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VU FILOSOFIJOS FAKULTETO STUDIJŲ VEIKLŲ VIRTUALIOJE ERDVĖJE TVARKOS APRAŠAS
1. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto studijų veiklų virtualioje erdvėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato Vilniaus universiteto dėstytojų, studentų ir klausytojų (toliau – studijuojančiųjų) elgesio taisykles
Filosofijos fakulteto vykdomų studijų programų ir kitų Vilniaus universiteto programų, kuriose dėsto
Filosofijos fakulteto dėstytojai, studijų veiklų (paskaitų, seminarų, konsultacijų, pratybų, studijų pasiekimų
vertinimo ir kt.) virtualioje erdvėje, t. y. per nuotolinį bendravimą užtikrinančias komunikacijos priemones,
metu.
2. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti pagarbią ir veiksmingą dėstytojų bei studijuojančiųjų komunikaciją virtualioje
erdvėje, kuri leidžia pasiekti numatytus studijų veiklų tikslus ir studijų siekinius bei užtikrina studijų dalykų
kokybę Vilniaus universitete.
3. Studijų veikla virtualioje erdvėje yra tokia pati studijų forma, kaip ir studijų veikla vykstanti Vilniaus
universiteto patalpose, studijuojantiems dalyvaujant fiziškai, todėl joje dalyvaujančių dėstytojų ir
studijuojančių komunikacija yra dalykinė, pagarbi ir grindžiama akademinės etikos principais.
4. Studijų veiklas virtualioje erdvėje rekomenduojama vykdyti Microsoft Teams platformoje, naudojant
Vilniaus universiteto dėstytojams ir studijuojantiems suteikiama prieiga prie Microsoft Office 365. Kitomis
bendravimo priemonėmis virtualioje erdvėje gali būti bendraujama dėstytojo ir studijuojančiųjų sutarimu,
laikantis šiame Apraše numatytų taisyklių.
5. Dėstytojas ir studijuojantieji studijų veikloje, vykstančioje virtualioje erdvėje, gali dalyvauti tik turėdami
veikiančius garso ir vaizdo perdavimo įrenginius (su mikrofonu ir videokamera). Tik su dėstytojo sutikimu
studijuojantieji gali dalyvauti konkrečiose studijų veiklose virtualioje aplinkoje neužtikrindami kokybiško
garso ir vaizdo ryšio.
6. Studijų veiklos virtualioje aplinkoje metu dėstytojas turi teisę prašyti studijuojančiojo atsiliepti,
užsiregistruoti ar kitaip įrodyti savo asmeninį dalyvavimą. Vykstant studijų pasiekimų vertinimui,
studijuojantysis, dėstytojui prašant, turi patvirtinti savo dalyvavimą per garso ir vaizdo perdavimo įrenginius.
7. Studijų veiklose, vykstančiose virtualioje erdvėje, dėstytojams ir studijuojantiesiems rekomenduojama
dalyvauti įsijungus vaizdo ir garso perdavimo įrenginius, tokiu būdu siekiant visapusiškai veiksmingo ir
motyvuojančio bendradarbiavimo studijų veiklų metu.
8. Dėstytojas gali daryti garso ar vaizdo įrašą studijų veiklos virtualioje aplinkoje metu. Prieš pradedant garso
ar vaizdo įrašą dėstytojas turi gauti visų konkrečioje studijų veikloje dalyvaujančių studijuojančiųjų žodinį arba
rašytinį sutikimą.
9. Studijuojantieji gali daryti garso ar vaizdo įrašą studijų veiklos virtualioje aplinkoje metu tik gavę dėstytojo
ir visų konkrečioje studijų veikloje dalyvaujančių studijuojančiųjų žodinį arba rašytinį sutikimą. Su dėstytojo ir
studijuojančių sutikimu padarytas įrašas gali būti naudojamas tik studijų Vilniaus universitete tikslais.
10. Dėl studijų dalyko mokymuisi reikalingos medžiagos studentams (dėstytojo balso garso ar vaizdo įrašų, kitų
kūrinių ištraukų įrašų, nuorodų, skaidrių ar kitos studijų medžiagos) sprendžia bei ją pateikia dėstytojas
siekdamas kokybiškai įgyvendinti konkretaus studijų dalyko tikslą ir studijų siekinius.
11. Šiame Apraše naudojamos sąvokos atitinka Vilniaus universiteto ir kituose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytas sąvokas.
12. Už Apraše nustatytų taisyklių nevykdymą ar netinkamą vykdymą Vilniaus universiteto dėstytojai ir
studijuojantieji atsako Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

