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KAUNO KOLEGIJOS STUDENTŲ LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ/MODULIŲ
STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.
Laisvai pasirenkamas dalykas/modulis – tai dalykas/modulis, kurį studentas renkasi
laisvai. Jis gali būti kitos mokslo ar meno studijų srities negu studijuojama programa.
Rekomenduojama jį rinktis kitame kolegijos studijų padalinyje.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.
LPD apimtį studijų programose numato Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo
ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501).
3.
Studijų plane laisvai pasirenkami dalykai/moduliai turėtų būti numatyti ne anksčiau
kaip nuo 3 semestro.
4.
Laisvai pasirenkamas dalykas/modulis turi nereikalauti specialaus pasirengimo jį
studijuoti. Laisvai pasirenkamas dalykas/modulis be dalyko/modulio studijų rezultatų turi tenkinti
studentų individualių studijų poreikius, įtakoti asmenybės ugdymąsi ir kt.
5.
Studentas gali rinktis tik tuos dalykus/modulius, kurie nėra privalomi jo
studijuojamoje programoje.
6. Paprastai laisvai pasirenkamas dalykas yra 3 kreditų apimties. Kolegijoje gali būti
realizuojami ir 9 arba 12 studijų kreditų apimties laisvai pasirenkamų dalykų moduliai, sudaryti iš
dviejų – trijų dalykų, kurių tikslai ir studijų rezultatai dera.
7.
Studentų registracija į kitų mokslo metų laisvai pasirenkamų dalykų/modulių studijas
vyksta internetu. Registracijos laikotarpis į laisvai pasirenkamų dalykų/modulių studijas kasmet
tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
8.
Laisvai pasirenkamų dalykų/modulių užsiėmimai visoje kolegijoje vykdomi
antradieniais ne anksčiau kaip nuo 15 val., jeigu grupė suformuota iš skirtingiems padaliniams
priklausančių studijų programų studentų.
9. Laisvai pasirenkamų dalykų/modulių studijos organizuojamos sudarant galimybę
rinktis Verslo vadybos, Technologijų, Ekonomikos ir teisės, Kraštotvarkos, Justino Vienožinskio
menų, Medicinos fakultetų nuolatinių studijų studentams.
10. Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto, Druskininkų ir Tauragės skyrių nuolatinių studijų
ir visų fakultetų ištęstinių studijų studentams laisvai pasirenkamų dalykų/modulių studijos
organizuojamos fakulteto/ skyriaus studijų programų ribose.
11. Studentui pageidaujant, jam gali būti įskaityti kitoje aukštojoje mokykloje išklausyti
ir įvertinti dalykai/moduliai kaip laisvai pasirenkami dalykai/moduliai, jei jie nesutampa su Kauno
kolegijoje studijuojamos studijų programos privalomaisiais dalykais/moduliais.
12. Atskirais atvejais laisvai pasirenkamu dalyku/moduliu gali tapti bet kurioje studijų
programoje dėstomas privalomas dalykas/modulis (išskyrus studijuojamos studijų programos
privalomą dalyką/modulį). Jį pasirinkęs studentas pateikia prašymą savo katedros vedėjui pirmojo
registracijos etapo metu (žr.16.1. punktą). Sprendimą - leisti ar ne studentui lankyti pasirinktą kitos
studijų programos privalomą dalyką/modulį kaip jo laisvai pasirenkamą dalyką/modulį - priima
abiejų katedrų vedėjai bendru susitarimu.

III. DARBO ORGANIZAVIMAS
13.
Kiekvienas fakultetas/skyrius nustato studijų programų siūlomų būsimiems mokslo
metams laisvai pasirenkamų dalykų/modulių skaičių, studentų kvotą (maksimalų ir minimalų
studentų skaičių dalyko/modulio studijoms ir iki vasario 1 d. informuoja Studijų reikalų tarnybą). Į
laisvai pasirenkamo dalyko/modulio studijas patenka studentai, užsiregistravę kvotos ribose.
14.
Studijų reikalų tarnyba nuo vasario 20 d. informaciją apie laisvai pasirenkamus
dalykus/modulius kitiems mokslo metams skelbia kolegijos interneto puslapyje. Informacijoje turi
būti nurodytas dalykas/modulis, jo trumpas turinys, apimtis kreditais, vertinimo metodas, semestras,
dalyką/modulį realizuojanti katedra, fakultetas/skyrius, adresas, dėstytojas. Informaciją apie laisvai
pasirenkamus dalykus/modulius fakultetai/skyriai paskelbia virtualioje mokymosi aplinkoje,
skelbimų lentose ir kt.
15.
Specialybės katedros vedėjas iki kovo 1 d. turi informuoti studentus apie laisvai
pasirenkamus dalykus/modulius, semestrą, kuriame pagal studijų programą privalo pasirinkti,
pasirinkimo ir registravimosi studijoms tvarką.
16.
Registravimasis studijoms:
16.1. I ETAPAS – kovo ......d. nuo 16 iki 23 val. studentai internete turi registruotis
laisvai pasirenkamų dalykų/modulių studijoms kitų mokslo metų rudens ir pavasario semestruose.
16.2.
Studijų tarnyba kovo .....d. turi suderinti sąrašus, suformuoti grupes, sudaryti
neužregistruotų (jei nesusidarė grupė) ir neužsiregistravusių studentų sąrašus, kurie skelbiami
internete; nurodo dalykus/modulius, kuriuos studentai dar gali rinktis.
16.3. II ETAPAS – kovo ...... d. nuo 16 iki 23 val. studentai pasitikrina, ar įtraukti į
sąrašus. Studentas registruojasi dar kartą, jei grupė nesudaryta arba studentas neužsiregistravo
pirmame etape.
16.4. Iki balandžio 10 d. fakultetų prodekanai informuoja Studijų reikalų tarnybą, kurie
laisvai pasirenkami dalykai kitais mokslo metais nebus vykdomi. Studijų reikalų tarnyba šią
informaciją išsiunčia visų fakultetų prodekanams.
16.5. Iki balandžio ....d. Studijų reikalų tarnyba turi sudaryti laisvai pasirinktų
dalykų/modulių grupių studentų sąrašus ir išsiųsti fakultetams bei katedroms. Remiantis studentų
sąrašais, pasirinktus dalykus/modulius katedros vedėjas turi įtraukti į pedagogų metų krūvio planą.
17.
Neužsiregistravusius studentus bei studentus, esančius akademinėse atostogose ir
turinčius pertrauką moksle, iki rugsėjo 15 d. į sąrašus turi įrašyti specialybės katedros vedėjas,
įvertinęs kiekvieno studento poreikius.
18.
Jei studentai, užsiregistravę į laisvai pasirenkamo dalyko/modulio studijas, yra iš
skirtingų fakultetų, fakulteto dekanas arba jo paskirtas darbuotojas, atsižvelgdamas į studijų
programų grafikus, nustatyto visiems studentams tinkantį dalyko/modulio studijų periodą ir praneša
fakultetų dekanatams.
19.
Fakulteto/skyriaus, kuriame realizuojamas laisvai pasirenkamas dalykas/modulis,
dekano paskirtas darbuotojas parengia semestro vertinimo žiniaraščius atskirai kiekvieno fakulteto
studentams.
20.
Laisvai pasirinktą dalyką/modulį dėstantis dėstytojas užpildytus semestro vertinimo
žiniaraščius pristato į dalyką studijavusių studentų fakultetų/skyrių dekanatus.
IV.LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ/MODULIŲ IR JŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO
TVARKOS KEITIMAS
21. LPD studijų organizavimo tvarkos pakeitimus gali inicijuoti studentai, dėstytojai,
administracija ir kiti akademinės bendruomenės nariai.
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