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(nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams) 
 

Užsirašymas į dalykus vyksta per VDU Studentų savitarnos portalo (SSP) 

užsirašymo į dalykus sistemą REGIS    https://studentas.vdu.lt 
Užsirašyti galima iš bet kurio kompiuterio, turinčio internetinį ar modeminį ryšį. Prisijungimui 

reikalingas First Class (FC) prisijungimo vardas ir slaptažodis. 

Studentų savitarnos portalu (toliau SSP) gali naudotis tik VDU studento statusą turintys asmenys. 

Smulkesnę informaciją apie įsirašymą į dalykus rasite „Studentų savitarnos portalo (SSP) 

naudotojo vadovas studentams“. 

 

Prieš užsirašant į studijų dalykus, kiekvienas studentas privalo susidaryti 

individualų studijų planą, laikydamasis šių reikalavimų: 
 I-II kurso nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentai užsirašo į studijų 

dalykus, kurių bendra semestro apimtis ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 

kreditai; 

 III-V kursų studentai užsirašo į studijų dalykus, kurių bendra semestro apimtis ne 

mažesnė kaip 21 ir ne didesnė kaip 39 kreditai; 

 rekomenduojama, kad bendra vienerių studijų metų kreditų apimtis būtų – 60 kreditų; 

 studentai, kurie pavasario semestre studijuos Informatikos dalyką, privalo įsirašyti į du 

laikus: paskaitų ir laboratorinių darbų (Informatikos paskaita + laboratoriniai darbai 

– iš viso 4 kreditai). 

 

Užsirašymui į dalykus yra nustatyti du prioritetų kriterijai: 
Pirmasis prioritetas – aukštesnis kursas (pirmenybė suteikiama aukštesnio kurso studentams). 

Antrasis prioritetas – paskutiniojo semestro pažymių svertinis vidurkis, pirmakursiams - stojimo 

konkursinis balas (pirmenybė suteikiama studentams, turintiems aukštesnį svertinį vidurkį ar 

konkursinį balą). 

 

Užsirašymo data ir laikas reikšmės neturi. Užsirašymo į dalyką sąrašas sudaromas pagal aukščiau 

išvardintus kriterijus. Užsirašymo eigoje kiekvienas studentas turi pasitikrinti, ar pagal savo 

prioritetus pakliuvo į galimų vietų skaičių, ar kiti studentai su aukštesniais prioritetais jo 

„neišstūmė“ išš  užsirašyto dalyko galimų vietų. Pasitikrinti galima SSP REGIS „Užsirašytų 

dalykų peržiūra“ 

 

Užsirašymas į studijų dalykus vyksta dviem etapais: 
I etapas -  nuo lapkričio 20 d. 10.00 val. iki lapkričio 29 d. 24.00 val. 

II etapas -  nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 22 d. 24.00 val. - užsirašymas į laisvas 

vietas. 
 

Prioritetai galioja kiekvienam etapui atskirai. Aukštą prioritetą turintis studentas antrame etape 

jau negali „išstumti“ žemesnį prioritetą turinčio studento, užsirašiusio pirmame etape, ir pagal 

kriterijus konkuruoja tik dėl likusių laisvų vietų.  

Studentams, kurie užsirašė į studijų dalykus https://studentas.vdu.lt, pasirašyti studijų dalykų 

registracijos sąrašuose nereikia. 

Sekite savo užsirašymo eilę kiekvieno dalyko sąraše, nes eilė užsirašymo metu kinta. Taip atsitinka, 

nes studentai išsibraukia iš dalyko sąrašo, tada Jūsų pavardė dalyko registracijos sąraše pakyla. Ir 

jei užsirašymo metu Jūs likote už dalyko registracijos ribos (prie Jūsų pavardės matosi -NE), gali 

būti, kad po kurio laiko, kol vyksta užsirašymas, pateksite į dalyką - prie pavardės bus TAIP. 

https://studentas.vdu.lt/
https://studentas.vdu.lt/


Po pirmojo registracijos į studijų dalykus etapo bus naikinami B ir D grupių dalykai (išskyrus 

užsienio kalbas), į kuriuos užsirašys per mažai studentų (minimalus studentų skaičius B grupės 

dalykuose -  80, D grupės dalykuose  – 60, Menų fakulteto D grupės dalykuose - 20). 

 

Būkite atidūs dirbdami su užsirašymo formomis antrame etape! 

Išsibraukę iš dalyko, užsirašyto pirmame etape, jau niekaip nepakliūsite į tą pačią vietą.  
 

Studentai, kurie pamiršo slaptažodį, turi kreiptis į Studentų centrą (Daukanto 27, 206 kab.), 

atvykdami asmeniškai su studento pažymėjimu arba telefonu 837 751175. 

 

 

 

Akademinių reikalų tarnyba 


