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UTENOS KOLEGIJOS
LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Utenos kolegijos (toliau – Kolegija) laisvai pasirenkamų dalykų (toliau - LPD)
studijų organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato LPD studijų Kolegijoje pasirinkimo bei jų
užsiėmimų organizavimo tvarką.
2. LPD paskirtis – tenkinti studentų individualių studijų poreikius, lavinti bendruosius
gebėjimus, įtakoti asmenybės formavimąsi ir kt.
3. Kiekvienoje koleginių studijų programoje LPD skiriamas atitinkamas kreditų
skaičius. LPD galima rinktis tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą.
Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais.
II SKYRIUS
LPD SĄRAŠO SUDARYMAS
4. Fakultetų dekanai Studijų skyriaus vedėjui teikia katedrose apsvarstytus LPD
sąrašus ir dalykų anotacijas pagal patvirtintą formą (1 priedas) iki kiekvienų mokslo metų lapkričio
15 d. LPD. Anotacijoje laikantis Tvarkos 10.1 – 10.3 reikalavimų turi būti nurodytas minimalus
ir/arba maksimalus studentų skaičius grupėje.
5. Studijų skyriaus vedėjas sudarytą bendrą Kolegijos LPD sąrašą pateikia Fakultetų
dekanams iki kiekvienų mokslo metų gruodžio 1 d.
6. Katedrų vedėjai kartu su katedros studijų programų komitetų primininkais iš bendro
Kolegijos LPD sąrašo atrinkdami tuos dalykus, kurie tenkina Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų
aprašą, studento studijų poreikius bei studijų programos tikslus, sudaro LPD sąrašus pagal
studijų krypčių grupes. Studijų krypčių grupėje siūloma rinktis ne daugiau kaip iš 15 LPD.
Fakultetų dekanai, Katedrų vedėjų teikimu, sudaro Fakulteto LPD sąrašą pagal studijų krypčių
grupes ir teikia pavaduotojui studijoms ir mokslui iki kiekvienų mokslo metų gruodžio 15 d.
7. Direktoriaus pavaduotojas studijoms ir mokslui Akademinei tarybai teikia
Kolegijos LPD sąrašą sudarytą pagal studijų krypčių grupes. Akademinė taryba LPD sąrašą tvirtina
kiekvienais mokslo metais iki sausio 15 d.
8. Studijų skyrius Akademinės tarybos patvirtintą LPD sąrašą ir Fakultetų dekanų
patvirtintą LPD skaičių semestruose (2 priedas) skelbia Kolegijos internetinėje svetainėje.
9. LPD braukiamas iš sąrašo tokiais atvejais, kai:
9.1. dalyko studijos nevyksta dvejus studijų metus iš eilės;
9.2. neužtikrinama studijų kokybė.
III SKYRIUS
DALYKŲ PASIRINKIMO ORGANIZAVIMAS
10. Studentų skaičius, kad galėtų vykti LPD studijos, yra:
10.1. ne užsienio kalbų dalykams, kai nereikalinga speciali darbo vieta - ne mažiau
kaip 10 studentų ir ne daugiau kaip 25 studentų;
10.2. užsienio kalbų dalykams arba kai studijoms reikalingos specialios technologijos,
studijuojamo dalyko praktiniams darbams atlikti reikalinga speciali darbo vieta - ne mažiau kaip 6
studentai ir ne daugiau kaip 12 studentų;
11. Studentas gali rinktis tik tuos dalykus, kurie nedėstomi jo studijuojamoje studijų
programoje.

12. LPD pasirinkimą organizuoja ir koordinuoja katedrų vedėjai, o kontroliuoja
Studijų skyrius.
13. LPD pasirinkimo ir organizavimo tvarka nuolatinių studijų studentams:
13.1. LPD studentai renkasi elektroniniu būdu Kolegijos registravimosi į LPD
duomenų sistemoje.
13.2. Studentai LPD renkasi 2 etapais: pirmasis etapas vyksta vasario mėn. 1 ir 2
savaitėmis, antrasis - kovo mėn. 1 ir 2 savaitėmis. LPD pasirinkimą studentai fiksuoja Kolegijos
LPD duomenų sistemoje iki kiekviename etape nurodytos datos.
13.3. Po pirmojo etapo Studijų skyrius sudaro du bendrus Fakultetų LPD sąrašus,
nurodant dalykų pavadinimus ir juos pasirinkusių studentų vardus, pavardes, grupes bei skaičių:
vieną sąrašą tų dalykų, kuriuos pasirinko ne mažesnis studentų skaičius, negu nurodyta Tvarkos 10
punkte, ir kitą sąrašą dalykų, kuriuos pasirinko mažiau nei nustatytas minimalus studentų skaičius,
bet daugiau negu 50 proc. Tvarkos 10 punkte nurodyto studentų skaičiaus. Studijų skyrius abu
sąrašus pateikia katedrų vedėjams.
13.4. Studentai, kurie pasirinko tuos LPD, į kuriuos užsiregistravusių studentų skaičius
mažesnis nei nustatytas minimalus arba nedalyvavo pirmajame etape, dalyvauja LPD pasirinkimo
procedūros antrajame etape. Tie studentai, kurie ir per antrąjį etapą pasirinko dalykus, kurių
užsiėmimai negali būti organizuojami pagal Tvarkos 10 punkto reikalavimus arba nedalyvavo
pirmajame pasirinkimo etape, antrajame etape privalo rinktis iš tų dalykų, kurių studijoms
užsiregistravo minimalus studentų skaičius arba daugiau kaip 50 proc. nurodyto minimalaus
studentų skaičiaus, bet dar nebuvo pasiektas maksimalus studentų skaičius.
13.5. Pasibaigus antrajam etapui, Studijų skyrius per savaitę sudaro bendrus Fakultetų
LPD sąrašus ir pateikia juos katedrų vedėjams suderinimui. Katedrų vedėjai supažindina studentus
su pasirinktais LPD ir galutinius LPD sąrašus elektronine forma pateikia Studijų skyriui.
14. LPD pasirinkimo ir organizavimo tvarka ištęstinių studijų studentams:
14.1. LPD studentai renkasi pavasario semestro įžanginės sesijos metu.
14.2. Katedrų vedėjai pateikia pasirinktų LPD sąrašus studentams susipažinti
pasirašytinai. LPD sąrašai elektronine forma pateikiami Studijų skyriui iki kiekvienų mokslo metų
kovo 15 d.
15. Studentai, nustatytu laiku nepasirinkę LPD, įtraukiami į sąrašą dalyko, kurio
studijoms užsiregistravo pakankamas minimalus, bet dar neviršytas maksimalus, studentų skaičius.
16. Galutinius LPD ir juos pasirinkusių studentu sąrašus, Studijų skyriaus teikimu,
tvirtina Kolegijos direktorius įsakymu iki kiekvienų mokslo metų balandžio 15 d.
IV SKYRIUS
UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS
17. LPD studijų laiką nustato Studijų skyrius. Šis laikas nurodomas visų studijų
programų tvarkaraščiuose. Studijoms reikalingas laboratorijas skiria katedrų vedėjai ir šią
informaciją pateikia Studijų skyriui.
18. LPD žiniaraščiai pildomi Kolegijos nustatyta tvarka ir pateikiami Studijų skyriui.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Ši Tvarka, jos pakeitimai ir papildymai tvirtinami Kolegijos Akademinės tarybos
sprendimu.
20. Tvarka įsigalioja nuo Akademinės tarybos sprendimo priėmimo datos.
________________________________
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Utenos kolegijos laisvai pasirenkamų
dalykų studijų organizavimo tvarkos
1 priedas

UTENOS KOLEGIJOS
LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ
SĄRAŠAS
20....- 20.... M. M.
Eil.
Nr.

Dalyko pavadinimas

Dėstytojo
vardas, pavardė
INŽINERIJOS MOKSLAI
TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI

SVEIKATOS MOKSLAI

INFORMATIKOS MOKSLAI

SOCIALINIAI MOKSLAI
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
TEISĖ
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI

Anotacija

Studentų skaičius
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2 priedas
LPD PASIRENKAMŲ DALYKŲ SKAIČIUS SEMESTRUOSE
Eil. Nr.

Akademinė grupė

1.
2.
3.
4.

BH-16
OP-16
DT-16
BPS-16

1.
2.

KS-16
KT-16

1.
2.

SD-16
SD-15

1.
2.

T-16
T-15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AAI-16
EE-16
ISI-16
AVS-16
MPT-16
ŽŪT-16
ADT-16

1.
2.
3.
4.
5.

TA-16
SV-16
BA-16
VV-16
TV-16

Laisvai pasirenkamų dalykų skaičius
Rudens semestre
Pavasario semestre
Slaugos ir burnos priežiūros katedra

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra

Socialinės gerovės katedra

Teisės katedra

Inžinerijos ir technologijų katedra

Verslo ir viešosios vadybos katedra

