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LAISVAI PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Laisvai pasirenkamų dalykų (LPD) organizavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 

laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos studijų programų bendrųjų reikalavimu aprašu. Šio 

dokumento paskirtis nurodyti tvarką, sudarančią sąlygas studentui laisvai pasirinkti dalykų, kurie 

studijuojami ASU (rekomenduojama – kitame fakultete ar institute) ar kitame universitete. 

2. Pirmosios pakopos  studijų programoje jiems skiriama iki 12 kreditų. Studentai gali rinktis po 

vieną (3 kreditų apimties) LPD trečiajame, ketvirtajame, penktajame, šeštajame ir septintajame 

semestruose.  

3. LPD sąrašą sudaro Universiteto metodinė komisija. Siūlymus komisijai teikia fakultetų 

dekanai ir institutų direktoriai iki kiekvienų metų sausio 15 d. Sąrašą tvirtina prorektorius iki sausio 

31 d.  

4. Komisija taip pat skiria recenzentus ir aprobuoja padaliniuose apsvarstytus dalykų aprašus.  

5. Dalykas braukiamas iš sąrašo tokiais  atvejais: 

5.1.Jeigu iš pasirinkusių dalyką klausytojų 80 proc. sudaro vienos studijų programos 

studentai bei dalykas ir programa priklauso tai pačiai studijų sričiai, tuomet kitais 

studijų metais jis išbraukiamas iš LPD sąrašo ir perkeliamas į tos programos 

alternatyviųjų dalykų sąrašą.  

5.2.Dalyko studijos nevyksta  4 studijų metus iš eilės.  

5.3.Neužtikrinama studijų kokybė. 

6. Studentai taip pat gali laisvai rinktis dalykus, kurie yra įtraukti į ASU ir kitų universitetų studijų 

programas.  

 

II. DALYKŲ PASIRINKIMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Minimalus studentų skaičius, kad galėtų vykti LPD studijos yra: 

 pasirenkant ne užsienio kalbų dalykus –  20, o studijų prorektoriaus leidimu –15,  

 pasirenkant užsienio kalbų dalykus (išskyrus italų ir ispanų kalbų) – 15,  

 pasirenkant italų ir ispanų kalbų dalykus – 10, 

 pasirenkant ne užsienio kalbų dalykų studijas, dėstomų užsienio kalbomis – 5, 

8. Studentas gali rinktis tik tuos dalykus, kurių turinys nedėstomas jo studijuojamoje 

programoje. Dalykų pasirinkimą šiuo aspektu kontroliuoja prodekanas. 

9. Studijų skyrius LPD sąrašą ir jų aprašus skelbia Universiteto internetinėje svetainėje 

(tinklapyje „Studentams“). Skelbiant sąrašą dalykai grupuojami pagal studijų sritis.  

10. Po pirmo etapo Studijų skyrius pagal pasirinkusių studentų skaičių sudaro studijų dalykų 

sąrašą, kuris patenka į 2 etapą, nurodant dalykų pavadinimus ir juos pasirinkusių studentų skaičių. 

11. Pasibaigus antram etapui, Studijų skyrius suformuoja studentų sąrašus pagal dalykus ir 

pateikia atitinkamiems padaliniams. 

12. Antrajame pasirinkimo etape LPD gali keisti tik tie studentai, kurie buvo pasirinkę dalykus, 

nepatekusius į šį etapą. 

13. Ištęstinių studijų studentų LPD pasirinkimą organizuoja ir koordinuoja dekanatai. Dalykų 

studijų srautai formuojami iš vieno fakulteto studijų programų studentų. Pasirinktų dalykų 

pavadinimai ir juos pasirinkusių ištęstinių studijų studentų skaičius pateikiamas Studijų skyriui.  



14. Studentas, pasirinkęs dalyką ne iš LPD sąrašo, rašo prašymą dekano vardu ir gauna raštišką 

dalyko dėstytojo ir fakulteto, kuriame vyksta dalyko studijos, dekano sutikimą. 

 

III.  UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

15. LPD studijų laiką nuolatinių studijų studentams nustato Studijų skyrius. Šis laikas 

nurodomas visų studijų programų tvarkaraščiuose. Studijoms reikalingas auditorijas ir laboratorijas 

skiria dalykus kuruojančių fakultetų dekanatai bei centrų direktoratai ir šią informaciją pateikia 

Studijų skyriui. Pastarasis sudaro bendrą ir detalų LPD studijų tvarkaraštį iki semestro pradžios 

likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui. Tvarkaraštį tvirtina Studijų skyriaus vedėjas.  

16. LPD užsiėmimų laiką tvarkaraščiuose ištęstinių studijų studentams paskiria dekanatai, 

suderinę su dalykų dėstytojais. 

17. LPD studijų tvarkaraštis skelbiamas dekanatų skelbimų lentose ir fakultetų internetiniuose 

tinklalapiuose. 

18. Studijų skyrius ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki semestro pabaigos paskiria LPD 

egzaminų laiką. 

19. LPD egzaminų žiniaraščiai pildomi kiekvienos studijų programos studentams atskirai ir 

pateikiami fakultetų dekanatams. 

20. LPD studijų kokybę ir tvarką kontroliuoja dalykus kuruojančių padalinių vadovai ir Studijų 

skyriaus vedėjas. 

 

 

 

 

 

 

 


