
PASIRINKTŲ LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ/MODULIŲ (LPD/LPM)  

PERŽIŪRA 

Yra  trys būdai  studentų savitarnoje pasitikrinti savo pasirinktus LPD/LPM. 

I būdas: 

Lange ,,Registracija į laisvai pasirenkamus dalykus“ (Studentų savitarna>Semestro 

informacija> Registracija į laisvai pasirenkamus dalykus): 

• Jei studentui sėkmingai pavyko užsiregistruoti į pasirinkto LPD/LPM užsiėmimą,  

pasirinktas LPD/LPM matosi pirmo pasirinkimo proceso lango ,,Pasirinkti užsiėmimus 

registracijai“  tvarkaraščio sekcijoje: 

(Šiame pvz.: ,, Mano 2021/22 m.m. rudens užsiėmimo tvarkaraštis“) 

 

Tvarkaraščio sekcijoje langelyje ,,Būsena“ matosi žalia varnelė, kuri rodo , kad 

studentas sėkmingai įregistruotas į pasirinkto LPD/LPM užsiėmimą. 

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



• !!! Jei studentas bandė registruotis į uždarą (neturintį laisvų vietų) užsiėmimą, 

nukeliavo iki registracijos proceso pabaigos bei galutiniame lange pamatė rezultatą, 

kad jis neįregistruotas į užsiėmimą, tai grįžęs į langą ,,Pasirinkti užsiėmimus 

registracijai” taip pat mato neigiamą registracijos rezultatą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II būdas:  

Lange ,,Galutiniai įvertinimai“ (Studentų savitarna>Semestro informacija>Galutiniai 

įvertinimai): 

1. Atsidariusiame lange reikia tašku pasižymėti semestrą, kuriame norime pamatyti pasirinktą 

LPD/LPM, (šiame pvz. ,,2021/22 m.m. rudens“) ir nuspausti mygtuką ,, Tęsti“: 

 

 

2. Atsidariusiame lange matosi LPD, į kurį studentas įsiregistravo tą semestrą (šiame pvz. LPD 

,,Grafika“): 

 

Pastaba: jei katedros administratorius studentą jau bus įregistravęs ir į privalomus dalykus, 

tai šiame lange greta LPD matysis ir privalomi dalykai, kuriuos studentas studijuos 

nurodytame semestre. (Pvz.: 2019/2020 m.m. rudens semestre LPD ,,Projektų valdymas“ tarp 

kitų privalomų dalykų): 

 

Kuris dalykas iš šio sąrašo yra LPD, galima spręsti pagal stulpelyje ,,Užsiėmimas“ 

esančio skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis. LPD šie skaitmenys yra ,,001“.  

 



III būdas:  

Lange ,,Išklausyti dalykai‘ (Savitarna>Studijų informacija>Išklausyti dalykai): 

1. Atsidarius langą rekomenduojama langelyje ,,Rezultatus rūšiuoti pagal“ pasirinkti 

,,Semestras“ ir nuspausti mygtuką ,,Rūšiuoti“. Sistema dalykus surūšiuos pagal semestrus.  

2. Stulpelyje ,,Būsena“ matosi visi jau atsiskaityti dalykai (žalias skrituliukas su varnele) bei 

studijuojami dalykai  (geltonas rombas). Tarp studijuojamų dalykų turi būti ir pasirinktieji  

LPD (žemiau pateiktame lango pvz. LPD: ,,Grafika (dz)(l)“) 

 

 

Kuris dalykas iš šio sąrašo yra LPD, galima spręsti pagal stulpelyje ,,Užsiėmimas“ 

esančio skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis. LPD šie skaitmenys yra ,,001“.  

 


