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ALYTAUS KOLEGIJOSLAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ  

STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Alytaus kolegijos (toliau – Kolegija) laisvai pasirenkamų dalykų studijų 

organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato laisvai pasirenkamų dalykų studijų pasirinkimo bei jų 

užsiėmimų organizavimą. 

2. Laisvai pasirenkamų dalykų paskirtis – tenkinti studentų individualių studijų 

poreikius, lavinti bendruosius gebėjimus, įtakoti asmenybės formavimąsi ir kt. 

3. Kiekvienoje Kolegijos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams 

skiriamas atitinkamas skaičius kreditų. 

4. Fakultetų dekanai kiekvienais mokslo metais iki spalio 1 d. Akademinei tarybai 

teikia katedrose apsvarstytus laisvai pasirenkamų dalykų sąrašus ir dalykų aprašus. Akademinė 

taryba laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą tvirtina kiekvienais mokslo metais iki lapkričio 1 d. 

5. Dalykas braukiamas iš sąrašo tokiais atvejais, kai: 

5.1. dalyko studijos Kolegijoje nevyksta 3 studijų metus iš eilės; 

5.2. neužtikrinama studijų kokybė. 

II. DALYKŲ PASIRINKIMO ORGANIZAVIMAS 

6. Laisvai pasirenkamų dalykų studijos yra vykdomos, kai dalyką pasirinkusiųjų 

studentų skaičius yra: 

6.1. ne užsienio kalbų dalykams – ne mažiau kaip 25 studentai; 

6.2. kai studijoms reikalingos specialios technologijos – ne mažiau kaip 15 studentų; 

6.3. užsienio kalbų dalykams – ne mažiau kaip 10 studentų; 

6.4. kai studijuojamo dalyko praktiniams darbams atlikti reikalinga speciali darbo 

vieta – ne mažiau kaip 8 studentai; 

6.5. minimalus studentų skaičius grupėje yra nurodamas laisvai pasirenkamo dalyko 

apraše. 

7. Studentas gali rinktis tik tuos dalykus, kurie nedėstomi jo studijuojamoje 

programoje. Dalykų pasirinkimą kontroliuoja katedros vedėjas. 



8. Studijų centras Akademinės tarybos patvirtintą laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą ir 

jų anotacijas skelbia Kolegijos internetinėje svetainėje. 

9. Studentai laisvai pasirenkamą dalyką renkasi elektroniniu būdu Kolegijos 

tinklalapyje laisvai pasirenkamų dalykų registracijoje. 

10. Laisvai pasirenkamų dalykų pasirinkimą organizuoja Studijų centras. Studentai 

laisvai pasirenkamą dalyką renkasi 2 etapais: pirmasis etapas vyksta nuo vasario 1 d. iki vasario 20 

d., antrasis – nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. Iki kiekviename etape nurodytos datos studentai laisvai 

pasirenkamo dalyko pasirinkimą nurodo Kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų registracijoje. 

11. Po pirmojo etapo Studijų centras sudaro du bendrus laisvai pasirenkamų dalykų 

sąrašus, nurodant dalykų pavadinimus ir juos pasirinkusių studentų pavardes, grupes bei skaičių: 

vieną sąrašą tų dalykų, kuriuos pasirinko ne mažesnis studentų skaičius, negu nurodyta 6 punkte, ir 

kitą sąrašą dalykų, kuriuos pasirinko mažiau nei nustatytas minimalus studentų skaičius. Studijų 

centras abu sąrašus pateikia katedrų vedėjams ir paskelbia Kolegijos tinklalapyje iki vasario 28 d. 

12. Studentai, kurie pasirinko tuos laisvai pasirenkamus dalykus, į kuriuos 

užsiregistravusių studentų skaičius mažesnis nei nustatytas minimumas arba nedalyvavo pirmame 

etape, dalyvauja laisvai pasirenkamų dalykų pasirinkimo procedūros antrajame etape. Pasibaigus 

antrajam etapui, Studijų centras vėl sudaro bendrą laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą, jį pateikia 

katedrų vedėjams ir paskelbia Kolegijos tinklapyje. Tuos studentus, kurie ir per antrąjį turą 

pasirinko dalykus, kurių užsiėmimai negali būti organizuojami pagal 6 punkto reikalavimus arba 

nedalyvavo pirmuosiuose pasirinkimo etapuose, į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašus įrašo studijų 

programos katedros vedėjas, įvertinęs studento poreikius.  

13. Pasibaigus antram etapui, Studijų centras per savaitę sudaro galutinius laisvai 

pasirenkamų dalykų sąrašus pagal studijų grupes bei katedras ir pateikia juos katedrų vedėjams. 

Galutinius sąrašus, suderintus su Studijų centru, tvirtina Kolegijos direktorius įsakymu ir skelbia 

Kolegijos tinklapyje iki kovo 30 d. 

III. UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS 

14. Laisvai pasirenkamų dalykų užsiėmimų organizavimas vyksta pagal Alytaus 

kolegijos studijų reglamento bendrąsias nuostatas. 

15. Laisvai pasirenkamų dalykų studijų laikas nurodomas visų studijų programų 

tvarkaraščiuose.  

16. Laisvai pasirenkamų dalykų žiniaraščiai pildomi Kolegijos nustatyta tvarka.  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Tvarka ir jos pakeitimai tvirtinami Kolegijos Akademinės tarybos sprendimu.  
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