
Pasiūlymai ir pastabos dėl techninės užduoties projekto gali būti teikiami CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu audra.zurauskaite@asu.lt iki 2012 m. 
vasario 17 d. 16:30 val.

 

STUDIJŲ REZULTATŲ ELEKTRONINĖS APSKAITOS SISTEMOS TECHNINĖS 
UŽDUOTIES PROJEKTAS

Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos (toliau „ERezultatai“) tikslas – sukurti informacinę 
sistemą kurios pagalba būtų:

● informacinės sistemos naudotojams suteikiamos prieigos ir teisės (skaitymo, rašymo, 
koregavimo ar pan.);

● įvedami, koreguojami, šalinami studijų rezultatai elektroninėje erdvėje;
● peržiūrimi, spausdinami studijų rezultatai;
● vykdomas duomenų importas/eksportas į/iš studijų rezultatų elektroninės apskaitos 

informacinės sistemos.
●  

„ERezultatai“ informacinė sistema turi būti lengvai praplečiama papildomomis funkcijomis ir 
naujų tipų naudotojais. ERezultatai“ informacinė sistema gali būti papildyta kitais būtinais sistemos 
elementais nenurodytais šioje techninėje užduotyje sutarties galiojimo metu suderinus su paslaugų 
tiekėju.  

„ERezultatai“ informacinėje sistemoje bus keturių tipų naudotojai:

1. Fakulteto studijų administratorius (toliau administratorius).
2. Studijų dalyko vedantysis dėstytojas, kuris skaito paskaitas, egzaminuoja ir įrašo galutinį 

studentų studijų rezultatų vertinimą (toliau koordinatorius).
3. Kiti studijų dalyko dėstytojai (toliau dėstytojas).
4. Studijų dalyką besimokinantis studentas (toliau studentas).
5. Ataskaitų naudotojas.

 „ERezultatai“ informacinės sistemos veikimo aprašymas suskirstytas pagal naudotojo tipą

 Administratoriaus funkcijos:

1. Fakulteto dekano paskirtas administratorius (-iai) ASU studentų apskaitos informacinėje 
sistemoje įveda studento individualaus studijų plano duomenis. Duomenys turi būti suvesti 
per vieną mėnesį nuo semestro pradžios.

2. Administratorius formuoja elektroninius žiniaraščius (toliau žiniaraštis). Žiniaraščio 
formavimo principai:

a. Nurodomi elektroninio žiniaraščio parametrai (fakultetas, studijų pakopa, studijų 
programa, studijų forma, kursas, grupė, mokslo metai, semestras, studijų dalykas).

b. Administratoriui parodomas nurodytus žiniaraščio parametrus atitinkantis studentų 
sąrašas (duomenys imami iš ASU studentų apskaitos informacinės sistemos).

c. Gautą studentų sąrašą administratorius gali papildyti naujais studentais, arba 
sumažinti pašalindamas esamus studentus.

d. Formuojamam žiniaraščiui priskiriamas koordinatorius.
e. Suformuotas žiniaraštis užsaugojamas.
f. Vienas žiniaraštis gali turėti tik vieną priskirtą koordinatorių.
g. Vienas koordinatorius gali turėti daug jam priskirtų žiniaraščių.

3. Kiekvienam elektroniniam žiniaraščiui priskiriama egzamino ir galutinio vertinimo įvedimo 
pradžios ir pabaigos datos. Šitų datų rėmuose koordinatorius galį įvesti egzamino ir 
galutinio vertinimo reikšmes.
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4. Pasibaigus nustatytam duomenų įvedimo laikotarpiui egzamino ir galutinio įvertinimo 
reikšmes gali įvesti tik administratorius.

5. Administratorius importuoja galutinius studijų dalykų įvertinimus iš „ERezultatai“ duomenų 
bazės į ASU Studentų apskaitos duomenų bazę. Importo procedūra atliekam kiekvienam 
žiniaraščiui atskirai.

6. Patalpina kituose universitetuose studijuotų ir įskaitytų dalykų vertinimus. 
7. Įveda perlaikytų studijų dalykų vertinimus, remdamasis egzaminų perlaikymo kortelių 

duomenimis.
8. Įrašo baigiamųjų darbų ir egzaminų galutinius įvertinimus. 
9. Gali atspausdinti žiniaraščio tarpinių vertinimų suvestines.
Koordinatoriaus funkcijos:

1. Koordinatorius mato sąrašą jam priskirtų žiniaraščių. Žiniaraščius koordinatoriui priskiria 
administratorius.

2. Koordinatorius gali įvesti žiniaraščio tarpinių atsiskaitymų, egzamino ir galutinio įvertinimo 
rezultatus.

3. Žiniaraščio tarpinių atsiskaitymų, egzamino ar galutinio vertinimo reikšmės gali būti 
koreguojamos tik administratoriaus nustatytu laikotarpiu. Kitu metu reikšmes koreguoti gali 
tik administratorius.

4. Koordinatorius kiekvienam žiniaraščiui gali sukurti iki 8 tarpinių įvertinimų. Žiniaraštis 
gali neturėti tarpinių rezultatų ir egzamino vertinimo, bet privalo turėti galutinį įvertinimą 
(pvz. į studijų dalykus neintegruotos mokomosios praktikos, profesinės veiklos praktikos, 
baigiamieji atsiskaitymai).

5. Koordinatorius kiekvienam sukurtam tarpiniam įvertinimui sukuria reikšmių įvedimo 
laikotarpį.

6. Koordinatorius kiekvienam sukurtam žiniaraščio tarpiniam įvertinimui gali priskirti 
dėstytoją. Dėstytojas tarpiniam rezultatui nustatytu laikotarpiu gali įvesti/koreguoti  
reikšmes. 

7. Koordinatorius gali koreguoti visų jam priskirto žiniaraščio tarpinių rezultatų reikšmes.
8. Prie studentui įvesto tarpinio rezultato, egzamino ar galutinio įvertinimo matosi tarpinį 

rezultatą, egzaminą ar galutinį įvertinimą įvedusio koordinatoriaus vardas ir pavardė, bei 
data.

9. Koordinatorius tarpinio rezultato, egzamino ir galutinio įvertinimo duomenų pakeitimus gali 
daryti tik laikotarpiu kuris yra nustatytas konkrečiam  žiniaraščiui. 

10.Koordinatorius spausdina žiniaraščius ir juos patvirtina parašu. Pirma kopija skiriama 
dekanatui, antra – katedrai, trečia – koordinatoriui.

11.Jeigu po žiniaraščio atspausdinimo išaiškėja, kad buvo įvestas klaidingas vertinimo 
rezultatas, surašomas duomenų koregavimo aktas. Aktą pasirašo studijų dalyko 
koordinatorius ir prodekanas. Pagal akto informaciją administratorius ištaiso vertinimą 
duomenų bazėje, o koordinatorius žiniaraštyje. Aktas pridedamas prie žiniaraščio.  

12. Koordinatorius gali atsispausdinti jam priskirtų žiniaraščių tarpinių vertinimų, egzaminų ir 
galutinių vertinimų suvestines.

Dėstytojo funkcijos:

1. Dėstytojas mato sąrašą žiniaraščių, kuriuose koordinatorius jam priskyrė nors vieno tarpinio 
vertinimo reikšmių įvedimo galimybę.

2. Dėstytojas turi galimybę įvesti žiniaraščio tarpinių atsiskaitymų rezultatus (tik to tarpinio 
įvertinimo, kurį jam priskyrė koordinatorius).

3. Tarpinių įvertinimų reikšmės įvedamos tik kiekvienam tarpiniam įvertinimui nustatytu 
laikotarpiu. Laikotarpį nustato koordinatorius. 

4. Prie studentui įvesto tarpinio rezultato matosi tarpinį rezultatą įvedusio dėstytojo vardas ir 
pavardė, bei data.
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5. Dėstytojas gali atsispausdinti žiniaraščio savo įvestų tarpinių vertinimų suvestines.
 

Studento funkcijos:

1. Studentas prisijungęs prie informacinės sistemos jam suteiktu naudotojo vardu ir 
slaptažodžiu gali peržiūrėti savo individualų planą.

2. Individualų planą sudarančių studijų dalykų sąrašą studentas gali mažinti nurodydamas tam 
tikrus metus ir semestrą.

3. Prie kiekvieno studijų dalyko jisai mato tarpinius įvertinimus, egzamino ir galutinio 
vertinimo reikšmes, reikšmes įrašiusio koordinatoriaus ar dėstytojo vardą ir pavardę, bei 
datą kada tos reikšmės buvo suteiktos.

4. Studentas negali koreguoti duomenų. Jisai turi tik savo duomenų peržiūros galimybę.
 

Ataskaitų naudotojo funkcijos:

 

1. Ataskaitų naudotojas gali peržiūrėti visus IS duomenis.
2. Ataskaitų naudotojas negali koreguoti duomenų. Jisai turi tik duomenų peržiūros galimybę.
 

„ERezultatai“ informacinės sistemos naudotojų prisijungimo vardų ir slaptažodžių tvarka.

1. Teisę dirbti su informacine sistema „ERezultatai“ turi tik asmenys turintys galiojantį 
naudotojo vardą ir slaptažodį.

2. Naudotojo vardą ir slaptažodį administratoriui suteikia ASU Informatikos skyrius (pvz. 
naudotojo vardas: naudvard, slaptažodis: slaptaszodis).

3. Koordinatoriaus ir dėstytojo naudotojo vardą ir slaptažodį sukuria ASU Informatikos 
skyrius (pvz. naudotojo vardas: naudvard, slaptažodis: slaptaszodis).

4. Studentas naudoja dabar turimą naudotojo vardą ir slaptažodį, kuriuo jungiasi prie ASU 
elektroninio pašto (pvz. naudotojo vardas: S070443.M2007.Stud.Lzuu, slaptažodis: 
slaptaszodis).

5. Visi informacinės sistemos „ERezultatai“ naudotojai gali savarankiškai pasikeisti slaptažodį.
6. Pradinius dėstytojo ir koordinatoriaus naudotojo vardus ir slaptažodžius sukuria ASU 

Informatikos skyrius.
7. Dėstytojo ir koordinatoriaus naudotojo vardus ir slaptažodžius, per specialiai sukurtą 

vartotojo sąsają administruoja studijų skyrius (įveda, koreguoja, šaliną duomenis apie 
dėstytoją/koordinatorių).

 

Kitos „ERezultatai“ informacinės sistemos administratoriaus funkcijos:

● Laisvai pasirenkamų studijų dalykų rinkimosi koordinavimas ir pateikimas;
Sukurti laisvai pasirenkamų studijų dalykų posistemę, kurioje administratorius galėtų peržiūrėti 
studentų pasirinkimus ir identifikuoti LPD nepasirinkusius studentus, turėtų galimybę koreguoti 
studentų pasirinkimą, formuoti pasirinkimų sąrašus pagal etapus, užkrauti studentų pasirinkimus į 
studentų apskaitos informacinę sistemą.

● Studentų individualių studijų planų sudarymas;
Sukurti studentų individualių studijų planų posistemę, kurioje administratorius galėtų peržiūrėti 
studentų individualius planus, atlikti paiešką pagal įvairius kriterijus, formuoti ataskaitas pagal 
fakultetus/srautus/grupes/laisvai pasirenkamus dalykus/alternatyvas ir kt. parametrus.
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● Operatyvios informacijos pateikimas studentams;
Sudaryti galimybe  administratoriui pateikti studentams aktualią informaciją susijusią su studijomis 
Universitete.

Kitos „ERezultatai“ informacinės sistemos studento funkcijos:

● Asmens duomenų pateikimas;
Pateikti apie studentą studentų apskaitos informacinėje sistemoje saugomus duomenis: adresus, 
studijų būseną ir kt.

● Išrašai iš įsakymų;
Pateikti studento byloje esančius įsakymus.

● Studijų dalykų duomenų bazės peržiūra;
Sukurti Universiteto studijų dalykų peržiūros-paieškos posistemę.

● Laisvai pasirenkamų dalykų pasirinkimas;
Sukurti prieigos prie laisvai pasirenkamų dalykų posistemę, kurioje studentas galės susipažinti jam 
pateikiamų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašu atskiruose pasirinkimo etapuose, užsiregistravusių 
studentų skaičių pasirinktam dalykui, nurodyti savo pasirinkimą. Taip pat studentas turi gauti 
informaciją ar  pasirinktam dalykui bus surinkta klausytojų grupė.

● Studijų rezultatų peržiūra;
Pateikti detalizuotą informaciją apie studento mokymosi rezultatus (studijų dalykai, kreditai, 
įvertinimai, tarpinių vertinimų rezultatai). 

● Sesijos rezultatų peržiūra;
Pateikti detalizuotą informaciją apie einamosios sesijos rezultatus (studijų dalykai, kreditai, 
įvertinimai).

● Operatyvios informacijos studentams peržiūra;
Sudaryti galimybę studentams peržiūrėti Universiteto ir fakultetų administracijos, dėstytojų pateiktą 
informaciją apie studijas, apklausas ir t.t.

           
            Naujai kuriama informacinė sistema „ERezultatai“ turi būti pilnai suderinta su Aleksandro 
Stulginskio universiteto (ASU)  turima Studentų apskaitos IS. ASU Studentų apskaitos IS duomenų 
bazė sukurta MS SQL Server platformoje. 
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