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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS PASIRENKAMŲJŲ STUDIJŲ DALYKŲ
REGISTRACIJOS INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus dailės akademijos pasirenkamųjų. studijų dalykų registracijos informacinėje
sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA)
studentų studijų programoje numatyto pasirenkamo studijų dalyko pasirinkimo principus ir
registracijos VDA informacinėje sistemoje tvarką.
2. Pasirenkamieji studijų dalykai skirstomi į bendrauniversitetinius pasirenkamuosius
(toliau – BUPD) ir studijų krypties pasirenkamuosius (toliau – SKPD) studijų dalykus, kurių
apimtis ir pasirinkimo galimybės nurodomos konkrečios studijų programos plane.
3. BUPD – studento iniciatyva pasirenkami studijų dalykai iš VDA informacinėje sistemoje
pateikto sąrašo. BUPD paskirtis – plėsti bendrakultūrinį išsilavinimą, plėtoti būsimųjų specialistų
dalykines ir bendrąsias kompetencijas, ugdyti sveiką gyvenseną, pilietiškumą ir pasaulėžiūrą.
4. SKPD – iš studijų programos plane nurodyto dalykų sąrašo studento pasirinktas studijų
dalykas, kurio paskirtis – gilesnės tos pačios ar kitos krypties studijos.
5. Studijų dalykai turi būti pasirenkami VDA informacinėje sistemoje, kurioje automatizuotai
siūlomi galimi pasirinkimo variantai.
6. I pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali rinktis tik I pakopos studijų programų dalykus.
II pakopos studentai gali rinktis tik II pakopos studijų programų dalykus, jų apimtis turi atitikti studijų
programoje numatytą kreditų skaičių.
7. Studentai negali rinktis dalykų, kuriuos jau studijavo arba kurie numatyti jų studijų
programoje.
II. BUPD ir SKPD DALYKO PASIRINKIMAS IR REGISTRACIJA
8. BUPD ir SKPD sąrašą patikslina fakulteto dekanas. Pateiktą sąrašą tvirtina Studijų
prorektorius.
9. I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentai į BUPD ir SKPD registruojasi ateinantiems mokslo
metams. Patvirtintas pasirenkamų dalykų sąrašas pateikiamas studentams, prisijungusiems su savo
asmens duomenimis prie informacinės sistemos www.vda.lt:
9.1. I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentai į pasirenkamuosius 1 ir 2 semestro studijų
dalykus ir grįžusieji po akademinių atostogų, akademinių mainų programų ar dėl kitų pateisinamų
priežasčių negalėjusieji laiku pasirinkti ir užsiregistruoti pasirenkamųjų dalykų studijoms
registruojasi – nuo rugsėjo 1 d. iki 15 d.
9.2. jei studijų programoje BUPD ar SKPD numatytas 3–4 semestre, studentai į jį registruojasi
I kurso pavasario semestre;
9.3. jei studijų programoje BUPD ar SKPD numatytas 5–6 semestre, studentai į jį registruojasi
II kurso pavasario semestre;
9.4. jei studijų programoje BUPD ar SKPD numatytas 7–8 semestre, studentai į jį registruojasi
III kurso pavasario semestre.
10. Registracija į BUPD ar SKPD vyksta informacinėje sistemoje www.vda.lt trimis etapais:
10.1. I etapas – pagrindinė registracija (nuo birželio 1 d. iki 15 d.). Jos metu studentai privalo
pasirinkti ir užsiregistruoti į BUPD ar SKPD kitiems studijų metams. Po šio etapo studentai
informacinėje sistemoje gauna pranešimą apie patvirtintą arba nepatvirtintą pasirinkimą;
10.2. II etapas – galutinė registracija (nuo birželio 15 d. iki 30 d.). Joje dalyvauja tie studentai,
kurie pagrindinės registracijos metu negavo patvirtinimo apie savo pasirinkimą. Šio etapo metu

studentai koreguoja savo BUPD ar SKPD ir jį patvirtina. Po šio etapo studentai informacinėje
sistemoje gauna patvirtinimą apie savo pasirinkimą.
10.3. III etapas – papildoma registracija. Šiame etape fakulteto dekano paskirtas
administratorius nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. paskiria į laisvas BUPD ar SKPD vietas
studentus, kuriems studijų programoje numatyti pasirenkamieji dalykai ir jie be pateisinamos
priežasties nedalyvavo I ir II etape.
11. Studentai gali koreguoti savo BUPD/SKPD tik 10.1 punkte nurodytais registracijos
terminais (prieš keičiant BUPD/SKPD, turi būti panaikintas ankstesnis pasirinkimas). I etape gavę
patvirtinimą apie savo pasirinkimą, studentai nedalyvauja II etape ir keisti BUPD/SKPD nebegali.
Studentai, neatsiskaitę už BUPD/SKPD, laikomi turinčiais akademinių skolų.
12. BUPD/SKPD apimtis turi atitikti studijų programoje numatytą kreditų skaičių semestre.
13. I pakopos studijų studentams BUPD dėstymas organizuojamas ketvirtadieniais paskaitų
tvarkaraštyje įrašant ,,bendrauniversitetinis pasirenkamasis dalykas“, o SKPD tvarkaraštį rengia
dalyką vykdanti programa. Kiekvieno BUPD/SKPD registracijai numatyta nuo 7 iki 14 vietų
praktiniuose ir teoriniuose/praktiniuose dalykuose, nuo 14 iki 40 vietų humanitarinių ir socialinių
mokslų srautiniuose dalykuose. Paskaitos nevykdomos esant mažiau kaip 7 studentams
teoriniuose/praktiniuose arba praktiniuose dalykuose ir mažiau 14 studentų srautiniuose dalykuose.
14. II pakopos studijų studentams BUPD dėstymas organizuojamas ketvirtadieniais paskaitų
tvarkaraštyje įrašant ,,bendrauniversitetinis pasirenkamasis dalykas“, o SKPD tvarkaraštį rengia
dalyką vykdanti programa. Kiekvieno BUPD/SKPD registracijai numatyta nuo 5 iki 14 vietų
praktiniuose ir teoriniuose/praktiniuose dalykuose, nuo 5 iki 40 vietų humanitarinių ir socialinių
mokslų srautiniuose dalykuose. Paskaitos nevykdomos esant mažiau kaip 5 studentams.
15. Reikalavimai BUPD/SKPD:
15.1. BUPD/SKPD I pakopos studijose skiriami 3 kreditai gali turėti ne daugiau kaip 30
auditorinių valandų, II pakopos studijose 6 kreditai gali turėti ne daugiau kaip 45 auditorines
valandas;
15.2. BUPD/SKPD atsiskaitymo forma – egzaminas.
16. BUPD/SKPD programos aprašo skiltyje „Pastaba:“ turi būti nurodoma – Pasirenkamas
dalykas.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Visus kitus šios tvarkos Apraše nenumatytus klausimus sprendžia VDA administracija.
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