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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO 

PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ PASIRINKIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši tvarka nustato Lietuvos sporto universiteto (toliau – Universitetas) pirmosios ir antrosios pakopų studijų 

programų pasirenkamųjų modulių kūrimo, atnaujinimo ir pasirinkimo tvarką. 

2. Pasirenkamasis modulis - studijų programos dalis, studento iniciatyva pasirenkama iš LSU informacinėje 

sistemoje pateikto modulių sąrašo. Pasirenkamojo modulio paskirtis – plėsti bendrakultūrinį išsilavinimą, 

plėtoti būsimųjų specialistų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, ugdyti sveiką gyvenseną, pilietiškumą ir 

pasaulėžiūrą.  

3. Pasirenkamasis modulis yra studijų programos dalis. Juo gali būti programos studijų krypties moduliai, 

bendrieji universitetinių studijų moduliai ir studento laisvai pasirenkami studijų moduliai. 

4. Pasirenkamųjų modulių apimtys kiekvienoje studijų programoje turi atitikti atitinkamos studijų krypties 

aprašus, o jei tokių nėra – laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir magistrantūros studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašus. 

5. Pasirenkamojo modulio programa turi būti 5 ar 10 kreditų apimties. 

6. Pasirenkamųjų modulių apimtys ir vieta studijų programoje patvirtinamos studijų programoje ir studijų 

plane. 

7. Pasirenkamojo modulio programa kuriama ir atnaujinama, jos aprašas rengiamas ir atestuojamas remiantis 

Univeriteto studijų modulių atestavimo tvarka. 

 

II. PASIRENKAMOJO MODULIO KŪRIMAS IR ĮTRAUKIMAS Į STUDIJŲ PROGRAMAS 

8. Pasirenkamųjų studijų modulių kūrimą gali inicijuoti studentų atstovybė, mokslininkų grupė, katedra arba 

studijų programos komitetas ar universiteto administracija atsižvelgdami į mokslo ir technologijų naujoves 

studijų kryptyje, naujų kompetencijų poreikį rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus ar įvertinus darbo 

rinkos ir visuomenės poreikius. Šiuo atveju katedros vedėjas ar studijų programos direktorius sudaro darbo 

grupę arba įpareigoja kompetentingą dėstytoją (mokslininką) studijų programos moduliui parengti. 



9. Naujai parengta pasirenkamojo modulio programa teikiama studijų programos komitetui įvertinti. Studijų 

programos komitetas įvertina ir pateikia išvadą studijų kokybės priežiūros komitetui dėl pasirenkamojo 

modulio atitikimo vykdomų(-os) studijų programų(-os) poreikiams.  

10. Parengto pasirenkomojo modulio programa ir studijų programos komiteto išvados pateikiamos studijų 

kokybės priežiūros komitetui tvirtinti ne vėliau kaip iki kovo 31 d.  

11. Patvirtintus pasirenkamuosius modulius studijų departamento specialistė įregistruoja sistemoje, o 

modulio koordinatorius pateikia modulio aprašą akademinėjė informacinėje sistemoje.  

12. Kitų mokslo metų studentų pasirinkimui teikiamą visų pasirenkamųjų modulių sąrašą, sudarytą pagal 

akademinės informacinės sistemos duomenis, sudaro studijų departamento direktorius iki einamųjų metų 

balandžio 15 dienos ir pateikia studijų programų komitetams derinti. Galutinį studijų pasirenkamųjų modulių 

sąrašą tvirtina studijų departamento direktorius iki balandžio 30d.  

 

III. PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ PASIRINKIMAS  

13. Studentai pasirenka pasirenkamąjį modulį Universiteto informacinėje sistemoje.  

14. Konkursinės studentų eilės pasirinkimui nesudaromos. Pasirinkimas vykdomas pirmesnio kreipimosi 

tvarka iki užpildomas maksimalus galimas studentų skaičius (maksimalus studentų skaičius grupėje 30) 

atitinkamoje pasirenkamojo modulio studijų programoje, jei toks yra numatytas. Po to pasirinkimas į šį 

modulį stabdomas.  

15. Studentai privalo pasirinkti studijų programoje numatytą pasirenkamųjų modulių ir jiems skirtų kreditų 

skaičių. Nesant vietų pageidaujamoje pasirenkamųjų modulių programoje studentai turi pasirinkti kitą 

pasirenkamąjį modulį. 

16. Studentai turi teisę studijuoti atskirus universitete dėstomus modulius kaip papildomus pasirenkamus 

modulius, viršijant studijų programos apimtis. Tokios studijos neturi trukdyti studento studijuojamos studijų 

programos vykdymui. Jos yra mokamos ir į jas priimama atskira sutartimi. Papildomai klausomi moduliai 

priedėlyje yra įrašomi bendrai su visais.  

17. Studentai, susipažinę su pasirenkamųjų modulių, skirtų kitiems mokslo metams (aukštesniam kursui) 

aprašais, privalo pasirinkti studijų programoje numatytą psirenkamąjį modulį (ar kelis, priklausomai nuo 

studijų programos) ir kreditų skaičių (5 kreditai, 10 kreditų) nuo gegužės 2 d. iki gegužės 10 d., pakartotinai 

pasirinkti (jei neliko vietų pageidaujamame pasirenkamajame modulyje) nuo gegužės 11d. iki gegužės 18d.   

18. Pirmo kurso studentai, jei studijų programos plane numatytas pasirenkamasis modulis pirmame kurse, 

pasirenkamąjį modulį pasirenka Universiteto informacinėje sistemoje iki rugsėjo 15 d. 

19. Pasibaigus 17 ir 18 punktuose nurodytiems terminams studentų pasirenkamųjų modulių pasirinkimas 

studijoms Universiteto informacinėje sistemoje sustabdomas. 



20. Studentams grįžusiems po akademinių atostogų, studijų sustabdymo, judumo programų ar dėl kitų 

pateisinamų priežasčių negalėjusiems laiku pasirinkti pasirenkamųjų modulių studijoms, pasirenkamieji 

moduliai parenkami ir užregistruojami Universiteto informacinėje sistemoje studijų departamento 

direktoriaus nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą studento prašymą ir atitinkamos pasirenkamojo modulio 

programos galimybes.  

21. Studentams, be pateisinamos priežasties nepasirinkusiems pasirenkamųjų modulių studijoms, 

pasirenkamieji moduliai parenkami ir užregistruojami Universiteto informacinėje sistemoje studijų 

departamento direktoriaus nuožiūra iki birželio 5 d.  

22. Studijų deapartamento direktorius turi teisę, suderinęs su studentu, per laikotarpį nuo birželio 1d. iki 

birželio 15 d. (pirmųjų mokslo metų – nuo rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 20 d.) koreguoti studento pasirinkimą 

nesusirinkus pakankamam norinčiųjų studijuoti modulį studentų skaičiui (minimalus studentų skaičius  

pirmos pakopos grupėje – 15, antros pakopos - 6), siekiant užtikrinti sklandų studijų proceso organizavimą.  

23. Studentų, pasirinkusių kitų mokslo metų programos pasirenkamųjų modulių studijoms, sąrašas, yra 

pateikiamas Studijų departamento specialistams tolimesniam studijų organizavimui.  

24. Pasibaigus numatytiems terminams, bet esant pateisinamoms ir svarbioms priežastims, studento 

užregistruoti pasirenkamieji moduliai gali būti keičiami studijų departamento direktorius leidimu, prieš tai 

suderinus su pasirenkamuosius modulius dėstančiais dėstytojais ir neviršijant maksimalaus studentų 

skaičiaus moduliuose jei toks yra numatytas. 

25. Vietoj atitinkamoje studijų programoje numatytų pasirenkamųjų modulių gali būti įskaityti formaliu 

mokymusi pasiekti studijų rezultatai, kurie užskaitomi vadovaujantis Dalinių studijų rezultatų Lietuvos 

sporto universitete įskaitymo tvarka. Neformaliu ar savaiminiu mokymusi pasiekti studijų rezultatai gali būti 

įskaityti vadovaujantis Lietuvos Sporto universiteto neformaliuju ir savaiminiu būdu įgytų pasiekimų 

vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarka.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2021 metų sausio 1 dienos.  

27. Tvarkos įgyvendinimą administruoja Studijų departamentas  

28. Tvarka gali būti keičiama, tikslinama ar naikinama Senato sprendimu. 

29. Ši Tvarka viešai skelbiama Universiteto interneto svetainėje. 

 

Senato pirmininkas       Vidas Bružas 

Senato sekretorė       Kristina Bradauskienė 




