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SMK  AUKŠTOJI MOKYKLA 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ/MODULIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. SMK pasirenkamųjų dalykų/modulių studijų organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) 

nustato privalomųjų pasirenkamųjų dalykų/modulių (toliau - PPD) ir pasirenkamųjų studijų dalykų 

(toliau - PSD) SMK pasirinkimo bei jų užsiėmimų organizavimą.   

2. Pasirenkamųjų dalykų/modulių paskirtis – tenkinti studentų individualius studijų 

poreikius, lavinti bendruosius gebėjimus, gilinti studijų krypties žinias tam tikroje srityje arba 

specializacijoje, plėtoti kitų studijų krypčių žinias ir įgūdžius, formuoti vertybines nuostatas ir ugdyti 

išsilavinusius ir įvairiapusiškus ne tik savo srities specialistus, bet ir turinčius žinių, reikalingų 

visuomeniškam ir nuolatos tobulėjančiam asmeniui.   

3. Kiekvienoje koleginių studijų programoje numatyta atitinkama pasirenkamųjų (PPD ir 

PSD) dalykų/modulių, kuriuos privaloma studijuoti siekiant kvalifikacinio laipsnio, apimtis kreditais 

ir pasirinkimo alternatyvos.    

4. Studijų programų vadovai teikia Direktoriui studijų programų komitetuose apsvarstytus 

PSD sąrašus ir dalykų anotacijas. Direktorius PSD sąrašą tvirtina kiekvieniems mokslo metams. 

5. Dalykas braukiamas iš PSD sąrašo tokiais atvejais, kai: 

  5.1.   dalyko studijos nevyksta 3 studijų metus iš eilės;  

  5.2.   neužtikrinama studijų kokybė.   

II. DALYKŲ PASIRINKIMO ORGANIZAVIMAS  

6. Minimalus studentų skaičius, kad galėtų vykti pasirenkamųjų dalykų/modulių studijos, 

yra 15. Minimalus ir maksimalus studentų skaičius grupėje gali būti nurodomas pasirenkamųjų 

dalykų/modulių anotacijose, jei studijuojamo dalyko praktiniams darbams atlikti reikalinga speciali 

darbo vieta arba specialios technologijos.   

7. Direktoriaus patvirtintas PSD sąrašas ir jų anotacijos skelbiamos SMK E-mokymas 

aplinkoje. 

8. Studentas gali rinktis tik tuos PSD, kurie nedėstomi jo studijuojamoje programoje.  

Dalykų pasirinkimą koordinuoja Studijų programos vadovas, o registraciją pasirenkamųjų 

dalykų/modulių (PPD ir LPD) studijoms vykdo Studijų skyriaus administratoriai.    

9. Prieš registruojantis į PPD ir PSD studentams sudaromos sąlygos susipažinti su dalykų 

anotacijomis.  

10. Į semestro pasirenkamuosius dalykus/modulius studentai privalo registruotis prieš 

prasidedant semestrui, kuriame bus dėstomas suplanuotas PPD dalykas.  

11. Studijų programos vadovai, prieš prasidedant naujam semestrui, informuoja studentus 

apie pasirinkimo galimybes. 

12. Studentų registravimasis pasirenkamųjų dalykų/modulių studijoms vykdomas trimis 

etapais:   
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12.1. Pirmajame etape studentai registruojasi pasirenkamųjų dalykų/modulių 

studijoms e-mokymosi aplinkoje iki nurodyto termino. Po registracijos Studijų skyrius studijų 

programų vadovams pateikia ir paskelbia  SMK e-mokymo aplinkoje du bendrus PPD ir PSD 

sąrašus, kuriuose nurodomi dalykų/modulių pavadinimai, juos pasirinkusių studentų vardai ir 

pavardės bei pasirinkusių studentų skaičius:   

12.1.1. sąrašas dalykų/modulių, kuriuos pasirinko ne mažesnis studentų 

skaičius, negu nurodyta 6 punkte;   

12.1.2. sąrašas dalykų/modulių, kuriuos pasirinko mažiau nei nustatytas 

minimumas studentų, bet daugiau negu 50 proc. 6 punkte nurodyto studentų skaičiaus.   

12.2. Antrajame pasirinkimo procedūros etape dalyvauja studentai, kurie pasirinko 

tuos PPD ir PSD, į kuriuos užsiregistravusių studentų skaičius mažesnis nei nustatytas 

minimumas arba nedalyvavo pirmame etape. Pasibaigus antrajam etapui, Studijų skyrius vėl 

sudaro bendrą PPD ir PSD sąrašą, jį pateikia studijų programų vadovui ir paskelbia SMK e-

mokymo aplinkoje.   

12.3. Trečiajame etape dalyvauja tie studentai, kurie ir per antrąjį etapą pasirinko 

dalykus, kurių užsiėmimai negali būti organizuojami pagal 6 punkto reikalavimus arba 

nedalyvavo pirmuosiuose pasirinkimo etapuose. Trečiajame etape privaloma pasirinkti tuos 

dalykus, kurių studijoms užsiregistravo pakankamas studentų skaičius.   

13. Studijų skyrius per savaitę sudaro galutinius pasirenkamųjų dalykų/modulių sąrašus 

pagal studijų formas, studentų grupes, nurodant studentų vardus ir pavardes, ir pateikia sąrašus studijų 

programas vykdančių studijų programų vadovams bei paskelbia E-mokymas aplinkoje.   

14. Galutiniai sąrašai, suderinti su Studijų skyriumi, tvirtinami SMK direktoriaus įsakymu 

ir skelbiami SMK E-mokymas aplinkoje ne vėliau kaip per dvi prasidėjusio semestro, kuriame 

vykdomi pasirenkamieji dalykai/moduliai, savaites.    

15. Studentai, nustatytu laiku nepasirinkę PSD, studijų skyriaus administratorių įtraukiami 

į sąrašą dalyko, kurio studijoms užsiregistravo pakankamas studentų skaičius.   

16. Ištęstinių studijų studentų PPD IR PSD pasirinkimą organizuoja ir koordinuoja Studijų 

programų vadovai.   

17. Paskelbus paskaitų tvarkaraštį, studentai turi teisę išsiregistruoti iš pasirinktųjų 

dalykų/modulių ir į jų vietą pasirinkti kitus ne vėliau kaip per dvi prasidėjusio semestro savaites. 

Išsiregistruoti iš pasirinktųjų dalykų/modulių ir į jų vietą pasirinkti kitus leidžiama, kai:   

17.1. nesuderinamas tvarkaraštis;   

17.2. nepatenkama į pasirinktam dalykui/moduliui numatytą studentų kvotą;   

17.3.  akademinių padalinių administracijos atšaukia pasirinktąjį dalyką/modulį.   

            17.4.     dalyką/modulį pasirenka mažiau nei 15 studentų.    

III. PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ/MODULIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS  

18. Privalomieji pasirenkamieji studijų dalykai/moduliai, skirti žinių gilinimui studijų 

kryptyje ar specializacijai, vykdomi pagal konkrečios studijų programos studijų plane suplanuotus 

terminus. 
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19. PSD dalykus studentai gali rinktis pagal konkrečios studijų programos studijų plane 

suplanuotus terminus. 

20. Pasiekti PPD ir PSD studijų dalykų studijų rezultatai vertinami vadovaujantis SMK 

studijų rezultatų vertinimo tvarka.  

21. Studentai gali pasirinkti studijuoti ir daugiau pasirenkamųjų dalykų, nei numatyta 

studijų programoje. Tokiu atveju, už pasirinktųjų studijų dalykų/modulių studijas reikia mokėti 

papildomą Steigėjo nustatytą studijų mokestį, kuris proporcingas studijų dalyko apimčiai kreditais.   

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

22. Tvarka ir jos pakeitimai tvirtinami SMK Direktoriaus įsakymu.  

________________________________  


