
Laisvai pasirenkamųjų dalykų / modulių (LPD) pasirinkimo metodika 

studento savitarnoje 

Kelias:  

 Savitarna>Semestro informacija>Registracija į pasirenkamus dalykus 

 

1. Atsidariusiame lange reikia išsirinkti reikiamą semestrą (pvz. 2019/2020 rudens) ir nuspausti  

mygtuką  ,,TĘSTI“: 

 

 

2. Atsidariusiame lange   ,,Pasirinkti užsiėmimus registracijai“, norint pradėti rinktis LPD, 

reikia paspausti mygtuką ,,rinktis“: 

 



3. Po šio mygtuko paspaudimo, atsidaro langas   ,,Ieškoti pagal stud. reikalavimus“, kuriame 

spragtelėjus ant užrašo ,,išskleisti semestrui......“: 

 

 

atsidaro to semestro siūlomų LPD sąrašas: 

 

Spragtelėjus ant dalyko / modulio pavadinimo pasirenkamas pageidaujamas dalykas /modulis.  

PASTABA:  Šiame lange išsiskleidus dalykus / modulius, matosi tik 10 pirmųjų dalykų / modulių. 

Visą siūlomų dalykų / modulių sąrašą galima pamatyti paspaudus užrašą ,,Rodyti visus“. 

!!! Iš šio sąrašo studentai turi pasirinkti tik  VIENĄ pageidaujamą LPD (išskyrus tik TK-7 grupės 

studentus, kurie 5-me semestre  renkasi DU  LPD, o 6-me – VIENĄ LPD),  

 



4. Po spragtelėjimo ant dalyko / modulio pavadinimo, sistema nukelia į langą   ,,Dalykas 

plačiau“, su trumpa informacija apie dalyką / modulį (kreditų sk., kokiam kolegijos padalinyje 

vyks dalyko / modulio užsiėmimas, dalyko /modulio anotacija ir kt.)  bei informacija apie 

užsiėmimo būseną (ar užsiėmime yra laisvų vietų ,,atviras“ užsiėmimas, ar nėra  ,,uždaras“ 

užsiėmimas): 

 

 

 



 

 

Jei užsiėmime yra laisvų vietų (būsena  ,,atviras“), lange reikia nuspausti mygtuką ,,pasirinkti“ 

ir pereiti į tolesnį langą. 

PASTABA 1: Jei užsiėmime laisvų vietų nėra (būsena  ,,uždaras“), lange reikia nuspausti įrašą 

,,Grįžti į Ieškoti pagal stud. reikalavimus“ ir rinktis kitą užsiėmimą. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PASTABA 2: Jei studentas bando pakartotinai registruotis į jau užsiregistruotą užsiėmimą, šiame 

lange iššoka pastaba ,, Jūs jau esate registruotas šiame užsiėmime“: 

 

Tokiu atveju, taip pat reikia grįžti į pradinį užsiėmimų paieškos langą. 

 

5. Nuspaudus mygtuką ,,pasirinkti“ (esant atviram užsiėmimui), sistema nukelia į  langą  

,,Pasirinkti užsiėmimus registracijai“, kuriame reikia nuspausti mygtuką ,,SEKANTIS“, norint 

tęsti registraciją : 

 

 

 



6. Nuspaudus mygtuką   ,,SEKANTIS“, atsidaro tolesnis langas: 

 

Jame yra pranešimas, kad užsiėmimas atrinktas tolesnei registracijai.  Tada reikia nuspausti mygtuką  

 ,,Pradėti registraciją“, ir pereiti į kitą langą. 

 

7.  Lange  ,,Patvirtinti užsiėmimus“, reikia baigti registraciją į pasirinktą užsiėmimą 

nuspaudžiant mygtuką ,,BAIGTI  REGISTRACIJĄ“: 

 

 



8. Nuspaudus mygtuką  ,,BAIGTI  REGISTRACIJĄ“ sistema perkelia į galutinį langą su 

sėkmingos registracijos pastaba ir žalia būsenos varnele: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PASTABA 1:  jei 4-tame žingsnyje studentas per klaidą bandė rinktis uždarą užsiėmimą ir atkeliavo 

iki registracijos pabaigos, tai sistema parodo registracijos klaidą (raudonas kryžiukas), pateikia 

pranešimą apie klaidą ir nurodo, kad reikia grįžti į pradinį langą ir rinktis kitą užsiėmimą: 

 

 

PASTABA 2:  Kaip jau buvo minėta 3-me žingsnyje, visi studentai (išskyrus TK-7 grupės studentus) 

tiek rudens, tiek pavasario semestre iš viso LPD sąrašo turi išsirinkti tik po vieną LPD 

!!! Jei  po vieno LPD pasirinkimo, 3-čiame ir 4-tame žingsnyje studentas per klaidą bando rinktis 

dar vieną užsiėmimą ir atkeliauja iki registracijos pabaigos, tai sistema parodo registracijos klaidą 

(raudonas kryžiukas) ir pateikia pranešimą, kad buvo viršytas leistinas LPD pasirinkimo limitas: 



 

 

9. Po aštunto žingsnio  LPD pasirinkimo procedūra kitų mokslo metų rudens semestrui 

baigiama.  Reikia grįžti į pradinį langą ir LPD pasirinkimo procedūrą pakartoti kitų 

mokslo metų pavasario semestrui. 




