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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO 
INDIVIDUALIŲ STUDIJŲ PLANŲ SUDARYMO N U O S T A T A I 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Individualių studijų planų sudarymo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato reikalavimus individualiems 

studijų planams, jų rengimo tvarką, studijų pagal individualius studijų planus  vykdymą. 

2. Individualių studijų nuostatuose vartojamos sąvokos: 

Individualus studijų planas (toliau ISP) – pagal konkrečią studijų programą ir semestro tvarkaraštį 

sudarytas studento studijuojamų privalomųjų ir laisvai pasirinktų modulių sąrašas. 

Pirmojo tipo ISP – tai ISP, kurį sudarant studijų programoje numatyti privalomi studijų moduliai 

nekeičiami kitais. 

Antrojo tipo ISP – tai ISP, kurią sudarant studijų programoje numatyti privalomi studijų moduliai iš 

dalies keičiami kitais (tik esant svarbioms priežastims). 

Trečio tipo ISP – tai ISP studento prašymu ir studijų programos direktoriaus sutikimu nustatomas 

studijuojamų modulių ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro (-ų) metu (1 priedas). 

Studentai privalo studijuoti laikydamiesi studijuojamų modulių reikalavimų 

3. LSU gali sudaryti sąlygas studijuoti pagal antro ir trečio tipo ISP pažangiems nuolatinių ir ištęstinių 

studijų studentams. Nenumatytus atvejus (tik esant svarbioms priežastims) sprendžia studijų 

prorektorius. 

 

2. REIKALAVIMAI INDIVIDUALIEMS STUDIJŲ PLANAMS 

 

4. ISP turi būti sudaroma taip, kad ją įvykdžiusio studento žinios, mokėjimai, įgūdžiai ir kompetencijos 

atitiktų konkrečios studijų programos siekinius. 

5. Sudarant antrojo tipo ISP, kitais studijų moduliais gali būti keičiama ne daugiau kaip 20 procentų 

pirmosios pakopos ir 25 procentai antrosios pakopos privalomųjų pagrindinės studijų programos modulių 

(skaičiuojant kreditais).  

6. Trečio tipo ISP ne gali būti ilgesnis nei numatyta studijų programos trukmė.  

 

3. INDIVIDUALIŲ STUDIJŲ PLANŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS 

 

7. Pirmojo tipo ISP sudaromi Studijų departamento specialisto vieneriems mokslo metams visiems 

studentams. 

8. Studentas, norintis studijuoti pagal antro ar trečio tipo ISP, privalo pateikti prašymą katedros vedėjui 

nevėliau kaip iki rugsėjo 15 d. rudens semestre ir vasario 15 d. pavasario semestre.  

9. Katedros vedėjas parengia ir suderina su studentu antro ar trečio tipo ISP projektą. Suderintus ISP ir 

jų pakeitimus tvirtina Rektorius, Studijų departamento direktoriaus teikimu.  



10. Antro ir trečio tipo ISP, kurių vykdymui reikalingos papildomos lėšos, tvirtinami Rektoriaus įsakymu 

Studijų departamento direktoriaus teikimu, įsakyme turi būti nurodyta, kiek papildomų lėšų reikės jų 

vykdymui, numatyta iš kokių šaltinių bus apmokama. 

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Studentas, studijuojantis pagal antro ir trečio tipo ISP, keliamas į aukštesnį kursą, kai įvykdo ne 

mažiau kaip 60 kreditų apimties studijų programos reikalavimus pirmos ir antros pakopos nuolatinėse ir 

atitinkamai 40 kreditų ištęstinėse studijose per metus. 

12. Nepriklausomai nuo ISP, studentas dalyvauja studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią 

pačią studijų formą studijuojančių studentų rotacijoje, išskyrus atvejus numatytus LSU Studentų studijų 

pasiekimų nustatymo, palyginimo ir studentų rotacijos tvarkoje.  

13. Studento individualios studijų plano vykdymo apskaitos dokumentai yra juridinis pagrindas išduoti 

atitinkamo kvalifikacinio laipsnio diplomą ir priedėlį. Diplomas išduodamas įvykdžius visus studijų 

programos reikalavimus. 

 

 

Senato pirmininkas       Albertas Skurvydas 

 

Senato sekretorė        Kristina Bradauskienė 

 

 

 

 

  



1 priedas  

Rugilė Gruzdinskaitė  

Vardas Pavardė, Tel. nr 

_________I___________ pakopos __________________________ Treniravimo sistemos  

 (I arba II)               Nuolatinės, Ištęstinės            Studijų programos pavadinimas 

 

Studijų programos 1 BNLTRS19-2 kurso studentas/ė  Valstybės finansuojama 

                         Kursas      Grupė                                                                                                       Valstybės finansuojamas, Valstybės nefinansuojamas 

INDIVIDUALAUS STUDIJŲ PLANO  

atsiskaitymų išdėstymas 

2019 09 26 

data 

Rudens/Pavasario semestre 

numatyti moduliai 

Mėnuo  Mėnuo Mėnuo Mėnuo 
Modulio koordinatoriaus           

V. Pavardė,  parašas Savaitės  Savaitės Savaitės Savaitės 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Akademinė 

komunikacija ir karjeros 

planavimas 

 

               

 

B.Miežienė 

2. Įvadas į sporto mokslą 

 
               

 D.Majauskienė 

 

 

3. Lengvosios atletikos 

didaktika 

 

               

 A.Buliuolis 

 

 

4. Sporto psichologija ir 

sporto pedagogika 
               

 Š.Šniras 

 

 

5. Funkcinė anatomija                

 P.Zachovajevas 

 

 



6.PSŠTDP I (Tinklinis)                

 A.Zuoza 

 

 
 

______________________ 
 

                    Studento   Parašas 

Katedros vedėjas                                                                   ___________________________              ____________________  

                                                                  vardas, pavardė                                      parašas data 

 

Studijų departamento direktorius _______________________________________________      ________________________  

                                                               vardas,  pavardė                               parašas data 


