė – iki 4 metų, ištęstinių – iki 6 metų. Studijų pradžia – 

spalio 1 diena.  

23. Po priėmimo į doktorantūrą, esant laisvų valstybės finansuojamų vietų, gali būti 

organizuojamas papildomas konkursas ta pačia tvarka. Apie tai būtų skelbiama papildomai 

Universiteto internetiniame tinklalapyje.  

24. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais, sprendimus priima mokslo krypties 

doktorantūros komitetas.  

25. Stojimo į doktorantūrą dokumentai priimami ir informacija teikiama Klaipėdos universiteto 

Mokslo ir inovacijų tarnyboje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.  

Adresas: Herkaus Manto 84, Rektoratas, III a., Klaipėda; telefonai (8 46) 398932, elektroninis 

paštas: vita.jusiene@ku.lt;  
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