
Įvadinė savaitė 2017
Studijos



Turinys

• Studijų sistema ir studijų programos

• Studijų planas ir vertinimas

• Pagrindinės sąvokos

• Akademinė informacija



Studijos aukštosiose mokyklose vykdomos pagal:

• laipsnį (bakalauro, magistro, daktaro) suteikiančias studijų 
programas;

• laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studijų programos yra dviejų rūšių: 

• universitetinės;

• koleginės.

Lietuvos studijų sistema



Studijų pakopos



Studijų programa  (SP) – tai visuma dalykų, kuriuos reikia studijuoti 
(išklausyti ir atsiskaityti), kad būtų gautas siekiamo kvalifikacinio 
laipsnio diplomas. 

Pirmosios pakopos SP skiriamos bendrai erudicijai ugdyti, 
teoriniams studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams 
įgūdžiams, kurie būtini savarankiškam darbui, formuoti. 

Studijų programos



Studijų programos sandara

Studijų programos sandara (240 kreditų)
1 mokslo metai 2 mokslo metai 3 mokslo metai 4 mokslo metai

1 

semestras

2 

semestras

3 

semestras

4 

semestras

5 

semestras

6 

semestras

7 

semestras

8 

semestras

30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų

Bendrieji universitetinių studijų (BUS) 

dalykai

BUS 

dalykai

Pagrindinės krypties studijų dalykai

Specializacijos dalykai

(24-30 kr.)

Asmeninis modulių rinkinys

(24-30 kr.)

Gretutinės krypties studijų dalykai (60 kr.)

Asmeninis modulių rinkinys (60 kr.)



Studijų kalendorius

Rudens semestras Pavasario semestras

Rugsėjo 1 d. – sausio 31 d. vasario 1 d. – rugpjūčio 31 d.

Studijų savaitės: pirma (1) ir antra (2)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

SesijaPaskaitos  ir užsiėmimai

Semestro trukmė – 20 savaičių, 4 iš jų skirtos egzaminų sesijai

Metų studijų kalendorius: www.ktu.edu >> Studijos >> Studijų kalendorius

http://www.ktu.edu/
https://ktu.edu/studiju-kalendorius/


Individualus studijų planas 
Tvarkaraštis

Į individualųjį studijų planą (ISP) įtraukiami:

• studijų programos privalomi studijų moduliai,

• nustatytas skaičius alternatyvių modulių,

• laisvai pasirenkami moduliai.

ISP sudaryti ir į laisvai pasirenkamus studijų modulius užsiregistruoti
studentas turi savarankiškai Akademinėje informacinėje sistemoje
(AIS) iki rugsėjo 16 d.

Būtina užsiregistruoti į modulių užsiėmimus AIS iki rugsėjo 30 d. Tuomet
AIS bus matomas individualus studijų tvarkaraštis.



Individualus studijų planas



Tvarkaraščiai



KTU taikomas kaupiamasis vertinimas, kai studijų rezultatai
įvertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja
tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius.

Pavyzdžiui, Filosofija (6 kr.):

Vertinimo sistema

Atsiskaitymo forma
Temos(ų) 

Nr.

Iš viso,

val.

Įtaka

paž, %

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17-

20

Tarpinis egzaminas 1.1-2.7 2 30 * X

Individualus darbas 1.1-4.2 40 30 * X

Egzaminas 3.1-5.8 2 40 * X

Konsultacijos 1.1-5.8 6 0 * * *

Literatūros analizė 1.1-5.8 46 0

Iš viso: - 96 100



• Kiekvienas modulis yra baigiamas galutiniu atsiskaitymu (raštu, 
žodžiu arba kombinuotu būdu).

• Neatsiskaičius už semestro savarankiško darbo užduotis ir už jas 
nesurinkus minimalaus balo, galutinio atsiskaitymo laikyti 
neleidžiama.

• Registracija į galutinius atsiskaitymus pradedama likus mėnesiui 
iki sesijos pradžios ir galima likus ne vėliau nei 1 para iki 
egzamino datos.

• Į galutinį atsiskaitymą būtina atsinešti asmens dokumentą su 
nuotrauka.

Galutiniai atsiskaitymai



Žiniaraštis



Egzaminai ir atsiskaitymai už semestro užduotis gali būti atidedami:

• dėl ligos;

• dėl artimųjų mirties.

Atidėjimui reikalingi pagrindžiantys dokumentai.

Atsiskaitymų  atidėjimas



Rudens semestro užsiėmimai

IS

Sesija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4

rugsėjis spalis lapkritis gruodis sausis

Per visas 16 semestro savaičių vyksta 

semestro užduočių atsiskaitymas. 

Dėstytojai veda pažymius į Akademinę 

informacinę sistemą.

Gavus teigiamus įvertinimus (≥5) 

už VISAS semestro užduotis, 

rašoma įskaita (IS). Kitu atveju 

dėstytojas įrašo NS.

Turint įskaitą, galima laikyti 

egzaminą. 

Semestras



TARYBA

SENATAS

REKTORIUS

STUDIJŲ PROREKTORIUS

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

DEKANAS

STUDIJŲ PRODEKANAS

KURATORIUS / MENTORIUS / SENIŪNAS

STUDENTAS (video)

Universitetas

http://www.youtube.com/watch?v=wpf0CrzSQnU


MODULIS – dėstomas dalykas (Matematika 1, Operacinės 
sistemos, Fizika 3, Filosofija,...)

MODULIS apima (gali apimti):

• paskaitas, 

• laboratorinius darbus, 

• pratybas, 

• savarankišką darbą (tvarkaraštyje nerodoma).

Sąvokos  1



KREDITAS – modulio apimties matas.

Sąvokos  2



Būna 3, 6, 9 ir daugiau kreditų moduliai.

Semestras – dažniausiai 30 kreditų.

PAVYZDŽIAI:

Matematika 1: 6 kreditai:     

(32 val. paskaitų + 48 val. pratybų + 80 val. savarankiško darbo)

Komunikavimo pagrindai: 3 kreditai:   

(32 val. paskaitų + 16 val. pratybų + 32 val. savarankiško darbo)

Sąvokos  3



Pavadinimas: 

Informacinės technologijos

Šifras:

P 175 B 119

Modulis

Sritis:

P – fiziniai mokslai,

T – technologijos m.,

S – socialiniai m.,

H – humanitariniai m.

Eilės 

numeris
Pakopa:

B – bakalauro studijos,

M – magistrantūra,

D – doktorantūra

Eilės 

numeris



PROGRAMA – visuma studijų modulių, už kuriuos atsiskaičius 
suteikiamas bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis.

Informatikos fakultete šešios bakalauro studijų programos:

• Informatika (IF-7/1...2)

• Informacinės sistemos   (IFA-7/1...2)

• Informatikos inžinerija  (IFIN-7/1...4)

• Multimedijos technologijos (IFZ-7/1...3)

• Programų sistemos (IFF-7/1...14)

• Sveikatos informatika (IFS-7)

Sąvokos  4



Paskaitų tvarkaraštį rasi savo Akademinėje informacinėje sistemoje, 
skiltyje Užsiėmimų tvarkaraštis >> Plačiau. 

Tvarkaraštis suformuojamas po registracijos į užsiėmimus, kuri 
vykdoma iki rugsėjo 30 d.

Paskaitų tvarkaraštis



Anglų kalbos testavimo 
tvarkaraštis

Fakultetas Testo data Testo laikas

Informatikos fakultetas Rugpjūčio 30 d. 9:00-9:50

Informatikos fakultetas Rugpjūčio 30 d. 10:00-10:50

Informatikos fakultetas Rugpjūčio 30 d. 11:00-11:50

Informatikos fakultetas Rugpjūčio 30 d. 12:00-12:50

Informaciją apie jūsų asmeninį anglų k. testo laiką ir vietą rasite savo 
akademiniame el. pašte.



• Universitete lankomumas yra privalomas. 

• Susirgęs ar patekęs į nelaimingą atsitikimą studentas privalo ne 
vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai pranešti fakulteto 
studijų centrui:

+370 37 300 350

• Pasveikęs studentas ligą įrodančius dokumentus turi pateikti 
fakulteto studijų centrui.

Lankomumas



Semestro metu parodoma:

• dėstytojui, prašant leisti atsiskaityti pavėluotai.

Sesijos metu pateikiama:

• prodekanui, norint pratęsti sesiją;

• raštinės administratorei, norint gauti nemokamą „lapelį / langelį“ 
atsiskaityti už semestro darbus.

Ką daryti su  ligos pažyma?



* Fakultete gali būti numatytas kitas užsiėmimų laikas

Rytiniu laiku iki 9 val. vyks parengiamieji anglų kalbos mokymai.

Paskaitų laikas

Eil. nr. Užsiėmimas Laikas Pertraukos 

trukmė

I Pirmas užsiėmimas 9.00-10.30 30 min.

II Antras užsiėmimas 11.00-12.30 1 val.

III Trečias užsiėmimas 13.30-15.00 30 min.

IV Ketvirtas užsiėmimas 15.30-17.00 30 min.

V Penktas užsiėmimas 17.30-19.00* 15 min.

VI Šeštas užsiėmimas 19.15-20.45



Akademinis sąžiningumas – viena iš svarbiausių Universiteto 

akademinių vertybių. Bet koks mėginimas nesąžiningai atsiskaityti 

už modulių savarankiško daro užduotis ar sukčiauti laikant 

egzaminą Universitete yra netoleruojamas.

Nesilaikant akademinio sąžiningumo:

• gali gauti akademinę pastabą, papeikimą ar akademinę skolą;

• du kartus pažeidus Akademinės etikos kodeksą ir gavus 
akademines nuobaudas, sudaromas teisinis pagrindas 
Universitetui nutraukti studento studijų sutartį.

Akademinis sąžiningumas



Studijuodamas valstybės nefinansuojamoje vietoje turi:

• Reguliariai ir iki nustatyto termino mokėti studijų mokestį, 
nurodytą Tavo studijų sutartyje;

• Informuoti fakulteto studijų centrą, jei planuoji imti paskolą.

Universitete mokesčius už studijas moka studentai:

• studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose;

• kartojantys atskirus studijų programos modulius;

• pasirinkę papildomus, studijų programoje nenumatytus modulius;

• antrą kartą atsiskaitantys už modulio savarankiško darbo 
užduotis ar perlaikantys modulio egzaminą;

• neišlaikę modulio egzamino ir kitą semestrą laikantys modulį 
eksternu.

Studijų mokesčiai



VF vieta atsilaisvina, jei iš jos išbraukiamas tos pačios studijų
programos ir to paties kurso studentas. Ją kito semestro pradžioje
užimti gali geriausiai besimokantis VNF vietos studentas, neturintis
akademinių skolų. Rotacijos metu valstybės nefinansuojamų vietų
studentai turės galimybę pereiti į valstybės finansuojamas vietas, ir
atvirkščiai.

VF vieta po rudens semestro prarandama neatsiskaičius daugiau
kaip 15 pagal programą numatytų kreditų, o po pavasario semestro
– įvykus studentų rotacijai ir turint akademinių skolų arba pasiekus
slenkstinį pasiekimų lygmenį (per metus turint daugiau kaip vieną
ketvirtadalį modulių įvertinimų 5).

Perėjimas iš VNF į VF vietą 
ir atvirkščiai



„Nubyrėjimas“



2016-17 M.M. „NUBYRĖJIMAS“

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

IX X XI XII I II III IV V VI

9

15

23

25

45

22

2
3

12

21

Iki 2017 m. liepos mėnesio 

išbraukti 177 I kurso studentai 

(iš 703 arba 25,2%)



Mokymosi vidurkis



Aritmetinis vidurkis:

45 (paž. suma): 6 (moduliai) = 7,50

Svertinis vidurkis:

219 (sand. suma) : 30 (kred. suma) = 7,30

Mokymosi vidurkis



Kontaktai

Kilus klausimams dėl studijų, kreipkitės į 

Informatikos fakulteto Studijų centrą:

Informatikos fakulteto Studijų centras

Studentų g. 50–411 

Tel. +370 37 300 350

El. p. if@ktu.lt


