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NUTARTA:
1. Pakeisti 2014 m. gruodžio 8 d. nutarimu AT-14-37 patvirtinto Marijampolės kolegijos laisvai
pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarkos aprašo 3, 4, 5, 8, 16 punktus ir išdėstyti juos
tokia tvarka:
1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
3. LPD paskirtis – tenkinti studentų individualių studijų poreikius, plėsti tarpkultūrinį
išsilavinimą, stiprinti gebėjimą bendrauti užsienio kalbomis, ugdyti būsimųjų specialistų
profesines ir bendrąsias kompetencijas.
1.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
4. LPD grupės:
4.1. I LPD gr. Dalykai, skirti studentų gebėjimų bendrauti užsienio kalbomis gilinimui;
4.2. II LPD gr. Bendrieji koleginiai dalykai, skirti informacijos valdymo gebėjimų1, bendrųjų
kompetencijų ir bendrakultūrinio išprusimo2 ugdymui;
4.3. III LPD gr. Studijų krypties dalykų grupė, skirta profesinių kompetencijų gilinimui.
1.3. Pakeisti 5 punktą ir išdėstyti jį taip:
5. Kolegijos siūlomų LPD sąrašas atnaujinamas kiekvienais mokslo metais iki gruodžio 15 d.,
atsižvelgiant į Kolegijos strateginius prioritetus, studentų pageidavimus, technologinę pažangą
šalyje, darbdavių bei socialinių partnerių rekomendacijas.
1.4.Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
8. Kiekviena katedra gali pasiūlyti:
I LPD grupei – užsienio kalbų gebėjimų ugdymui skirtus dalykus;
II LPD grupei – informacijos valdymo ir kitų bendrųjų gebėjimų ugdymui skirtus dalykus;
III LPD grupei – profesinių kompetencijų gilinimui skirtus dalykus, pagal katedroje vykdomų
programų studijų krypties grupes. Katedrų vedėjai, patvirtintą siūlomų LPD sąrašą ir dalykų
anotacijas popierine ir elektronine forma, ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. pateikia dekanatui.
1.5. Pakeisti 16 punktą ir išdėstyti jį tokia tvarka:
16. Studentai LPD privalo pasirinkti 4-e punkte nurodytu nuoseklumu, tačiau jeigu studentai
pasirenka studijuoti užsienio kalbą arba dalyką, kuris sudarytas iš 2 dalių, šiuos pasirinkimus jie
gali tęsti II LPD etape.
16.1. Kolegijoje ir (ar) kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose studijuoti ir įvertinti
dalykai, tarptautinėse mainų programose studijuoti ir įvertinti dalykai, Erasmus intensyvioji
programa įskaitomi nesilaikant LPD pasirinkimo nuoseklumo.
16.2. Studentų dalyvavimas Kolegijos sporto komandose arba meno kolektyvuose gali būti
įskaitomas I LPD pasirinkimo metu, jei studentas per semestrą dalyvavo ne mažiau kaip 2
koncertuose (pasirodymuose) arba dvejose varžybose.
2. Šią tvarką išimties tvarka taikyti 2017-2018 m.m. studentams iš naujo pasirenkant I LPD grupės
dalykus.
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3. Nustatyti I LPD grupės dalykų 2017-2018 m.m. naujo pasirinkimo terminus:
3.1. I LPD gr. dalykų sąrašą patvirtinti iki 2017 m. balandžio 14 d.
3.2. Naują dalykų pasirinkimą organizuoti ir įvykdyti iki balandžio 19 d.
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