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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete
(toliau – VU FSF) 2020–2021 m.m. rudens semestro metu tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas –
užtikrinti saugų, kokybišką ir bendruomenę telkiantį studijų VU FSF vykdymą. Tvarkoje yra
detalizuojamos studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo FSF 2020-2021 m.m. rudens
semestre taisyklės.
II SKYRIUS
STUDIJŲ UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
2. Nuo 2020–2021 studijų metų rudens semestro pradžios studijų procesas VU FSF organizuojamas
hibridiniu, mišriuoju ir nuotoliniu mokymo(-si) būdais:
2.1. hibridiniu būdu – daliai studijų dalyko (modulio) studijuojančiųjų dalyvaujant užsiėmimuose
fiziškai, o daliai – nuotoliniu būdu;
2.2. mišriuoju būdu – dalis studijų dalyko (modulio) užsiėmimų vyksta studijuojantiesiems
dalyvaujant fiziškai, o dalis – nuotoliniu būdu;
2.3. nuotoliniu būdu – visi studijų dalyko (modulio) užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu;
2.4. visi studijų užsiėmimai vykdomi tvarkaraštyje numatytu laiku.
3. Bakalauro studijų programų 1 kurso studentams studijos vykdomos:
3.1. paskaitos – nuotoliniu būdu;
3.2. seminarai, praktikumai, laboratoriniai ir kt. užsiėmimai – nuotoliniu būdu;
3.3. vieno pagrindinio įvadinio kurso į studijų programą, formuojančio tolesnėms sėkmingoms
studijoms reikalingus teorinius bei praktinius įgūdžius, paskaitos, seminarai ir praktikumai gali
vykti mišriuoju arba hibridiniu būdais. Dėl studijų dalyko pasirinkimo sprendžia studijų programos
komitetas (toliau – SPK) bendradarbiaudamas su studijų programos dėstytojais.
4. Bakalauro studijų programų 2-4 kurso studentams studijos vykdomos:
4.1. paskaitos – nuotoliniu būdu;
4.2.seminarai, praktikumai, laboratoriniai ir kt. užsiėmimai – nuotoliniu būdu;
4.3.vieno privalomo studijų dalyko, formuojančio teorinius ir praktinius įgūdžius, kurių įgijimas
nuotoliniu būdu yra apsunkintas arba neįmanomas, paskaitos, seminarai ir praktikumai gali
vykti mišriuoju arba hibridiniu būdais. Dėl studijų dalyko pasirinkimo sprendžia SPK
bendradarbiaudamas su studijų programos dėstytojais.
5. Magistrantūros studijų programų 1 ir 2 kurso studentams studijų užsiėmimai (paskaitos, seminarai,
praktikumai, laboratoriniai ir kt.) vykdomi mišriuoju būdu.

6. Studijų programos sesijiniu tvarkaraščiu vykdomos:
6.1. studijų programos Psichologija (S) 1 kurso pirma sesija vykdoma mišriuoju būdu, antra sesija
– nuotoliniu būdu. 2-4 kurso studijos vykdomos nuotoliniu būdu;
6.2. profesinių pedagogikos studijų programos „Mokyklos pedagogika“ studijos vykdomos
nuotoliniu būdu. Įžanginė sesija gali būti vykdoma kontaktiniu būdu.
7. Gretutinės studijos „Dalyko pedagogika“ vykdomos nuotoliniu būdu.
8. Visų semestro metu vykstančių Universiteto bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų
paskaitos, praktiniai ir kiti užsiėmimai bei pasiekimų vertinimas vykdomas nuotoliniu būdu.
9. Modulio studijos pedagogams vykdomos mišriuoju būdu.
10. FSF dekanas, esant išskirtinėmis aplinkybėms, gali leisti vykdyti kitas studijų veiklas kontaktiniu
arba hibridiniu būdais.
11. Universitete rekomenduojama naudoti dvi pagrindines nuotolinių studijų platformas: Universiteto
virtualią mokymosi aplinką (toliau - VMA) – studijų dalyko (modulio) studijų medžiagai
studijuojantiesiems pateikti, studijuojančiųjų pasiekimams vertinti, bendrauti su
studijuojančiaisiais studijų dalyko (modulio) įgyvendinimo klausimais, pateikti studijų dalyko
(modulio) aprašą bei atnaujintą informaciją apie mišriuoju (ar hibridiniu) būdu vykdomą studijų
dalyko (modulio) eigą ir studijų dalyko (modulio) vertinimo tvarką ir „Microsoft Office 365“
programų paketą („Microsoft Teams“ ir kitos paketo programos) – paskaitoms, seminarams,
pratyboms ir kt. įgyvendinti nuotoliniu būdu, tiesiogiai bendrauti su studijuojančiaisiais.
12. Studijų įgyvendinimo eigoje nustatytas studijų įgyvendinimo modelis gali būti keičiamas
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Universiteto rekomendacijas.
13. Dėstytojai apie dėstomo dalyko dėstymo planą ir vertinimo strategiją, planuojamus dalyko
(modulio) aprašo pakeitimus, kurie bus taikomi 2020-2020 m.m. rudens semestre, arba tai, kad
pokyčiai neplanuojami, turi pažymėti FSF studijų prodekano pateiktame bendrintame dokumente
ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo pirmo studijų užsiėmimo.
III SKYRIUS
STUDIJUOJANČIŲJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

14. Dalyko (modulio) vertinimo strategija, t. y. atsiskaitymo reikalavimai, vertinimo metodai, kiti
studijų organizavimo ypatumai arba dalyko aprašo pasikeitimai turi būti pristatyti dalyko
(modulio) studentams pirmojo užsiėmimo metu ir paskelbti VMA esančiame dalyko (modulio)
virtualiame kurse. Planuojant studijuojančiųjų pasiekimų vertinimą semestro eigoje, dėstytojams
yra rekomenduojama nusimatyti lanksčią pasiekimų vertinimo strategiją ir metodus, kuriuos būtų
galima pilna apimtimi taikyti tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdais. Galutinių pasiekimų
vertinimas gali būti vykdomas tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdais.
15. Siekiant kuo labiau sumažinti dėl tam tikrų apribojimų galinčias kilti rizikas ir sėkmingai
įgyvendinti sklandų ir objektyvų dalyko (modulio) studijuojančiųjų galutinį studijų pasiekimų
įvertinimą nuotoliniu būdu, dėstytojams rekomenduojama taikyti kaupiamojo vertinimo strategiją,
kuomet studijuojančiųjų pasiekimai viso studijų semestro metu yra vertinami taikant kuo
įvairesnius vertinimo metodus ir užduočių formas. Pažymėtina tai, kad Universitete egzaminas
nėra laikomas privaloma galutinio pasiekimų vertinimo dalimi, todėl siekiant galutinį pasiekimų
vertinimo procesą nuotoliniu būdu padaryti kuo objektyvesniu, rekomenduojama egzaminą keisti
kitomis atsiskaitymo formomis (pvz., projektu, rašto darbu, darbų ciklu ir kt.), reikalaujančiomis
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iš studijuojančiųjų nuoseklaus savarankiško darbo ir leidžiančiomis sistemiškai įvertinti
studijuojant dalyką įgyjamas kompetencijas ir gebėjimą jas taikyti praktinėje veikloje.
16. Įgyvendinant studijų pasiekimų vertinimą raštu nuotoliniu būdu, rekomenduojama vengti
studijuojantiesiems pateikti užduotis su uždarais atsakymų variantais (pvz., testo tipo užduotis).
Rengiant atsiskaitymų užduotis, rekomenduotina taikyti „atviros knygos“ (angl. open book)
principą, dalyko (modulio) dėstytojui leidžiant studentams atsiskaitymo metu naudotis iš anksto
numatyta studijų medžiaga.
IV SKYRIUS
COVID-19 PREVENCIJA
17. Vykdant studijas mišriuoju, hibridiniu, nuotoliniu būdais vadovaujamasi šiomis nuostatomis:
17.1. VU FSF darbuotojai ir studentai privalo auditorijose ir kitose mokymo patalpose dėvėti nosį
ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau
– apsaugos priemonė), jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas;
17.2. apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo
sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Asmenys,
kurie dėl savo sveikatos būklės negali dėvėti veido apsaugos priemonių, turi informuoti Studijų
skyrių;
17.3. tarp užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro
atstumas. Prieš užsiėmimo pradžią kiekvienas dėstytojas ir studentas turi dezinfekuoti rankas bei
savo darbo vietą. Po kiekvieno užsiėmimo dėstytojai turi palikti atidarytus auditorijos ar kabineto
langus. Už dezinfekcijos priemonių aprūpinimą atsakingą asmenį skiria VU FSF Bendrųjų reikalų
skyrius;
17.4. studentams, turintiems pateisinamą priežastį (liga, keliavimo apribojimai, izoliacija ir kt.) ir
nedalyvaujantiems fiziniu būdu organizuojamuose užsiėmimuose, būtina sudaryti sąlygas pasiekti
dalykų (modulių) aprašuose nurodytus studijų siekinius dalyvaujant užsiėmimuose nuotoliniu
būdu ar skiriant jiems papildomas užduotis;
17.5. siekiant užtikrinti savalaikį duomenų apie kontaktą turėjusius asmenis pateikimą
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, dėstytojai privalo fiksuoti studentų fizinį dalyvavimą
užsiėmimuose VMA priemonėmis;
17.6. dėstytojai ir studentai, kurie turėjo kontaktą su COVID – 19 nustatytu atveju ir jeigu jiems
arba jų artimiesiems yra privalomas testavimas, negali grįžti į VU FSF kol tyrimo rezultatai nėra
žinomi. Esant neigiamiems tyrimo rezultatams galima grįžti į mišriuoju ar hibridiniu būdais
vykdomus studijų užsiėmimus fakultete.
18. VU FSF darbuotojams pajutus peršalimo ligos simptomus arba sergant COVID – 19 būtina:
18.1. esant ne fakultete ir pajutus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymius (pvz., karščiavimą, slogą, kosulį, čiaudulį,
pasunkėjusį kvėpavimą, viduriavimą, vėmimą ir pan.) į fakultetą vykti draudžiama. Apie situaciją
elektroniniu paštu reikia informuoti Instituto direktorių bei kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl
laikinojo nedarbingumo nustatymo;
18.2. esant fakultete ir pajutus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų
ir kitų užkrečiamųjų ligų požymius (pvz., karščiavimą, slogą, kosulį, čiaudulį, pasunkėjusį
kvėpavimą, viduriavimą, vėmimą ir pan.) nedelsiant išeiti iš fakulteto ir informuoti Instituto
3

direktorių (dėstytojams) arba Bendrųjų reikalų skyriaus vadovą (administracijos darbuotojams) tą
pačią dieną elektroniniu būdu bei kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl laikinojo nedarbingumo
nustatymo;
18.3. Pajutus COVID–19 būdingus simptomus nedelsiant pasikonsultuoti paskambinus
koronaviruso karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai
nuotoliniu būdu;
18.4. Gavus teigiamą COVID–19 tyrimo atsakymą, nedelsiant, dėl mūsų visų saugumo, informuoti
apie tai VU FSF studijų prodekaną el. paštu arba telefonu.
19. VU FSF studentams pajutus peršalimo ligos simptomus arba sergant COVID–19 būtina:
19.1. esant ne fakultete ir pajutus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymius (pvz., karščiavimą, slogą, kosulį, čiaudulį,
pasunkėjusį kvėpavimą, viduriavimą, vėmimą ir pan.) į fakultetą vykti draudžiama. Apie situaciją
elektroniniu paštu reikia informuoti dėstytojus ir pagal galimybes dirbti nuotoliniu būdu bei
kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo;
19.2. esant fakultete ir pajutus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų
ir kitų užkrečiamųjų ligų požymius (pvz., karščiavimą, slogą, kosulį, čiaudulį, pasunkėjusį
kvėpavimą, viduriavimą, vėmimą ir pan.) nedelsiant išeiti iš fakulteto ir informuoti dėstytojus tą
pačią dieną elektroniniu paštu bei kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl laikinojo nedarbingumo
nustatymo. Pagal galimybes dirbti nuotoliniu būdu;
19.3. pajutus COVID–19 būdingus simptomus nedelsiant pasikonsultuoti paskambinus
koronaviruso karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai
nuotoliniu būdu;
19.4. gavus teigiamą COVID–19 tyrimo atsakymą, nedelsiant, dėl mūsų visų saugumo, informuoti
apie tai VU FSF studijų prodekaną el. paštu arba telefonu.
20. Bendrieji reikalavimai dėl COVID-19 prevencijos fakultete:
20.1. būtina dezinfekuoti rankas įėjus į fakultetą;
20.2. būtina dėvėti veido apsaugos priemones bendrose uždarose erdvėse: auditorijose,
koridoriuose, dėstytojų kambariuose, kabinetuose, higienos punktuose ir kt;
20.3. budėjimo valandas rekomenduojama vykdyti nuotoliniu būdu;
20.4. šiuo laikotarpiu į fakulteto patalpas prašoma nekviesti fakultete nedirbančių ar
nestudijuojančių asmenų;
20.5. fakulteto koridoriuose ir kitose patalpose prašoma nesibūriuoti bei išlaikyti 1 m. atstumą;
20.6. dėstytojai, kurie dėl sveikatos priežasčių negali dirbti mišriuoju ar hibridiniu būdais, turi
nuotolinį darbą suderinti su SPK pirmininku;
20.7. studentai, kurie dėl sveikatos priežasčių negali studijuoti mišriuoju ar hibridiniu būdais, turi
nuotolinį darbą suderinti dėstančiais dėstytojais.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21.Taisyklės gali būti keičiamos ir atnaujinamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo ir darbo grupės koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete sprendimus.
___________________________
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