
Laisvai pasirenkamųjų dalykų/modulių (LPD/LPM) pasirinkimo 

metodika studento savitarnoje 

Kelias:  

• Savitarna>Semestro informacija>Registracija į pasirenkamus dalykus 

 

1. Atsidariusiame lange reikia išsirinkti reikiamą semestrą (pvz. 2021/22 m.m. rudens) ir 

nuspausti  mygtuką - ,,Tęsti“: 

 

2. Po to, kitame atsidariusiame lange  - ,,Pasirinkti užsiėmimus registracijai“, norint pradėti 

rinktis LPD/LPM, reikia paspausti mygtuką ,,rinktis“: 

 



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

spragtelėjus ant nuorodos -  ,,išskleisti semestrui 2021/22 m.m. rudens“ : 

 

atsidaro tame semestre siūlomų pasirinkimui LPD/LPM sąrašas: 

 

Spragtelėjus ant dalyko pavadinimo pasirenkamas pageidaujamas dalykas.  

PASTABA:  Šiame lange išsiskleidus dalykus, matosi tik 10 pirmųjų LPD/LPM. Visą siūlomų 

LPD/LPM sąrašą galima pamatyti paspaudus užrašą ,,Rodyti visus“. 

!!! Iš šio sąrašo studentai turi pasirinkti tik  VIENĄ pageidaujamą LPD/LPM (LPD apimtis 

- 3 kreditai)/ LPM – 15 kreditų)  

 



4. Po spragtelėjimo ant LPD/LPM pavadinimo, sistema nukelia į langą  - ,,Dalykas plačiau“, 

su trumpa informacija apie dalyką (kreditų sk., kokiam kolegijos padalinyje vyks dalyko 

užsiėmimas , dalyko/modulio anotacija ir kt.): 

 

 

Ši informacija skirta  studentui, kad jis galėtų matyti kokiam kolegijos padalinyje vyksta 

užsiėmimas bei iš anotacijos galėtų suprasti kokias žinias ir gebėjimus įgyja studentas išklausęs šį 

dalyką ar modulį. 

 

 

 

 



Šio lango tvarkaraščio sekcijoje yra  nurodomas LPD/LPM dėstytojas bei užsiėmimo būsena: 

• ,,Atviras“ (žalias skrituliukas) (jei yra laisvų vietų) 

• ,,Uždaras“ (mėlynas kvadratėlis) (jei užsiėmime laisvų vietų nebėra) 

!!! Toliau rinktis užsiėmimą studentas gali tik jei užsiėmimo būsena - ,,Atviras“. Tada reikia  

nuspausti nuorodą ,,Pasirinkti“ (po kurios paspaudimo studentas nukeliamas į tolesnį langą): 

 

 

!!! LABAI SVARBU:  Jei užsiėmime laisvų vietų nėra (būsena - ,,uždaras“), mygtuko 

,,pasirinkti“ !!! nereikia spausti. Lange reikia nuspausti nuorodą ,,Grįžti į Ieškoti pagal stud. 

reikalavimus“ ir grįžus į pradinį langą rinktis kitą užsiėmimą.  

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

PAPILDOMA PASTABA : Jei studentas bando pakartotinai registruotis į jau užsiregistruotą 

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

 

!!! Šiuo atveju mygtukas ,,pasirinkti” yra neaktyvus, t.y. blokuojamas tolesnis registracijos 

procesas 



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

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

tęsti registraciją : 

 

6. Po šio veiksmo studentas  grąžinamas į patį pirmąjį langą su  atsiradusiu mygtuku  - 

,,Pradėti registraciją“: 

 

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

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

 



7. Kitame lange - ,,Patvirtinti užsiėmimus“, reikia baigti registraciją į pasirinktą užsiėmimą 

nuspaudžiant mygtuką ,,Baigti registraciją“ : 

 

8. Nuspaudus mygtuką  ,,Baigti registraciją“ sistema perkelia į galutinį langą.  

• Jei registracija sėkminga, lange matosi sėkmingos registracijos pastaba ir žalia 

būsenos varnelė: 

 

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

!!! Papildomai pasitikrinti ar registracija į užsiėmimą sėkminga galima grįžus į langą  

,,Registracija į LPD“. Šio lango sekcijoje ,,Mano užsiėmimų tvarkaraštis“ studentas mato 

registracijos rezultatą: 



 

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

• !!! Jei registracija nesėkminga,  langelyje ,,Būsena“ atsiranda  raudonas X, o 

langelyje ,,Pranešimas“ -  pranešimas apie klaidą bei nurodymas grįžti rinktis kitą 

užsiėmimą: 

 

 

Grįžęs į langą ,, Registracija į LPD“ sekcijoje ,,Mano užsiėmimų tvarkaraštis“ studentas taip pat 

mato, kad registracija į užsiėmimą nepavyko: 

 



 

 

Norėdamas iš naujo pradėti rinktis LPD/LPM studentas turi nuspausti mygtuką 

,,Trinti“  ir po to - mygtuką ,,rinktis“ bei pakartoti LPD/LPM rinkimosi procedūrą. 

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

 

 

 

9. Po aštunto žingsnio  LPD/LPM pasirinkimo procedūra kitų 

mokslo metų rudens semestrui baigiama.   

 

Reikia grįžti į pradinį langą ir LPD/LPM pasirinkimo procedūrą 

pakartoti kitų mokslo metų pavasario semestrui. 

 

 

 

 

 



PASTABOS DĖL KLAIDŲ 

LPD/LPM rinkimosi klaidos būna dviejų tipų: 

• Kai studentai renkasi uždarą užsiėmimą (kuris jau neturi laisvų vietų) 

• Kai studentai renkasi antrą užsiėmimą tame pačiame semestre, nors jau yra pasirinkę vieną. 

PIRMO TIPO KLAIDA:  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: 

 

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

ANTRO TIPO KLAIDA:  Kaip jau buvo minėta 3-me žingsnyje, visi studentai  tiek rudens , tiek 

pavasario semestre iš viso LPD/LPM sąrašo turi išsirinkti tik po vieną LPD/LPM 

!!! Jei  po vieno LPD/LPM pasirinkimo, 3-čiame ir 4-tame žingsnyje studentas klaidingai 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 :  

 


