
PATVIRTINTA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

Rektoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-100.

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIRINKIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši tvarka nustato Lietuvos sveikatos  mokslų universiteto (toliau – Universitetas) pirmosios ir 
antrosios  pakopų  ir  vientisųjų  studijų  programų  pasirenkamųjų  dalykų  kūrimo,  atnaujinimo, 
pasirinkimo, registravimosi ir studijų rezultatų įskaitymo tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis šiais teisės aktais: 
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), 
2.2. Lietuvos  Respublikos  Seimo  2010  m.  birželio  30  d.  nutarimu  Nr.  XI-973  (2  priedėlis) 

patvirtintu “Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu”,
2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-

501 ,,Dėl  laipsnį suteikiančių pirmosios  pakopos ir  vientisųjų studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašo patvirtinimo”, 

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 8 d įsakymu Nr. V-231 
“Dėl  švietimo  ir  mokslo  ministro  2010  m.  birželio  3  d.  įsakymo  Nr.  V-826  „Dėl 
magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”,

2.5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų 
reglamentu (patvirtintu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2013 m. birželio 7 d. 
nutarimu Nr. 32-03),

2.6. Studijų  rezultatų  įskaitymo  Lietuvos  sveikatos  mokslų  universitete  tvarka  (patvirtinta 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2011 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr.9-08), 

2.7. Lietuvos  sveikatos  mokslų  universiteto  studijų  programų kūrimo,  tobulinimo ir  valdymo 
tvarka (patvirtinta  Lietuvos sveikatos  mokslų universiteto  Senato 2012 m. gegužės  30 d. 
nutarimu Nr. 21-12),

2.8. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatais (patvirtintais 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 25-08),

2.9. Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto fakulteto tarybos reglamentu (patvirtintu Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Senato 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 14-07),

2.10. Pateisinamų priežasčių įvertinimo ir patvirtinimo tvarka (patvirtinta Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Rektoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V – 792).

PASIRENKAMOJO DALYKO VIETA STUDIJŲ PROGRAMOJE

3. Pasirenkamasis dalykas yra studijų programos dalis.
4. Pasirenkamaisiais dalykais gali būti programos studijų krypties dalykai, bendrieji universitetinių 

studijų dalykai ir studento laisvai pasirenkami studijų dalykai. 
5. Pasirenkamųjų dalykų apimtys kiekvienoje programoje turi atitikti atitinkamos studijų krypties 

aprašus, o jei tokių nėra – laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų 
bendrųjų reikalavimų aprašą ar magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą.

6. Pasirenkamojo dalyko programa turi būti 2, 4, 6 ar 8 kreditų apimties.
7. Pasirenkamųjų dalykų apimtys  ir vieta studijų programoje patvirtinamos studijų programoje ir 



studijų plane.

PASIRENKAMOJO DALYKO PROGRAMOS IR JOS APRAŠO RENGIMO BEI JO 
STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Pasirenkamojo dalyko programa kuriama ir  atnaujinama,  jos aprašas rengiamas ir  tvirtinamas 
vadovaujantis  visomis  Universiteto  pirmosios  ir  antrosios  pakopų  bei  vientisųjų  studijų 
reglamento nuostatomis ir studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka.

9. Pasirenkamojo  dalyko  studijos  organizuojamos  ir  vykdomos  vadovaujantis  Universiteto 
pirmosios  ir  antrosios  pakopų  bei  vientisųjų  studijų  reglamentu,  bei  Universiteto  studijų 
programų komitetų nuostatais.

PASIRENKAMOJO DALYKO ĮTRAUKIMO Į STUDIJŲ PROGRAMĄ TVARKA

10. Norėdamas  į  studijų  programą  įtraukti  pasirenkamąjį  dalyką,  padalinys,  vadovaudamasis 
Universiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka, parengia dalyko programą 
ir pateikia studijų programos komitetui įvertinti bei Fakulteto tarybai tvirtinti.

11. Studijų  programos  komitetas  įvertina  ir  pateikia  išvadą  atitinkamo  fakulteto  tarybai  dėl 
pasirenkamojo dalyko atitikimo šios studijų programos poreikiamas. 

12. Pasirenkamojo  dalyko  programa  patvirtinama  fakulteto,  kuris  yra  atsakingas  už  atitinkamos 
studijų programos organizavimą ir  vykdymą,  taryboje.  Jei  pasirenkamasis  dalykas  yra  skirtas 
keletui studijų programų, jis tvirtinamas visose atitinkamų fakultetų tarybose.

13. Parengtas  ir  fakulteto  tarybos  patvirtintas  pasirenkamųjų  dalykų  studijų  programas 
katedros/klinikos/institutai įregistruoja Universiteto informacinės sistemos pasirenkamųjų dalykų 
duomenų  bazėje,  vadovaujantis  LSMU  pirmosios  ir  antrosios  pakopų  bei  vientisųjų  studijų 
reglamento  nustatyta  tvarka  iki  kiekvienų  metų  balandžio  10  d.,  nurodydami  bendrą  grupių 
skaičių ir minimalų bei maksimalų galimą studentų skaičių grupėje, pagrįstą realiomis studijas 
organizuojančio padalinio galimybėmis. Nurodyti studentų ir grupių skaičiai mokslo metų eigoje 
negali  būti  keičiami.  Pasikeitus  aplinkybėms,  šie  skaičiai  gali  būti  tikslinami  dalyko  studijų 
programos  apraše Universiteto  informacinės  sistemos pasirenkamųjų  dalykų duomenų bazėje, 
pateikiant ją studentų pasirinkimui kitiems mokslo metams.

14. Kitų mokslo metų studentų pasirinkimui pateikiamą pasirenkamųjų dalykų sąrašą, sudarytą pagal 
Universiteto informacinės sistemos pasirenkamųjų dalykų duomenų bazės duomenis, atitinkamo 
fakulteto dekanas šioje bazėje patvirtina iki tų metų balandžio 15 dienos. Dekano nepatvirtintos 
pasirenkamųjų dalykų studijos nevykdomos.

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIRINKIMO IR REGISTRAVIMOSI TVARKA

15. Studentai  pasirenka  ir  registruojasi  pasirenkamųjų  dalykų  studijoms  Universiteto  studijų 
informacinės sistemos pasirenkamųjų dalykų duomenų bazėje.

16. Konkursinės  studentų  eilės  pasirinkimui  ir  registravimuisi  nesudaromos.  Registravimasis 
vykdomas  pirmesnio  kreipimosi  tvarka  iki  užpildomas  maksimalus  galimas  studentų skaičius 
atitinkamoje  pasirenkamojo  dalyko  studijų  programoje.  Po  to  registravimasis  į  šią  dalyko 
programą sustabdomas. 

17. Studentai  privalo  pasirinkti  ir  užsiregistruoti  į  studijų  programoje  numatytą  pasirenkamųjų 
dalykų  ir  jiems  skirtų  kreditų  skaičių.  Užsiregistruoti  pasirenkamiems  dalykams Universiteto 



studijų  informacinės  sistemos  pasirenkamųjų  dalykų  duomenų  bazėje,  viršijant  studijų 
programoje numatytą kreditų skaičių – neleidžiama. Nesant vietų pageidaujamoje pasirenkamųjų 
dalykų programoje studentai turi registruotis į kitą pasirenkamą dalyką. 

18. Studentai turi teisę studijuoti atskirus universitete dėstomus dalykus ar modulius kaip papildomus 
pasirenkamus  dalykus,  viršijant  studijų  programos  apimtis.  Tokios  studijos  neturi  trukdyti 
studento studijuojamos studijų programos vykdymui. Jos yra mokamos ir į jas priimama atskira 
sutartimi. Šių studijų rezultatai yra įrašomi į diplomo priedėlį kaip papildoma informacija.

19. Pirmo kurso studentams pirmo kurso programos pasirenkamujų dalykų sąrašas yra prieinamas 
Universiteto studijų informacinės sistemos pasirenkamųjų dalykų duomenų bazėje nuo mokslo 
metų  pradžios  iki  rugsėjo  15  d.  Pasirenkamųjų  dalykų  sąrašas  kitiems  mokslo  metams 
(aukštesniam  kursui)  studentams  yra  prieinamas  Universiteto  studijų  informacinės  sistemos 
pasirenkamųjų dalykų duomenų  bazėje nuo balandžio 16 iki gegužės 10 dienos.

20. Pirmo  kurso  studentai  privalo  susipažinti  su  pirmo  kurso  programos  pasirenkamųjų  dalykų 
aprašais, pasirinkti studijų programoje numatytą dalykų ir kreditų skaičių ir jiems registruotis iki 
rugsėjo 15 d. 

21. Studentai  privalo  susipažinti  su  pasirenkamųjų  dalykų,  skirtų  kitiems  mokslo  metams 
(aukštesniam kursui) aprašais, pasirinkti studijų programoje numatytą dalykų ir kreditų skaičių ir 
jiems registruotis iki gegužės 10 d. Pasibaigus nurodytiems terminams studentų registravimasis 
pasirenkamųjų  dalykų  studijoms  Universiteto  studijų  informacinės  sistemos  pasirenkamųjų 
dalykų duomenų bazėje sustabdomas.

22. Studentams  grįžusiems  po  akademinių  atostogų,  studijų  sustabdymo,   akademinių  mainų 
programų  ar  dėl  kitų  pateisinamų  priežasčių  negalėjusiems  laiku  pasirinkti  ir  užsiregistruoti 
pasirenkamųjų  dalykų  studijoms,  pasirenkamieji  dalykai  parenkami  ir  užregistruojami 
Universiteto  studijų  informacinės  sistemos  pasirenkamųjų  dalykų  duomenų   bazėje  dekano 
nuožiūra,  atsižvelgiant  į  pateiktą  studento  prašymą  ir  atitinkamos  pasirenkamojo  dalyko 
programos galimybes.

23. Studentams,  be  pateisinamos  priežasties  nepasirinkusiems  ir  neužsiregistravusiems 
pasirenkamųjų  dalykų  studijoms,  pasirenkamieji  dalykai  parenkami  ir  užregistruojami 
Universiteto  studijų  informacinės  sistemos  pasirenkamųjų  dalykų  duomenų   bazėje  dekano 
nuožiūra iki studentų sąrašų pateikimo Studijų centrui ir katedroms /klinikoms/ institutams datos.

24. Dekanas turi teisę, suderinęs su studentu, per laikotarpį nuo gegužės 10 d. iki gegužės 15 d., o 
pirmųjų mokslo metų – nuo rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 20 d. koreguoti studento pasirinkimą tais 
atvejais,  kai  to  reikalauja  sklandus studijų proceso organizavimas  (nesusirinkus pakankamam 
norinčių  studijuoti  dalyką  studentų  skaičiui,  studentui  pasirinkus  per  daug kreditų  /dalykų  ir 
pan.).

25. Pirmo kurso studentų,  pasirinkusių ir užsiregistravusių pirmo kurso programos pasirenkamųjų 
dalykų  studijoms,  sąrašas,  sudarytas  pagal  Universiteto  informacinės  sistemos  pasirenkamųjų 
dalykų duomenų bazės duomenis ir joje atitinkamo fakulteto dekano patvirtintas, yra pateikiamas 
Studijų centrui ir katedroms /klinikoms/ institutams iki rugsėjo 20 d.

26. Studentų, pasirinkusių ir užsiregistravusių kitų mokslo metų programos pasirenkamųjų dalykų 
studijoms,  sąrašas,  sudarytas  pagal  Universiteto  informacinės  sistemos  pasirenkamųjų  dalykų 
duomenų bazės duomenis ir joje atitinkamo fakulteto dekano patvirtintas, yra pateikiamas Studijų 
centrui ir katedroms /klinikoms/ institutams iki  gegužės 15 d..

27. Pasibaigus numatytiems terminams, bet esant pateisinamoms ir svarbioms priežastims, studento 
užregistruoti  pasirenkamieji  dalykai  gali  būti  keičiami  dekano leidimu,  prieš  tai  suderinus  su 
abiem  pasirenkamuosius  dalykus  dėstančiais  padaliniais  ir  neviršijant  maksimalaus  studentų 
skaičiaus  programose.  Pakeisti  pasirenkamąjį  dalyką  prasidėjus  jo  studijoms  –  negalima. 



Atitinkamus  pakeitimus  Universiteto  informacinės  sistemos  pasirenkamųjų  dalykų  duomenų 
bazėje  atlieka  dekanas.  Patvirtintas  atitinkamų  padalinių  mokos  fondas  šiuo  atveju  nėra 
keičiamas.

28. Vadovaujantis  Lietuvos  sveikatos  mokslų  universiteto  pirmosios  ir  antrosios  pakopų  bei 
vientisųjų studijų reglamento 47 punktu, studentas turi teisę pasirenkamąjį dalyką studijuoti ir 
kitoje pripažintoje aukštojoje mokykloje. Šiuo atveju studentas, ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki 
registracijos  pasirenkamiesiams  dalykams  LSMU  pabaigos,  fakulteto  dekanui  turi  pateikti 
prašymą  leisti  studijuoti  pasirenkamąjį  dalyką  kitoje  aukštojoje  mokykloje,  numatomo 
pasirenkamojo dalyko programą bei kitos aukštosios mokyklos sutikimą priimti studentą dalyko 
studijoms.  Dekano  leidimas  suteikiamas  įvertinus  pasirenkamojo  dalyko  atitikimą  studijų 
programai,  studijavimo  sąlygas,  laiką  bei  kitus  veiksnius.  Dalyko  studijos  kitoje  aukštojoje 
mokykloje neturi trukdyti studijoms LSMU.

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO TVARKA

29. Vietoj  atitinkamoje  studijų  programoje  numatytų  pasirenkamųjų  dalykų  gali  būti  įskaityti 
formaliu, neformaliu ar savaiminiu mokymusi pasiekti studijų rezultatai. 

30. Formaliu  mokymusi  pasiekti  studijų  rezultatai  užskaitomi  vadovaujantis  Studijų  rezultatų 
įskaitymo Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitete tvarka.

31. Neformaliu ar savaiminiu mokymusi pasiekti studijų rezultatai įskaitomi vadovaujantis Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo tvarka. 
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