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Prisijungimas prie sistemos
Prisijungimo adresas: 193.219.64.238/erezultatai_st

Kaip prisijungti
Prisijunkite naudojant universiteto elektroninio pašto prisijungimo duomenis (pvz.: naudotojasS0929740 ir slaptažodis. Prisijungimo duomenis galite sužinoti Informatikos skyriuje c.r. 131 kab.)
Sėkmingai prisijungus prie IS dešinėje lango pusėje matomi prisijungusio naudotojo duomenys.

Sistemos naudotojui suformuojamas meniu

Sistemos funkcijos
Meniu punktas „Pradžia“
Pasirinkus meniu punktą „Pradžia“ sistemos naudotojas yra nukreipiamas į pagrindinį IS „ERezultai“ puslapį.

Meniu punktas „Informacija“
Šioje srityje galima peržiūrėti sistemos naudotojui parašytas žinutes. Žinutes gali parašyti tik
sistemos administratoriai ir dėstytojai.

Meniu punktas „Žiniaraštis“
Žiniaraštyje pateikiami detalūs einamųjų studijų metų pasiekimai.

Meniu punktas „Indv. Planas“

Visą išklausytų kursų individualų planą galima peržiūrėti paspaudžiant ant meniu punkto „Indv.
Planas“ , o norint peržiūrėti vienų studijų metų indv. planą pasirinkite iš išsiskleidusio meniu
norimus studijų metus.

Meniu punktas „Rinktis LPD“
LPD pasirinkimas per studentų informacinę sistemą tvarka
Pirmas etapas
LPD pasirinkimas:

1. Pirmajame pasirinkimo etape studentas privalo pasirinkti studijų dalykus rudens ir pavasario
semestrams.
2. LPD sąrašai sudaryti kiekvienai studijų programai pagal semestrus. Konkretaus semestro
studijoms studentas renkasi dalyką iš tam semestrui pateikto sąrašo.
3. Su LPD sąrašu ir aprašais galima susipažinti paspaudus nuorodą „Su laisvai pasirenkamųjų
dalykų aprašais galite susipažinti čia.“

4. Iš išskleidžiamojo dalykų sąrašo pasirinkite studijų dalyką, pasirinkimui patvirtinti
paspauskite mygtuką „Pasirinkti“. Jei norite pakeisti pasirinkimą, paspauskite mygtuką
„Keisti“ ir pasirinkite norimą dalyką. Keisti dalyką galima tik pirmojo etapo metu.
5. Po pirmojo pasirinkimo etapo dekanatų skelbimų lentose bei fakultetų tinklalapiuose
skelbiami studentų sąrašai, kurie nepasirinko LPD, arba kurių pasirinktas dalykas nepateko į
antrąjį etapą.
6. Antrajame pasirinkimo etape LPD gali keisti tik tie studentai, kurie buvo pasirinkę dalykus,
nepatekusius į šį etapą.
7. Antrojo etapo dalykų sąrašas suformuojamas iš dalykų, kuriuos pasirinko ne mažesnis kaip
nustatytas minimalus studentų skaičius.
8. Antrajame etape studentas gali matyti, kiek studentų jau yra pasirinkę vieną ar kitą dalyką.
9. Studentas gali rinktis tik tokį LPD skaičių, koks yra numatytas studijų programoje kitais
studijų metais.
10. Su LPD studijų organizavimo tvarka galima susipažinti tinklalapyje „StudentamsInformacija apie studijas-Laisvai pasirenkamieji dalykai“.

LPD pasirinkimas per studentų informacinę sistemą tvarka
Antras etapas
LPD pasirinkimas:

11. Pirmajame pasirinkimo etape studentas privalo pasirinkti studijų dalykus rudens ir pavasario
semestrams.
12. LPD sąrašai sudaryti kiekvienai studijų programai pagal semestrus. Konkretaus semestro
studijoms studentas renkasi dalyką iš tam semestrui pateikto sąrašo.
13. Su LPD sąrašu ir aprašais galima susipažinti paspaudus nuorodą „Su laisvai pasirenkamųjų
dalykų aprašais galite susipažinti čia.“

14. Iš išskleidžiamojo dalykų sąrašo pasirinkite studijų dalyką, pasirinkimui patvirtinti
paspauskite mygtuką „Pasirinkti“. Jei norite pakeisti pasirinkimą, paspauskite mygtuką
„Keisti“ ir pasirinkite norimą dalyką. Keisti dalyką galima tik pirmojo etapo metu.
15. Po pirmojo pasirinkimo etapo dekanatų skelbimų lentose bei fakultetų tinklalapiuose
skelbiami studentų sąrašai, kurie nepasirinko LPD, arba kurių pasirinktas dalykas
nepateko į antrąjį etapą.
16. Antrajame pasirinkimo etape LPD gali keisti tik tie studentai, kurie buvo pasirinkę
dalykus, nepatekusius į šį etapą.
17. Antrojo etapo dalykų sąrašas suformuojamas iš dalykų, kuriuos pasirinko ne mažesnis
kaip nustatytas minimalus studentų skaičius arba atskiru prorektoriaus leidimu.
18. Antrajame etape studentas gali matyti, kiek studentų jau yra pasirinkę vieną ar kitą
dalyką.
19. Studentas gali rinktis tik tokį LPD skaičių, koks yra numatytas studijų programoje kitais
studijų metais.
20. Su LPD studijų organizavimo tvarka galima susipažinti tinklalapyje „StudentamsInformacija apie studijas-Laisvai pasirenkamieji dalykai“.

Meniu punktas „Mano info“

Srityje „Mano info“ naudotojas gali peržiūrėti :




bendrus duomenis - peržiūrėti studentų apskaitos informacinėje sistemoje saugomus
duomenis apie studentą: adresus, studijų būseną ir kt.
Išrašus iš įsakymų- peržiūrėti studento byloje esančius įsakymus.
Informaciją apie stipendijas ir mokesčius – peržiūrėti gautų stipendijų ir sumokėtų mokesčių
už studijas suvestinę.

Meniu punktas „Rašykite mums“

Šioje srityje naudotojas gali parašyti žinutę, kuri bus nusiųsta studento fakulteto studijų
administratoriui.

