Renkuosi jūrines profesijas – kodėl verta?
Doc. dr. Rima Mickevičienė rima.mickeviciene@ku.lt
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Jūrų inžinerijos katedra, vedėja

PRANEŠIMO TURINYS
Jūrinės inžinerinės studijų programos
Jūrinės studijų programos

•

Mokomieji dalykai mokykloje ir jų tęstinumas
renkantis jūrines studijas universitete;

•

Jūrinių studijų programos, stojimo sąlygos ir
minimalūs reikalavimai stojantiesiems 2022 m. ir
2023 m.

•

Tarptautiniai studijų mainai, studijos ir praktika
užsienio universitetuose.

•

Jūrinių studijų absolventų perspektyvos ir karjeros
galimybės.

•

Individualių konsultacijų galimybės.
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JŪRINĖS INŽINERINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS
Bakalauro studijų programos

Magistrantūros studijų programos

https://www.ku.lt/priemimas/bakalauro-studijos/

Studijų programa
Jūrų uostų inžinerija LT, EN, NL sesijinės
Specializacija
Jūrų transporto logistika
Jūrų transporto inžinerija LT, RU, EN
Specializacija
Laivų projektavimas ir statyba

Trukmė

4 m.

4 m.

Statybos inžinerija ir uosto statiniai LT

4 m.

Informatika LT, EN, Ištęstinės sesijinės
specializacijos
Informatika, Duomenų analitika

3,5 m.

Informatikos inžinerija LT
KU jūrinės inžinerinės studijos

Studijų programa

Trukmė

Laivybos ir uostų inžinerija
Specializacijos
1. Jūrų uostų valdymas LT, EN
2. Laivų projektavimas ir statyba LT, EN
3. Tvari jūrų energetikos inžinerija LT

2 m.

Uosto statiniai LT

2 m.

Doktorantūros studijų programa

Transporto inžinerija LT

Trukmė

4 m.

4 m.
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KONKURSINIO BALO SANDARA 2022 M.
INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMOSE

Konkursiniai dalykai

Jūrų uostų
inžinerija
Jūrų transporto
inžinerija

Matematika

Statybos
inžinerija ir uosto
statiniai
KU jūrinės inžinerinės studijos

0,4

Fizika arba chemija,
arba informacinės
technologijos, arba
biologija,
arba geografija

0,2

Bet kuris dalykas,
nesikartojantis su
kitais konkursinio
balo dalykais, kurio
valstybinis brandos
egzaminas
organizuojamas

0,2

(Baigiamojo egzamino
įvertinimas)

Lietuvių kalba ir
literatūra –

Svertinis
koeficientas

Ketvirtasis dalykas
Svertinis
koeficientas

(Baigiamojo egzamino
arba mokomojo dalyko
įvertinimas)

Trečiasis dalykas
Svertinis
koeficientas

(Baigiamojo
egzamino
įvertinimas)

Antrasis dalykas
Svertinis
koeficientas

Studijų
programa

Pirmasis
dalykas

0,2
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MINIMALŪS REIKALAVIMAI
Minimalus konkursinis balas

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis
vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne
mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2022 m.
ir 2021 m.

lietuvių kalba ir literatūra;

Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų
vietas turi būti išlaikę:

užsienio kalba;

-

-

lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį
brandos egzaminą;

matematikos valstybinį brandos egzaminą;
laisvai pasirenkamą valstybinį brandos
egzaminą.

gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

matematika;
istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos
kursas;
biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos
mokslų kursas;
meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos
krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas,
arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba
meninio, arba muzikos) programos dalykas;

bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba
specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

KU jūrinės inžinerinės studijos
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KITI PASIEKIMAI KONKURSINIAM BALUI

PAPILDOMI BALAI STOJANT Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS IR NEFINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS
PAPILDOMI BALAI STOJANT Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS IR NEFINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS

Kriterijus

Kriterijaus vertė

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas.

0,25 balo

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba.

0,5 balo

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą
balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.

aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą
balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.

aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo

Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo
programas su pagyrimu.

1 balas

Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos
projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau
0,25 balo
kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6
mėnesius.
KU jūrinės inžinerinės studijos
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DALINĖS STUDIJOS
Skirtos:

•

tiems, kurių konkursinis balas buvo nepakankamas studijuoti universitete. Pasimokiusieji
semestrą ir išlaikę sesiją be skolų, gali tapti valstybės nefinansuojamų vietų studentais.

•

kitos aukštosios mokyklos studento studijos pagal Universiteto studijų programos dalį,
suteikiančią žinių ir gebėjimų, kurie įvertinami ir patvirtinami Universiteto išduodamu
pažymėjimu.

Inžinerijos krypties dalinių studijų modulio vieno studijų kredito kaina – 57,10 euro.

KU jūrinės inžinerinės studijos
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PAPILDOMOS STUDIJOS
Programa skirta kolegijas baigusiems asmenims, ketinantiems
studijuoti KU inžinerinėje magistrantūroje.

Studijų kryptis

Studijų programos
pavadinimas

Studijų programos
apimtis, kreditai

Kredito kaina,
Eur

Studijų programos
kaina, Eur

Inžinerijos mokslai (E)

Integruota inžinerija

43

34,00

1462,00

KU jūrinės inžinerinės studijos
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TARPTAUTINIAI STUDIJŲ MAINAI,
STUDIJOS IR PRAKTIKA UŽSIENIO
UNIVERSITETUOSE
•

Dvišalio universitetų bendradarbiavimo sutartys (25 šalys)

•

302 ERASMUS dvišalio bendradarbiavimo sutartys (30 šalių)

•

Narystė tarptautiniuose tinkluose

•

Narystė tarptautinėse ir nacionalinėse pramonės ir verslo
asociacijose

Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai
https://www.eu-conexus.eu/en/
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EU-CONEXUS:
EUROPEAN UNIVERSITY
FOR SMART URBAN
COASTAL SUSTAINABILITY
6 MARCH 2022

EU-CONEXUS TARPTAUTIŠKUMAS: JUNGTINĖS STUDIJOS,
PRAKTIKOS, KULTŪROS IR SPORTO RENGINIAI VISIEMS

TIK VIRTUALUS MOBILUMAS

MINOR OFFICER INGRIDA RUKAVIČĖ
INGRIDA.RUKAVICE@KU.LT
KU DĖSTYTOJAI ĮSITRAUKIA NUO 2021 M.
RUDENS.

JŪRINIŲ STUDIJŲ ABSOLVENTŲ PERSPEKTYVOS
IR KARJEROS GALIMYBĖS

KU jūrinės inžinerinės studijos

https://www.ku.lt/priemimas/bakalauro-studijos/juru-transporto-inzinerija/
https://www.ku.lt/priemimas/bakalauro-studijos/juru-uostu-inzinerija/
https://www.ku.lt/priemimas/bakalauro-studijos/statybos-inzinerija-ir-uosto-statiniai/
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ABSOLVENTŲ DARBDAVIAI
KU PARTNERIAI

STIPENDIJOS KU STUDENTAMS
Stipendija

Suma

Klaipėdos universiteto Senato

168 EUR/mėn.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos

200 EUR/mėn.

Klaipėdos miesto savivaldybės

100 EUR/mėn.

AB VLG

300 EUR/mėn.

Skatinamosios už gerus sesijos rezultatus

Iki 126 EUR/mėn.

Klaipėdos universiteto Ateities Fondas (atskiras sprendimas)
Susisiekimo ministerijos už geriausius baigiamuosius darbus
Prezidentinė stipendija
Tikslinės darbdavių stipendijos

KU jūrinės inžinerinės studijos
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2018-2021 M. APGINTI 147 STUDENTŲ BAIGIAMIEJI DARBAI,
SPRENDŽIANTYS UOSTUI IR UOSTO ĮMONĖMS AKTUALIUS KLAUSIMUS
Magistrui Giedriui Braziuliui už Klaipėdos miestui
aktualų ir pritaikomą baigiamąjį darbą „Naftos
terminalo krovos potencialo tyrimai“ skirta Klaipėdos
savivaldybės premija, 2020 m.

Bakalaurui Mariui Žemguliui už baigiamąjį darbą
„Keleivinio elektrinio laivo projektas“ skirta Klaipėdos
savivaldybės premija, 2020 m.
Bakalaurei Vestinai Masiulytei už baigiamąjį darbą
„Laivo sraigto gamybos proceso taikant adityvines
technologijas tyrimas“ įteikta Klaipėdos pramoninkų
asociacijos stipendija, 2020 m.
Dr. Vyginto Daukšio disertacija „Gamtinėmis dujomis
veikiančio dyzelinio variklio energinių ir ekologinių
rodiklių tyrimas“ LR Susisiekimo ministerijos
pripažinta vienų iš trejų geriausių disertacinių darbų
2020 m.
KU jūrinės inžinerinės studijos

Dr. Nadeždos Lazarevos disertacija „Bunkeriuojamo
jūrinio kuro savybių įtaka laivo jėgainės
eksploatacinėms charakteristikoms“ LR Susisiekimo
ministerijos pripažinta geriausia disertacija 2019 m.
Magistrei Ievai Paulauskei už baigiamąjį darbą
„Celiuliozės aerogeliai: gamyba, tyrimas ir taikymas
naftos produktų surinkimui nuo vandens paviršiaus“
2019 m. skirta Klaipėdos miesto savivaldybės
premija.
Magistrės Airidos Kasperavičiūtės baigiamasis darbas
„Alternatyvūs jūrų transporto degalai: metanoliobiodyzelino-dyzelino mišiniai“ pripažintas LR
Susisiekimo ministerijos pripažintas geriausiu
baigiamuoju darbu jūrų transporto tema 2018 m.
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PROFESINIO VEIKLINIMO GALIMYBĖS MOKINIAMS IR
BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYKLOMIS
Klaipėdoje, Klaipėdos rajone, regione,
Lietuvoje, Europoje

•

KU projektas „Iškeisk pamoką į paskaitą”

•

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“

•

Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių mokinių matematikos
olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti

•

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas moksleiviams
„Bebras“

•

Moksleivių vizitai į laboratorijas

•

Virtualios konsultacijos moksleiviams

•

Viešos paskaitos moksleiviams

•

Tarptautinės inžinierių dienos E-Engineering Days

KU jūrinės inžinerinės studijos

Klaipėdos miesto savivaldybės
finansuojamas bendradarbiavimas

•

Inžinerinės klasės Klaipėdos Baltijos gimnazijoje

•

Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija

ESF finansuojamos veiklos

•

STEAM metodinio centro kūrimas Klaipėdos
universiteto miestelyje

Pastaba: Metodiniai centrai kuriami Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos miestuose.
Regioniniai centrai - Alytaus, Marijampolės, Panevėžio,
Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskričių teritorijose.

16

STEAM CENTRŲ TINKLO STRUKTŪRA LIETUVOJE
Regionas
Vilniaus

Centro teisinė forma
Vilniaus universiteto padalinys

Įrengiamos standartizuotos
laboratorijos
Gyvybės mokslų; Chemijos; Fizikos ir
astrofizikos; Inžinerijos; Vizualaus
programavimo; Mobiliųjų
technologijų ir robotikos

Biologijos-chemijos; Fizikosinžinerijos; Robotikos-IT +FAB LAB
Kauno
Kauno miesto savivaldybės projekto „Mokslo sala“ dalis
Biologijos-chemijos; FizikosAlytaus
Alytaus kolegijos struktūrinis padalinys
inžinerijos; Robotikos-IT
Marijampolės Marijampolės kolegijos struktūrinis padalinys
Gamtamokslinė; Mechatronikos-IT
Panevėžio švietimo centro struktūrinis
Biologijos-chemijos, FizikosPanevėžio
padalinys
inžinerijos, Robotikos-IT
Šiaulių universiteto
Biologijos-chemijos, FizikosŠiaulių
struktūrinis padalinys
inžinerijos, robotikos-IT
Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui
Tauragės
Gamtamokslinė; Mechatronikos-IT
pagalbos centro (PMMC)struktūrinis padalinys
Telšių
Telšių švietimo centro struktūrinis padalinys
Gamtamokslinė; Mechatronikos-IT
Biologijos-chemijos, FizikosUtenos
Utenos švietimo centro struktūrinis padalinys
inžinerijos, Robotikos-IT
Klaipėdos

Klaipėdos universiteto padalinys

Įrengiama specializuota
laboratorija
Šviesos technologijų
Skaitmeninės gamybos (FAB
LAB)

Jūrinė (jūros biologija ir
technologijos)
Maisto technologijų, kulinarinio
meno ir sveikatinimo
Kūrybiškumo ir medijų
Dirbtinio intelekto galimybių
pritaikymo
Sveikatos technologijų ir
gyvenimo kokybės
Tvaraus vystymosi, žaliosios ir
alternatyviosios energetikos
Astrofizika, aerokosmonautika

KONTAKTAI INDIVIDUALIOMS KONSULTACIJOMS
1. JŪRŲ INŽINERIJOS KATEDRA
BIJŪNŲ G. 17, 91225 KLAIPĖDA
(8 46) 39 87 29
JIK.JTGMF@KU.LT
2. STUDIJŲ TARNYBOS STOJANČIŲJŲ PRIĖMIMO IR INFORMAVIMO GRUPĖ
HERKAUS MANTO G. 84, 92294 KLAIPĖDA
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
STUDENTU.PRIEMIMAS@KU.LT
3. JŪROS TECHNOLOGIJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS
BIJŪNŲ G. 17, 91225 KLAIPĖDA
(8 46) 39 86 80
DEKANATAS.JTGMF@KU.LT
4. JŪRŲ INŽINERIJOS KATEDROS VEDĖJA
RIMA MICKEVIČIENĖ
RIMA.MICKEVICIENE@KU.LT
KU jūrinės inžinerinės studijos
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Merci
Efcharistó
Mulțumesc

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Ačiū
Gracias

Hvala
Danke
rima.mickeviciene@ku.lt

www.eu-conexus.eu

