
Registracijos į dalykų/modulių užsiėmimus ir jų galutinių  

įvertinimų peržiūra 

Patekęs į SVS studentas mato tokį langą: 

 

Spragtelėjus ant  užrašo Savitarna atsidaro savitarnos lango turinys:  

 

 

Savo išklausytus dalykus ir jų galutinius įvertinimus studentai gali matyti keliuose languose (šiek 

tiek kitokia forma ): 

1. Lange ,,Galutiniai įvertinimai“ 

2. Lange ,,Išklausyti dalykai“ 

3. Lange ,,Mano studijų reikalavimai“ 



1. Skyriuje ,,Semestro informacija“, lange ,,Galutiniai įvertinimai“ :  

 

!!! Labai svarbios pastabos:  

1. Šis langas neteikia informacijos apie įskaitymus iš kitų institucijų.  

2. !!! Šiame lange įvertinimai atsiranda tik po sesijos, kai fakultetų dekanatuose 

(raštinėse) atsakingi administruojantys darbuotojai juos galutinai patvirtina 

Šiame lange matosi visi įvertinimai dalykų, į kurių užsiėmimus studentas Kauno kolegijoje buvo 

įregistruotas tam tikrą semestrą. 

Atsidarius langą,  pradžioje atsiverčia semestrų lentelė: 

 

Pirmajame lentelės stulpelyje pasižymėjus norimą semestrą ir nuspaudus mygtuką ,,Tęsti“ 

atsiverčia semestro dalykų/modulių įvertinimų lentelė ir semestro statistika. 

Oficialių įvertinimų sekcijoje matosi visų semestro dalykų užsiėmimai, į kuriuos įregistruoti 

studentai; dalykų apimtis kreditais; įvertinimo taškai (kreditų sk. x iš įvertinimo balo); sesijos 

rūšis (įprasta ar perlaikymo) . Šioje lango sekcijoje dar yra stulpelis ,,Kokybės vertinimas“ , 

kuriame studentai gali rasti ir užpildyti anketą apie dalyko dėstymo kokybę. 

Semestro statistikos sekcijoje studentas gali pamatyti: 

• kiek iš viso kreditų jis surinko per semestrą bei svertinį semestro vidurkį  (stulpelis 

,,Kreditai iš registracijos“) 

• kiek iš viso kreditų jis surinko per jau studijuotus semestrus ir koks kelių semestrų 

svertinis vidurkis ( stulpelis ,,Viso kreditų“) 



Žemiau pateiktame pavyzdyje matosi antro semestro įvertinimai, todėl semestro 

statistikos stulpelyje ,,Viso kreditų“ yra kreditų suminis skaičius po 2 semestrų (60 kreditų) 

bei 2-jų semestrų svertinis vidurkis (8,80). Tuo tarpu, stulpelyje ,,Kreditai iš registracijos“ 

yra einamojo (2-ro)  semestro vidurkis (9,20) bei kreditų sk. (30 kreditų): 

 

 



2. Skyriuje ,,Studijų informacija“,  lange ,,Išklausyti dalykai“,  

 

 studentas gali matyti visus (tam momentui) išklausytus dalykus ir jų įvertinimus (tame 

tarpe ir savo studijų programos dalykus už kuriuos buvo įskaityti  kitų institucijų 

dalykai (Lietuvos arba užsienio institucijų) !!! 

 

!!! Pastaba:  išsami informacija apie įskaitytų dalykų peržiūrą studento savitarnoje 

pateikta atskirame faile. 



3. Skyriuje ,,Studijų reikalavimų vykdymas“ lange ,,Mano studijų reikalavimai“, 

studentas gali pasitikrinti savo studijų programos reikalavimus ir jų įvykdymą ( pagal 

studijų semestrus): 

Žemiau pateiktame pvz. pateikti studento 5 semestro akademiniai reikalavimai ir jų 

įvykdymas: 

 

 

Jei studento semestro galutiniai įvertinimai dar nėra galutinai registruoti , tai akademinių 

reikalavimų lange jų dar nėra: 

 

 



Languose „ Mano studijų reikalavimai“  arba ,,Išklausyti dalykai“ studentas spragtelėjęs ant 

dalyko pavadinimo gali atsiversti savo studijuojamų dalykų trumpus aprašus:  

• Šiame pvz. per langą ,,Išklausyti dalykai“ : atsiverčiamas dalyko ,,Bendravimo 

psichologija“ trumpas aprašas: 

 

 Dalyko ,,Bendravimo psichologija“ trumpas aprašas: 

 



• Šiame pvz. per langą ,,Mano studijų reikalavimai“ : atsiverčiamas dalyko ,,Fizika“ 

trumpas aprašas: 

 

Dalyko ,,Fizika“ trumpas aprašas: 

 

 


